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10. การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุมครบทั้ง 3 ทาน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ จากการสอบถามขอมูลฝายบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ อีกทั้งพิจารณาจากแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รายละเอียด
สามารถพิจารณาไดจากเอกสารแนบ 3 โดยภาพรวมบริษัทฯ มีการควบคุมภายในอยูในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอตอ
การดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. องคกรและสภาพแวดลอม
บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกรที่เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีการ
กําหนดเปาหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและวัดผลได อีกทั้งมีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รวมถึง
ขอกําหนดที่เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อปองกันมิใหฝายบริหารและพนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตน
ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับธุรกิจของบริษัทฯ ได
2. การบริหารความเสี่ยง
ผูบริหารของบริษัทฯ ใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทฯ มีการประเมินปจจัยที่อาจมีผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งจากภายนอกและภายในบริษัทฯ อาทิเชน ความเสี่ยงจากผูรับเหมา ความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง เปนตน ทั้งนี้ ผูบริหารไดมีการทบทวนและวิเคราะหแนวทางการบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหพนักงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ พรอมทั้งจัดใหมีประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
บริษัทฯ มีแนวทางการสอบทานและควบคุมการปฏิบัติงานอยางชัดเจน มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และ
อํานาจในการอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร อีกทั้งมีการแบงแยกหนาที่
ความรับผิดชอบในดานการอนุมัติ การบันทึก และดานตรวจสอบการทํางานอยางชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนด
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเพื่อติดตามและปองกันการขัดแยงทางผลประโยชนจากการทําธุรกรรมตางๆ
ระหวางฝายบริหารกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล เพื่อใหขอมูลของบริษัทฯ มีความถูกตองและ
เพียงพอตอการตัดสินใจของผูบริหารและคณะกรรมการ และมีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอยาง
ครบถวนและเปนหมวดหมู อีกทั้งมีแนวทางการปฏิบัติงานและมาตรการควบคุมระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
5. ระบบการติดตาม
บริษัทฯ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ และในกรณีที่
ตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ บริษัทฯ จะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแกไข
และรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองดังกลาวอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายใหฝาย
บริหารตองรายงานตอกรรมการบริษัทฯ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทํา
ที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยยะสําคัญ
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ตามรายละเอียดขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
สามารถทําใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มี
ความโปรงใสและเปนธรรม สามารถสอบทานไดตามหลักเกณฑของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน
สําหรับงานตรวจสอบการควบคุมภายใน บริษัทฯ ไดทําการวาจาง บริษัท มิลส แอนด ไวนสไตน จํากัด (“M&W”)
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2551 และทําการวาจางตอในป 2552 เพื่อทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในอิสระและทําการสอบทาน
และประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งใหคําแนะนําและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคําแนะนําดังกลาว
โดยที่ M&W จะเปนผูรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได
กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน การ
ควบคุมดูแลทรัพยสิน ตลอดจนการประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ
และเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
บริษัทฯ
M&W ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายตางๆ พรอมทั้งใหคําแนะนําในการควบคุม
ภายในของแตระบบงานของบริษัทฯ ในเดือนตุลาคม 2551 และดําเนินการติดตามการปฏิบัติตามคําแนะนําและผลการ
สอบทานอยางตอเนื่องในเดือนมกราคมและมีนาคม 2552 อยางตอเนื่อง ซึ่งผลการสอบทานสามารถสรุปไดวา บริษัทฯ ได
แกไขและปฏิบัติตามขอเสนอแนะตามที่ M&W ไดเสนอแนะไวในสวนที่เปนสาระสําคัญครบถวน อีกทั้งบริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและมีการปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง
บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดออกรายงานขอตรวจพบและขอเสนอแนะจาก
การสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยเกี่ยวกับการควบคุมภายในทางดานบัญชีและอื่นๆ
สําหรับป 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยผูสอบบัญชีไดใหขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะที่ผูสอบบัญชี
การดําเนินการของบริษัทฯ
เสนอแนะตอบริษัทฯ
การจัดเก็บเอกสาร
จากการตรวจสอบเอกสารปรากฎว า มี เ อกสาร ในป จ จุบัน บริ ษั ท ฯ ไดม อบหมายใหเ จา หนา ที่ จัดทํ า
ประกอบการบันทึกบัญชีบางรายการไมไดอยูในแฟม ทะเบียนคุมเอกสาร ซึ่งระบุสถานที่จัดเก็บเอกสารตาม
เอกสาร และเพื่อปองกันการสูญหายของเอกสาร
ขอเสนอแนะเปนที่เรียบรอยแลว
ประกอบการบันทึกบัญชี บริษัทฯ ควรจัดเก็บเอกสาร
ไว ใ นแฟ ม ให เ รี ย บร อ ย และหากมี ก ารยื ม เอกสาร
ดั ง กล า วออกจากแฟ ม ควรมี ก ารบั น ทึ ก การยื ม ไว
เพื่อใหงายในการติดตามเอกสารนั้น
การจัดประเภทรายการบัญชี
ในรายละเอียดเจาหนี้ - ผูรับเหมา มีบางรายการเปน
ยอดคงเหลือ ดานเดบิต (เงินประกันผลงาน) บริษัทฯ
ควรจัดประเภทรายการบัญชีเปนดานสินทรัพย และ
เพื่อใหงบการเงินแสดงฐานะการเงินดียิ่งขึ้น บริษัทฯ

บริษัทฯ ไดทําการปรับปรุงรายการสําหรับงบการเงิน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนที่เรียบรอยแลว อีก
ทั้งบริษัทฯ จะดําเนินการสอบทานรายละเอียดคงเหลือ
ดั ง กล า วอย า งต อ เนื่ อ ง โดยบริ ษั ท ฯ ได กํ า หนด
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ขอเสนอแนะที่ผูสอบบัญชี
การดําเนินการของบริษัทฯ
เสนอแนะตอบริษัทฯ
ควรมีการสอบทานรายละเอียดของยอดคงเหลือและ เ จ า ห น า ที่ บั ญ ชี รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ ดู แ ล ส อ บ ท า น
ปรับปรุงรายการใหถูกตอง
รายละเอียดประกอบบัญชีดานเจาหนี้ - ผูรับเหมา
อยางตอเนื่อง
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