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10. การควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ต่อกำรจัดให้มรี ะบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ซี ่งึ เป็ นไปตำมหลักกำรของกำรกำกั บ
ดูแลกิจกำรที่ดี กล่ำวคือ กำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที่ต่ำงๆ ด้วยควำมโปร่งใส ยุตธิ รรม เชื่อถือได้ และมีกำรถ่วงดุลอำนำจ
ซึง่ สำมำรถตรวจสอบได้อนั นำไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ พนักงำนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝำ่ ย
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2555 และในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2555 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม
ครบทัง้ 3 ท่ำน คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้พจิ ำรณำและร่วมกันประเมิน ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษทั ฯโดยสอบถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรของบริษทั ฯ และตอบแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของ
บริษทั ฯ ในด้ำนต่ำงๆ 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและสภำวะแวดล้อม กำรบริหำรควำมเสีย่ ง กำรควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำนของฝ่ำย
บริหำร ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรข้อมูล และระบบกำรติดตำม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะกับกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้สง่ เสริมและสนับสนุ นให้ฝำ่ ยบริหำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี (Good Corporate Governance) สำหรับผลกำร
ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ ทีผ่ ่ำนกำรพิจำรณำจำกฝำ่ ยบริหำรแล้ว รำยละเอียดดังนี้
1.

องค์กรและสภาวะแวดล้อม
บริษัทฯมีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรที่เหมำะสมและสอดคล้องกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีกำร
กำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ อีกทัง้ มีนโยบำยและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ ำน
รวมถึงข้อกำหนดทีเ่ กี่ยวกับจริยธรรมทำงธุรกิจทีเ่ ป็ นลำยลัก ษณ์อกั ษรเพื่อป้องกันมิให้ฝ่ำยบริหำรและพนักงำน
ของบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษทั ฯได้

2.

การบริหารความเสี่ยง
ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยบริษทั ฯ มีกำรประเมินปจั จัยทีอ่ ำจมีผลกระทบ
ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ จำกภำยนอกและภำยในบริษทั ฯ เช่น ควำมเสีย่ งจำกผูร้ บั เหมำ ควำมเสีย่ งจำก
ควำมผันผวนของรำคำวัสดุก่อสร้ำง และควำมเสีย่ งจำกสัญญำทีม่ คี วำมซับซ้อน เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มี
กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อวิเครำะห์และกำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อ
หลีกเลีย่ งหรือลดควำมเสีย่ งที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษทั ฯ และรำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั นอกจำกนี้ ได้มกี ำรมอบหมำยพนักงำนทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อนำไปปฏิบตั แิ ละจัดให้มกี ำรติดตำม
และประเมินผลกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงสม่ำเสมอ

3.

การควบคุมการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริหาร
บริษัทฯ มีกำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ำยบริหำรในระดับที่ดี โดยมีกำรกำหนดขอบเขต อำนำจหน้ำที่และ
อำนำจอนุ มตั ขิ องฝ่ำยบริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจนและเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีค่ วำม
รับผิดชอบในด้ำนกำรอนุ มตั ิ กำรบันทึก กำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ และกำรตรวจสอบที่แยกออกจำกกันอย่ำง
ชัดเจน นอกจำกนี้บริษทั ฯ ได้กำหนดมำตรกำรและขัน้ ตอนกำรอนุ มตั ริ ำยกำรเพื่อติดตำมและป้องกันกำรขัดแย้ง
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ทำงผลประโยชน์จำกกำรทำธุรกรรมต่ำงๆ ระหว่ำงฝำ่ ยบริหำรกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำรหรือบุคคลที่
เกีย่ วข้อง
4.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษทั ฯได้ให้ควำมสำคัญกับระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล เพื่อให้ขอ้ มูลของบริษทั ฯมีควำมถูกต้องและ
เพียงพอต่อกำรตัดสินใจของผูบ้ ริหำรและคณะกรรมกำร รวมถึงมีระบบกำรจัดเก็บเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชี
อย่ำงครบถ้วนและเป็ นหมวดหมู่เพื่อจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำ นอกจำกนี้บริษัทฯ
ยังมีแนวทำงปฏิบตั งิ ำนและมำตรกำรควบคุมระบบสำรสนเทศเพิม่ เติมอีกด้วย

5.

ระบบการติ ดตาม
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและอนุ มตั แิ ผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี และได้ท บทวนประเด็นต่ำงๆ
ร่วมกับฝำ่ ยตรวจสอบภำยในอย่ำงสม่ำเสมอ ในกรณีทต่ี รวจพบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ บริษทั ฯจะรำยงำน
ต่ อ คณะกรรมกำรบริษัท ฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ แก้ไขและรำยงำนควำมคืบ หน้ ำ ในกำรปรับปรุ ง
ข้อ บกพร่ อ งดัง กล่ ำ วอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง นอกจำกนี้ บ ริษั ท ฯได้ก ำหนดนโยบำยให้ ฝ่ ำ ยบริห ำรต้ อ งรำยงำนต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทัน ทีในกรณีท่เี กิดเหตุ กำรณ์ ทุ จริต มีกำรปฏิบตั ิท่ฝี ่ำฝื นกฎหมำย และมีกำรกระทำที่
ผิดปกติอ่นื ซึง่ อำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษทั ฯอย่ำงมีนยั สำคัญ

คณะกรรมกำรบริษัท ฯ มีค วำมเห็น ว่ ำ บริษัท ฯมีร ะบบกำรควบคุ ม ภำยในที่เ พีย งพอและสำมำรถท ำให้ก ำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี (Good Corporate Governance) มีควำมโปร่งใสและเป็ น
ธรรม สำมำรถสอบทำนได้ตำมหลักเกณฑ์ของระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยในทีช่ ดั เจน
ในวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2555 บริษทั เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ๊ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จำกัด ซึง่
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้เสนอในรำยงำนข้อสังเกตเกีย่ วกับกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และกิจกำรที่
ควบคุมร่วมกัน ว่ำในกำรทีจ่ ะแสดงควำมเห็นของผูส้ อบบัญชีในงบกำรเงินบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกัน
ว่ำงบกำรเงินของบริษทั ดังกล่ำวแสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2554 โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชี ท่รี บั รองทัวไปหรื
่
อไม่เพียงใดนัน้ ผู้สอบบัญชีได้ศกึ ษำและ
ประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชีของบริษทั ดังกล่ำวเพื่อประโยชน์ ในกำรกำหนดขอบเขต วิธกี ำรทดสอบ
และระยะเวลำทีใ่ ช้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ในกำรนี้ ผูส้ อบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชี
ที่จะเสนอให้ผู้บริหำรรับทรำบ อย่ำงไรก็ตำม ผู้สอบบัญชีไม่ได้ตรวจสอบทุกรำยกำร หำกแต่ ใช้วิธีกำรทดสอบเท่ำนัน้
นอกจำกนี้ กำรศึกษำและประเมินประสิทธิภำพระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชีมวี ตั ถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในกำร
สอบบัญชี ดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนัน้ จึงไม่อำจชีใ้ ห้เห็นถึงจุดอ่อนทัง้ หมดทีอ่ ำจมีอยู่ในระบบกำรควบคุมภำยในได้
ทัง้ นี้ ในระหว่ำงปี 2554 บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงบริษัท เอเอ็มซี อินเตอร์เนชันแนล
่
คอนซัลติ้ง จำกัด (AIC) เพื่อ
ดำเนิ น กำรตรวจสอบระบบควบคุ ม ภำยในและน ำส่ ง รำยงำนตรวจสอบภำยในเพื่อ ให้ค ณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำ โดย AIC ได้มกี ำรตรวจสอบและประเมินควำมเสีย่ งระดับองค์กร ตรวจสอบและประเมินควำม
เสีย่ งด้ำนกำรก่อสร้ำงและด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล โดยสำมำรถสรุปประเด็นสำคัญได้ดงั ต่อไปนี้
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รายงานติ ดตามผลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร (รายงานลงวันที่ 27 ม.ค. 2555)

ระดับ
ความ
ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ
เสี่ยง
ความเสี่ยงด้านโครงสร้าง นโยบาย กลยุทธ์ และชื่อเสียง
สูง
1. ควำมเสีย่ งในกำรพึง่ พำควำมสำเร็จของโครงกำรใหญ่โครงกำรเดียว
นอกจำกนี้บริษทั เลือกใช้เครื่องหมำยบริกำร (Brand) ทีม่ ชี ่อื เสียง ซึง่ บริษทั ฯ
เองไม่มคี วำมเชีย่ วชำญโดยตรง และกำรใช้ Brand ทีม่ ชี ่อื เสียงอำจไม่ได้เป็ น
ประกันว่ำโครงกำรจะประสบควำมสำเร็จ
สูง
2. ควำมเสีย่ งจำกข้อพิพำทจำกผูร้ ่วมทุนหลักจำกต่ำงประเทศและโครงสร้ำง
กำรถือหุน้ ค่อนข้ำงซับซ้อน
ข้อเสนอแนะ
 กำรเพิม่ โครงกำรใหม่ควรพิจำรณำเพิม่ บุคลำกรเพื่อให้เพียงพอต่อกำร
ปฏิบตั งิ ำนด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง
 ควรศึกษำแหล่งเงินทุนอื่นกรณี IBC ต้องกำรลดสัดส่วนกำรลงทุนในโครงกำร
มหำนคร
ความเสี่ยงด้านการเงิน
ปำน 1. บริษทั อยูร่ ะหว่ำงร่ำงข้อเสนอเงินกู้ระยะยำวและต่อรองค่ำธรรมเนียมกับ
กลำง
ธนำคำรโดยยังไม่มขี อ้ สรุปกำรตกลงเงินกูย้ มื ระยะยำวและยังมีควำมเสีย่ ง
จำกอัตรำดอกเบีย้ ทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้
ข้อเสนอแนะ
 บริษทั ควรเร่งสรุปกำรลงนำมสัญญำกูเ้ งินและควรพิจำรณำกำรป้องกันควำม
เสีย่ งจำกอัตรำดอกเบีย้ เพิม่ เติม

ความเห็นของผู้บริหาร / การดาเนิ นการปรับปรุงของบริ ัทั

มาตรการของบริัทั
1) บริษทั มีโครงกำรในอนำคตในรูปแบบ Luxury Condominium อีก 1 โครงกำรใน
กรุงเทพฯ มูลค่ำโครงกำรประมำณ 5,000 ล้ำนบำท เพื่อกระจำยควำมเสีย่ งกำร
พึง่ พำโครงกำรมหำนคร
2) บริษทั ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกำรติดต่อประสำนงำนกับ IBC ซึง่ เป็ นไปอย่ำง
ใกล้ชดิ และสม่ำเสมอเพื่อให้มคี วำมเข้ำใจทีต่ รงกันระหว่ำงผูบ้ ริหำรทัง้ 2 ฝำ่ ย
ความคืบหน้ า
บริษทั ฯ ได้จดั ทำแผนทรัพยำกรมนุษย์เพื่อให้แน่ใจว่ำมีจำนวนและคุณสมบัตเิ พียงพอ
ต่อกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนต่ำงๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

มาตรการของบริัทั
บริษทั ได้รบั Term Sheet ซึง่ ลงนำมแล้ว จำกธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
วงเงิน 5,400 ล้ำนบำท ซึง่ วงเงินดังกล่ำวบำงส่วนจะนำไปคืนเงินกู้เดิม (Refinance)
เงินกู้วงเงิน 700 ล้ำนบำท จำกธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ความคืบหน้ า
ปจั จุบนั กิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันได้ลงนำมในสัญญำกู้ยมื เงินกับธนำคำรไทยพำณิชย์
จำกัด (มหำชน) แล้ว เพื่อวัตถุประสงค์เป็ นเงินกู้คำ่ ก่อสร้ำงสำหรับโครงกำรมหำนคร
เรียบร้อยแล้ว
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ระดับ
ความ
ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ
ความเห็นของผู้บริหาร / การดาเนิ นการปรับปรุงของบริ ัทั
เสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกระบวนการ (บริหารงานก่อสร้าง/การขาย/การตลาด/ระบบสารสนเทศ/การบริ หารบุคคล)
ปำน 1. บุคลำกรมีจำนวนจำกัด ต้องพึง่ พำควำมสำมำรถของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
มาตรการของบริัทั
กลำง
ค่อนข้ำงมำก บุคลำกรสำคัญยังมีไม่เพียงพอ
 บริษทั ฯได้สรรหำผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยบุคคลซึง่ มีประสบกำรณ์มำเริม่ งำนแล้ว และได้เริม่
สูง
2. ควำมเสีย่ งจำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรมหำนครโดยได้รบั อนุญำตตำมม.39 ทวิ
วำงแผนงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลและวำงแผนรับบุคลำกรเพิม่ เติม มีกำรบังคับใช้
เนื่องจำกเป็ นโครงกำรขนำดใหญ่มกี ำรออกแบบค่อนข้ำงพิเศษ มีมำตรฐำนสูง
กฎข้อบังคับของบริษทั จัดทำระเบียบและแบบฟอร์มต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็ นในกำรทำงำน
และมีผเู้ กี่ยวข้องจำนวนมำก หำกสร้ำงเสร็จผิดไปจำกแปลนทีย่ ่นื ไว้ มีโอกำส
และอยูร่ ะหว่ำงกำรรวบรวมข้อมูลเพิม่ จัดทำคำบรรยำยลักษณะงำน (Job
ทีจ่ ะล่ำช้ำทันทีและกระทบต้นทุน
Description: JD) ผังองค์กรแต่ละแผนก ขัน้ ตอนกำรประเมินผลงำน ขัน้ ตอน
ปำน 3. ไม่ม ี check & balance ทีร่ ดั กุมเพียงพอในกำรอนุมตั ปิ ริมำณงำนและ
ประเมินผลกำรทดลองงำน เป็ นต้น
กลำง
ค่ำใช้จำ่ ยเพิม่ ลดงำนก่อสร้ำง จะส่งผลให้ต้นทุนโครงกำรสูงขึน้ แม้มขี นั ้ ตอน
 ผูบ้ ริหำรให้ขอ้ มูลจำกเอกสำรตอบโต้ระหว่ำงบริษทั ฯและสำนักกำรโยธำกรุงเทพฯ
กำรอนุมตั ติ ำมวงเงิน แต่อำจไม่ได้พจิ ำรณำรำยละเอียดรำยกำรเหล่ำนัน้
ว่ำข้อทักท้วงของสำนักกำรโยธำ ในกำรขอก่อสร้ำงตำม ม. 39 ทวิ นัน้ ไม่ได้มี
ข้อเสนอแนะ
ประเด็นด้ำนก่อสร้ำงทีม่ สี ำระสำคัญ แต่เป็ นกำรขอให้เพิม่ ควำมชัดเจนในแบบ
 บริษทั ควรให้ควำมสำคัญเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงต่อเนื่องและเป็ น
แปลนเป็ นหลัก
ระบบ โดยเฉพำะเรื่องกำรสรรหำและกำรบริหำรบุคลำกร เพื่อรองรับกำร
 บริษทั ฯให้ควำมสำคัญกับควำมเสีย่ งเรื่องกำรควบคุมกระบวนกำรอนุ มตั ปิ ริมำณ
เติบโตของบริษทั ซึง่ โครงกำรมหำนครมีควำมซับซ้อนและยังจะมีโครงกำร
งำนและค่ำใช้จำ่ ยเพิม่ -ลด โดยได้จดั ทำขัน้ ตอน กำรพิจำรณำอนุมตั ปิ ริมำณงำน
ใหม่ๆในอนำคตเพิม่ ขึน้ อีก สำหรับโครงกำรมหำนคร ควรหำบุคลำกรระดับ
และค่ำใช้จำ่ ยเพิม่ -ลดงำนก่อสร้ำง อย่ำงเป็ นระบบทีเ่ หมำะสมยิง่ ขึน้ โดย
บริหำร ทีม่ ำดูแลเฉพำะในแต่ละกิจกำรของโครงกำรเพื่อให้มกี ำรกำกับดูแล
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯได้จดั ให้มกี ำรตรวจสอบภำยในในประเด็น
ผูใ้ ห้บริกำรอย่ำงทั ่วถึง และลดควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พำตัวบุคคล ช่วยแบ่งเบำ
ดังกล่ำว โดยให้สอบทำงไปถึงกำรเบิกจ่ำยที่เกีย่ วข้องด้วย
ภำระให้แก่ผบู้ ริหำรระดับสูงได้อย่ำงเป็ นระบบ
 โครงกำรมหำนครต้องระมัดระวังเรื่องใบอนุญำตและกฎระเบียบต่ำงๆ เร่ง
ความคืบหน้ า
ดำเนินกำรก่อสร้ำง ลดควำมเสีย่ งจำกโครงกำรล่ำช้ำ
ปจั จุบนั บริษทั ฯได้จดั ทำขัน้ ตอน กำรพิจำรณำอนุมตั ิ ปริมำณงำนและค่ำใช้จำ่ ยเพิม่ -ลด
 งำนเพิม่ -ลดเป็ นกรณีทเ่ี กิดขึน้ ได้โดยปกติ แม้จะใช้ BOQ ควบคุมแล้วก็ตำม งำนก่อสร้ำงแล้วและมีกำรดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำรอนุมตั ทิ ก่ี ำหนดไว้ นอกจำกนี้
ผูบ้ ริหำรทีเ่ กีย่ วข้องยังได้มกี ำรพิจำรณำค่ำใช้จำ่ ยในกำรก่อสร้ำงอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ควรเคร่งครัดในกำรปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนกำรอนุมตั งิ ำน
้
แน่ใจว่ำค่ำใช้จำ่ ยและคุณภำพของโครงกำรเป็ นไปตำมแผนอย่ำงเหมำะสม
เพิม่ -ลด เพื่อปองกันข้อผิดพลำด ควบคุมคุณภำพ และค่ำใช้จำ่ ยให้เป็ นไป
ตำมแผนในระยะเวลำที่เหมำะสม
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ระดับ
ความ
ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ
เสี่ยง
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
สูง
1. ควำมเสีย่ งจำกสัญญำมีควำมซับซ้อน
ปำน 2. ควำมเสีย่ งจำกค่ำเสียหำยคดีฟ้องร้องโครงกำรก่อสร้ำง
กลำง
ปำน 3. ควำมเสีย่ งด้ำนสิทธิกำรเช่ำช่วงทีด่ นิ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตำมแผนงำน บำงส่วน
กลำง
อยูร่ ะหว่ำงต่อรองรำคำซึง่ ควรรีบสรุปโดยเร็ว
ข้อเสนอแนะ
 เนื่องจำกสัญญำมีจำนวนมำก บริษทั ควรจัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบในกำรปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตำมสัญญำ ไม่ใช่แค่หน่วยงำนกฎหมำยเท่ำนัน้ แต่ผรู้ บั ผิดชอบ
ผูบ้ ริหำรส่วนงำนทีเ่ กีย่ วข้องต้องติดตำมดูแลด้วย และควรมีกำร update
ข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอ
 ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนควรเพิม่ รำยละเอียดของตำแหน่งผูร้ บั ผิดชอบแต่ละ
ฝำ่ ยเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนยิง่ ขึน้
 เนื่องจำกกำรจัดหำที่ดนิ ภำยนอกโครงกำรเพื่อทำทีจ่ อดรถยังไม่แน่ นอนควร
เร่งสรุป โดยสัญญำทีป่ รับใหม่ระบุไว้ภำยในเดือน มิ.ย. 2555 แม้บริษทั จะทำ
แผนสำรองเรื่องทีจ่ อดรถแล้วก็ตำม บริษทั ฯ ควรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบถึง
ผลกระทบเรื่องแบบแปลนและกำรขออนุญำตต่ำงๆ จึงควรรีบสรุปเรื่องนี้
โดยเร็ว เพื่อเผื่อเวลำขอแก้ไขแบบและก่อสร้ำงเพิม่ เติม ส่วนเรื่องจดทะเบียน
แยกทรัพย์สนิ บริษทั ควรให้มรี ะยะเวลำทีเ่ พียงพอในกำรจัดกำร ซึง่ ปกติตอ้ ง
ทำหลักจำกกำรก่อสร้ำงเสร็จสิน้ แล้ว หำกเป็ นไปได้กเ็ จรจำกับคูส่ ญ
ั ญำแต่
เนิ่นๆ

ความเห็นของผู้บริหาร / การดาเนิ นการปรับปรุงของบริ ัทั

มาตรการของบริัทั
1) บริษทั ฯได้จดั ทำทะเบียนคุมสัญญำเรียบร้อยแล้ว
2) บริษทั ฯจัดให้มขี นั ้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนหำกมีกรณีฉุกเฉินต่ำงๆเกีย่ วกับงำน
ก่อสร้ำง ตัง้ แต่เรื่องเล็กน้อยถึงเรื่องทีอ่ ำจก่อให้เกิดกำรฟ้องร้อง
3) บริษทั ฯได้ทำแผนสำรองรวมทัง้ ประมำณกำรค่ำใช้จำ่ ยและระยะเวลำโดยกำร
จัดซือ้ เครื่องจักรจอดรถยนต์เพิม่ และเพิม่ ทีจ่ อดรถใต้ดนิ 3 ชัน้ ใช้ระยะเวลำ
ก่อสร้ำงเพิม่ ขึน้ 6 เดือน ซึง่ ประมำณกำรได้คำนวณต้นทุนและดอกเบี้ยจำกควำม
ล่ำช้ำไว้แล้ว โดยประมำณกำรโดยรวมกำรใช้แผนสำรองจะไม่ทำให้ต้นทุนของ
โครงกำรเพิม่ ขึน้ และสำหรับประเด็นเรื่องกำรแบ่งแยกสิง่ ปลูกสร้ำงกับสำนักงำน
กรมทีด่ นิ บริษทั ฯมีกำรเจรจำกับกลุ่ม Marriott ตกลงเลื่อนวันทีใ่ นสัญญำออกไป
เป็ นเดือน ต.ค.2557 ให้เป็ นไปตำมระยะเวลำของกำรก่อสร้ำงโครงกำรทีม่ กี ำร
เลื่อนออกไป ทำให้วนั ทีม่ คี วำมเป็ นปจั จุบนั และมีระยะเวลำเหมำะสมยิง่ ขึน้
ความคืบหน้ า
กิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันได้ทำสัญญำจะซือ้ จะขำยทีด่ นิ เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรจอด
รถเรียบร้อยแล้ว
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2.

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

รายงานการตรวจสอบภายในด้านการก่อสร้าง (รายงานลงวันที่ 31 ม.ค. 2555)
ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้บริหาร / การดาเนิ นการปรับปรุงของบริ ัทั

1) งำนเพิม่ / ลด D-wall (Diaphragm Wall) ของโครงกำรมหำนคร มีมูลค่ำสูงถึง
17.58% ของสัญญำเดิมและเกินกว่ำเกณฑ์ควบคุมเป้ำหมำยคุณภำพของบริษทั ที่
ปรึกษำบริหำรโครงกำร (Construction Management) ซึ่งกำหนดไว้เพียงไม่เพิม่
หรือลดมำกกว่ำ 5% ของงบประมำณโครงกำร โดยสำเหตุท่ที ำให้มกี ำรเปลี่ยนแปลง
สูง กว่ ำ ก ำหนดนั น้ ผู้บ ริห ำรชี้แ จงว่ ำ ผู้ค วบคุ ม งำนก่ อ สร้ำ ง (PPS) เสนอให้
เปลี่ยนแปลงวิธกี ่อสร้ำงงำนใต้ดนิ ของอำคำร Hill คือเปลี่ยนจำก Sheet Pipe เป็ น
D-Wall เนื่องจำกกำรใช้ Sheet Pipe อำจทำลำยสถูปที่อยู่ใกล้เคียงได้ จึงให้ย้ำย
งำน D-Wall ซึ่งเดิมเป็ นของผูร้ บั เหมำหลักเปลี่ยนไปเป็ นงำนของผูร้ บั เหมำเสำเข็ม
แทนซึ่งรับจ้ำงท ำ D-Wall ให้อ ำคำร CUBE อยู่แล้วแทน ซึ่งจะสำมำรถลดเวลำ
ก่อสร้ำงได้ 2 เดือนและสำมำรถต่อรองค่ำจ้ำงทำ D-Wall ทีเ่ หมำะสมได้

บริษ ัท ฯได้จ ัด ท ำสัญ ญำงำน D-wall แยกต่ ำ งหำก เพื่อ ควำมชัด เจนในกำรวัด
ประสิทธิภำพของงำนและกำรควบคุมงบประมำณก่อสร้ำง ซึ่งงำน D-Wall จะไม่อยู่ใน
รำยกำรเพิม่ ลด แต่จะมีสญ
ั ญำแยกต่ำงหำก ซึง่ ได้จดั ทำแล้วในไตรมำส 1 ปี 2555

ข้อเสนอแนะ
 ควรรีบทำสัญญำงำนก่อสร้ำง D-Wall ให้แล้วเสร็จ
 ควรพิจ ำรณำรูปแบบสัญ ญำมำรตรฐำนซึ่งจะช่ วยลดควำมล่ำช้ำของสัญ ญำฉบับ
สมบูรณ์
 กระบวนกำรพิจำรณำงำนเพิม่ ลดทีป่ รับปรุงใหม่จะช่วยเพิม่ ควำมมั ่นใจได้ว่ำงำนเพิม่
ลดได้ผ่ำนกำรกลั ่นกรองอย่ำงเหมำะสมแล้ว ผูบ้ ริหำรควรกำกับดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิ
ตำมอย่ำงเคร่งครัด
 กำรพิจ ำรณำงำนเพิ่ม ลดควรค ำนึ งถึงปริม ำณงำนมูลค่ำ งำนเมื่อ เปรียบเทียบกับ
สัญญำหลัก ทัง้ นี้ไม่ควรเกินกว่ำเป้ำหมำยคุณภำพของ CM โครงกำรด้วย
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ
2) กำรกำหนดให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีส่ ำยปฏิบตั กิ ำร (COO) ลงนำมใบคำสั ่งซือ้ (PO)
ทุกฉบับโดยอ้ำงอิงตำมใบเสนอขอซือ้ (PR) ทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้วตำมกรอบอำนำจ
อนุมตั ิ โดย AIC เห็นว่ำ COO ไม่มอี ำนำจทีจ่ ะลงนำมผูกพันบริษทั อำจเป็ นผลให้
PO ไม่มผี ลตำมกฎหมำยกับบริษทั ฯ แม้ปจั จุบนั ยังไม่มปี ระเด็นแต่ควรพิจำรณำ
ปรับปรุง

ความเห็นของผู้บริหาร / การดาเนิ นการปรับปรุงของบริ ัทั
บริษทั ฯ ได้ม ีกำรจัดท ำหนังสือมอบอำนำจให้ COO มีอำนำจในกำรลงนำมผูกพัน
บริษทั ฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2555

ข้อเสนอแนะ
 กำรลงนำม PO สำมำรถกระทำได้โดยผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมำยเฉพำะภำยในวงเงินตำม
กรอบอนุ มตั ิเท่ ำนัน้ หำกบริษทั ฯเห็นว่ำกำรลงนำมโดยประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร
(CEO) เป็ นภำระยุง่ ยำก ควรมอบอำนำจกำรลงนำมให้ COO อย่ำงเป็ นทำงกำร
 แนวกำรจัด ซื้อ จัด จ้ำ ง/อ ำนำจอนุ ม ัติ จ ัด ซื้อ จัด จ้ ำ งควรได้ ร ับ กำรทบทวนอย่ ำ ง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง
3) อำนำจอนุมตั ติ ำมประกำศ สนป.1/2551 ทีใ่ ช้อยูป่ จั จุบนั เป็ นกำรกำหนดอำนำจ
อนุมตั ใิ ห้บุคคล ไม่ใช่ตำแหน่งหน้ำทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ

คณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ให้ควำมเห็นชอบและอนุ มตั ิกรอบ
อำนำจวงเงินใหม่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2555

ข้อเสนอแนะ
 คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรบริหำรควรรีบพิจำรณำและอนุ มตั ิให้ควำม
เห็นชอบกรอบอำนำจอนุมตั วิ งเงินทีป่ รับปรุงใหม่โดยเร็ว
 เมื่อกรอบอำนำจวงเงินอนุมตั ใิ หม่ได้รบั ควำมเห็นชอบและอนุมตั แิ ล้ว ฝำ่ ยกฎหมำย
ควรรวบรวมสัญญำทีย่ งั มีผลบังคับใช้ในปจั จุบนั เสนอต่อคกก.บริษทั ให้สตั ยำบัน
รับรอง จะเป็ นผลให้สญ
ั ญำเหล่ำนัน้ มีผลทำงกฎหมำยสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ
4) ข้อบกพร่องเกีย่ วกับกำรไม่ลงนำมในเอกสำรอนุมตั งิ ำนเพิม่ ลดภำยในระยะเวลำที่
เหมำะสมและเจ้ำหน้ำทีจ่ ดั ซือ้ เปรียบเทียบรำคำสินค้ำก่อนจัดทำ PO แต่ไม่เก็บ
เอกสำรหรือบันทึกข้อมูลไว้เป็ นหลักฐำน

ความเห็นของผู้บริหาร / การดาเนิ นการปรับปรุงของบริ ัทั
บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงแบบฟอร์ม PR และ PO ได้มกี ำรเพิม่ รำยละเอียด ขัน้ ตอนกำร
เปรียบเทียบรำคำ และเริม่ ใช้อย่ำงเป็ นทำงกำรตัง้ แต่เดือน มกรำคม 2555 เรียบร้อย
แล้ว

ข้อเสนอแนะ
 ผูร้ บั ผิดชอบควรลงนำมในเอกสำรอนุมตั ซิ ง่ึ จัดทำโดยผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยก่อสร้ำง (CM) ทุก
ครัง้
 ควรเก็บเอกสำรจัดซือ้ และเก็บเอกสำรเปรีบเทียบรำคำไว้
5) บริษทั ฯควรให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรควบคุมกระบวนกำรอนุมตั ปิ ริมำณงำน และ
ค่ำใช้จำ่ ยเพิม่ -ลดงำนก่อสร้ำงอย่ำงเป็ นระบบและเหมำะสมยิง่ ขึน้

3.
1)

บริษทั ฯ ได้ม ีก ำรปรับ ปรุง อ ำนำจอนุ ม ตั ิวงเงิน กำรจัด ซื้อจัดจ้ำ ง และกำรอนุ ม ตั ิก ำร
จ่ำยเงินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2555

รายงานการตรวจสอบภายในด้านการบริหารงานบุคคล (รายงานลงวันที่ 27 ก.ค. 2555)
ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ
ความเห็นของผู้บริหาร / การดาเนิ นการปรับปรุงของบริ ัทั
กำรประเมินผลพนักงำนแต่ละตำแหน่ งยังไม่ชดั เจนเท่ำทีควร เนื่องจำกยังไม่มกี ำร บริษทั ฯ ได้จดั ทำคำบรรยำยลักษณะงำน (JD) ของแต่ละตำแหน่ งงำนแล้ว ซึ่งจะเป็ น
กำหนดดัชนีชว้ี ดั (Key Performance Indicator : KPI)
พืน้ ฐำนเพื่อพัฒนำกำรประเมินผลพนักงำนอย่ำงเต็มรูปแบบต่อไป โดยผูบ้ ริหำรเห็นควร
ปรับ ปรุง กำรประเมิน ผลกำรปฏิบ ัติงำนของพนักงำนและให้น ำกำรประเมิน ผลแบบ
ข้อเสนอแนะ
กำหนดดัชนีชว้ี ดั (KPIs) มำใช้กบั พนักงำนทุกคน ภำยในปี 2557
ควรเร่งจัดทำ KPI ให้สอดคล้องกับ JD
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2)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ
กำรฝึ กอบรมและพัฒนำมีกำรกำหนดนโยบำยโดยอยูใ่ นขัน้ ตอนดำเนินกำร แต่
อย่ำงไรก็ตำม มีกำรพบว่ำกำรพัฒนำและฝึ กอบรมยังเป็ นไปตำมคำร้องขอของ
พนักงำนหรือหัวหน้ำงำนอย่ำงเป็ นครัง้ ครำว
ข้อเสนอแนะ
กำรฝึ กอบรมและพัฒนำเป็ นครัง้ ครำวอำจไม่เพียงพอ ควรมีแผนกำรพัฒนำเป็ น
ระบบเพื่อพัฒนำจุดอ่อนของพนักงำนแต่ละคน

3)

แผนทดแทนตำแหน่งงำน (Succession Plan) อยูร่ ะหว่ำงขึน้ ตอนกำรปฏิบตั ใิ ห้
เป็ นไปตำมนโยบำย
ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้บริหาร / การดาเนิ นการปรับปรุงของบริ ัทั
บริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยและแผนกำรฝึ กอบรมปี 2555-2557 ไว้เรียบร้อยแล้ว โดย
กำหนดให้พนักงำนทุ กท่ ำนต้องได้รบั กำรพัฒนำอย่ำ งน้ อยรำยละ 1 ครัง้ ในแต่ล ะ
ปี งบประมำณ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนบุคลำกรทัง้ หมด (โดยไม่
นับซ้ำ) อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้กำหนดแผนกำรพัฒนำและฝึ กอบรมประจำปี 2556
เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจขององค์กร
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ ต่อไป

บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงแผนทดแทนตำแหน่ งงำน ให้เหมำะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและ
สภำพแวดล้อมโดยทั ่วไปของบริษทั ฯ จึงรับข้อเสนอแนะไว้เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรปรับ
ใช้กบั พนักงำนในตำแหน่งสำคัญ ๆ ต่อไป

ควรมีกำรเตรียมควำมพร้อม และถ่ำยทอดควำมรูแ้ ละงำนทีผ่ ทู้ ดแทนควรได้รบั
ทรำบ ควรมีกำรทดสอบระบบทดแทน กำหนดให้ม ี Core Leave ทีย่ ำวนำน
ติดต่อกันพอสมควรเช่น 5-7 วันทำกำรเพื่อจะได้ทดสอบให้ผปู้ ฏิบตั งิ ำนแทนได้
ทำงำนแทนได้จริง
4)

กฎข้อบังคับและสวัสดิกำรของบริษทั ฯ ได้มกี ำรกำหนดไว้แล้ว อย่ำงไรก็ตำมข้อมูล บริษ ัท ฯ ได้ด ำเนิ น กำรปรับ ปรุ ง เอกสำรตำมข้อ เสนอแนะเรีย บร้อ ยแล้ ว ส่ ว นเรื่อ ง
ในเอกสำรต่ำงๆไม่สอดคล้องกัน เช่นวันทดลองงำนและวันทีใ่ นเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้อง สวัสดิกำรต่ำง ๆ นัน้ บริษทั ฯ ได้จดั สวัสดิกำรต่ำง ๆ ตำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ิกำร
ยังไม่ตรงกันอำจทำให้เกิดควำมสับสนได้
บริหำรทรัพยำกรบุคคลไว้ครบถ้วน ตำมเวลำทีก่ ำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว
ข้อเสนอแนะ
ควรปรับเอกสำรโดยเฉพำะระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน ระเบียบและแนว
ปฏิบตั กิ ำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลและสัญญำว่ำจ้ำงทำงำนให้สอดคล้อง และ
ควรจัดให้มสี วัสดิกำรตำมทำประกำศไว้ให้ครบถ้วน
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5)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ
กระบวนกำรควบคุมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
บริษทั ฯ ยังไม่ได้กำหนดข้อบังคับกำรใช้ขอ้ มูลสำรสนเทศ เช่นกำรใช้อเี มลไป
ในทำงเสียหำย และแผนกทรัพยำกรบุคคลยังไม่มเี ครื่องพิมพ์เป็ นของตนเอง อำจ
ทำให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นควำมลับรั ่วไหลได้

ความเห็นของผู้บริหาร / การดาเนิ นการปรับปรุงของบริ ัทั
บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรชี้แจงและให้พนักงำนลงนำมรับทรำบนโยบำยและแนวปฏิบตั กิ ำร
ใช้ ข้อ มู ล สำรสนเทศเรีย บร้อ ยแล้ ว ตัง้ แต่ เ ดือ นตุ ล ำคม 2555 และบริษ ัท ฯ ได้จ ัด หำ
เครื่องพิมพ์ไว้ทฝ่ี ำ่ ยทรัพยำกรบุคคลเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ
ควรจัดทำระเบียบกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศให้พนักงำนลงนำมและควรจัดหำ
เครื่องพิมพ์เพื่อใช้สำหรับแผนกทรัพยำกรบุคคลโดยเฉพำะ
6)

ระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับงำนบริหำรงำนบุคคลเช่นระบบควบคุมกำรเข้ำออกของ
พนักงำนใช้ระบบ Access Control ทำให้ตอ้ งใช้เวลำตัดข้อมูลทีไ่ ม่เกี่ยวข้องออก
ข้อเสนอแนะ

บริษทั ฯ กำลังดำเนินกำรจัดหำและเปรียบเทียบระบบกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลที่
จ ำแป็ น และเหมำะสมกับ ลัก ษณะงำนของบริษ ัท ฯ โดยระบบดัง กล่ ำ วต้ อ งช่ ว ยลด
ระยะเวลำในกำรปฏิบตั งิ ำนของฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล คำดว่ำ จะนำระบบกำรบริหำรงำน
ทรัพยำกรบุคคลเข้ำมำใช้ได้ภำยในไตรมำสแรกของปี 2556

ควรใช้ระบบ Time Attendant
7)

แฟ้มเอกสำรข้อมูลพนักงำนบำงส่วนยังไม่สมบูรณ์ หรือไม่ครบถ้วน เช่นขำดเอกสำร บริษทั ฯ ได้จดั ดำเนินกำรร้องขอเอกสำรต่ำง ๆ จำกพนักงำนตำมข้อเสนอแล้วและได้รบั
กำรศึกษำ หลักฐำนค้ำประกันในกรณีพนักงำนขับรถ บริษทั ไม่มนี โยบำยขอประวัติ กลับมำเป็ นที่เรียบร้อยแล้วด้วย อย่ำงไรก็ตำมบริษทั ฯ ได้กำหนดขัน้ ตอนในกำรจัดจ้ำง
ตรวจร่ำงกำยของพนักงำนก่อนเข้ำทำงำน
พนักงำนเพิม่ เติม กล่ำวคือ ให้มกี ำรตรวจสุขภำพก่อนเข้ำทำงำนและต้องได้ผลกำรตรวจ
สุขภำพก่อนกำรตกลงรับพนักงำนเข้ำทำงำนในบริษทั ฯ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีกำรขอเอกสำรทีส่ ำคัญและเก็บให้เรียบร้อย

ส่วนที่ 2 หน้ า 99

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

8)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ
บริษทั รับจ้ำงภำยนอก (Outsource) ทีด่ แู ลเรื่องกำรจ่ำยเงินเดือน ทำข้อมูลสรุป
เงินเดือนใส่กระดำษและถือไปธนำคำรพร้อมเช็คนำจ่ำย โดยธนำคำรไม่มกี ำรลง
นำมรับเอกสำร ทำให้ไม่สำมำรถตรวจสอบข้อมูลควำมถูกต้องของข้อมูลได้

ความเห็นของผู้บริหาร / การดาเนิ นการปรับปรุงของบริ ัทั
บริษทั รับจ้ำงภำยนอก (Outsource) ได้ปรับปรุงกระบวนกำรนำส่งเอกสำรกับธนำคำร
แล้ ว โดยให้เ จ้ำ หน้ ำ ที่ธ นำคำรที่ร ับ ผิด ชอบเรื่อ งนี้ ล งนำมรับ เอกสำร เพื่อ สำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลได้

ข้อเสนอแนะ
ควรปรับปรุงวิธสี ง่ เงินเดือนให้กบั ธนำคำร
9)

กำรลงโทษพนักงำนที่ไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบจนถูกตักเตือนเป็ นหนังสือและหัก
เงินเดือนหลำยครัง้ แต่ยงั มิได้รบั กำรลงโทษทำงวินยั ขัน้ สูงสุด
ข้อเสนอแนะ

บริษทั ฯ ได้พจิ ำรณำอย่ำงรอบคอบแล้ว กำรพิจำรณำสั ่งกำรดังกล่ำวนี้ ทำให้พฤติกรรม
ของพนั ก งำนดีข้ึ น โดยล ำดับ อี ก ทัง้ บริ ษ ัท ฯ ได้ พิ จ ำรณำมอบหมำยงำนให้ ต ำม
ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมแก่พนักงำนรำยดังกล่ำวอีกด้วย

บริษทั อำจพิจำรณำปรับเปลีย่ นวิธกี ำรจ้ำงงำนจำกพนักงำนประจำเป็ นพนักงำน
ตำมสัญญำจ้ำง (Contract) แทน
10) ไม่มเี อกสำรส่งตัวพนักงำนโดยบริษทั รับจัดหำพนักงำน (Outsource) เช่นในกรณี
แม่บำ้ น กรณีเกิดควำมเสียหำย บริษทั จะไม่สำมำรถเรียกร้องได้
ข้อเสนอแนะ

บริษทั ฯ ได้แจ้งไปยังบริษทั รับจัดหำพนักงำน (แม่บ้ำน) ให้ดำเนินกำรจัดทำและส่งมอบ
ให้แก่บริษทั ฯ แล้ว และได้รบั เอกสำรกำรส่งตัวพนักงำนและเอกสำรประกอบต่ำง ๆ จำก
บริษทั รับจัดหำพนักงำน (แม่บำ้ น) เรียบร้อยแล้ว

ควรจัดให้มเี อกสำรส่งตัวพนักงำน
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

อย่ำงไรก็ตำม จำกรำยงำนสรุปข้อสังเกตจำกกำรตรวจสอบภำยในลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2555 โดยบริษทั เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จำกัด ได้
รำยงำนว่ำไม่พบประเด็นทีเ่ ป็ นข้อบกพร่องด้ำนกำรควบคุมภำยในทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม ยังมีบำงประเด็นทีบ่ ริษทั ฯ ควรพิจำรณำปรับปรุงเพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพ
กำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ ให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้บริหาร / วันที่คาดว่าจะดาเนิ นการแล้วเสร็จ

1) ประเด็นที่พบ
ความเห็นของผู้บริหาร
ผูบ้ ริหำรมีกำรกำหนดดัชนีช้วี ดั (Key Performance Indicator : KPI) ของแต่ละ บริษทั ฯ รับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปฏิบตั ิ
สำยงำนไว้ แต่ไม่ได้จดั ทำอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและสื่อสำรให้คณะกรรมกำร
บริษทั รับทรำบ เพียงแค่รบั รูภ้ ำยในสำยงำนเท่ำนัน้
วันที่คาดว่าจะดาเนิ นการแล้วเสร็จ
สำหรับกำรจัดท ำดัชนีช้ีวดั เพื่อ นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ รวมถึงกำรสื่อสำร
ข้อเสนอแนะ
ให้แก่พนักงำนทุกคนในองค์กรรับทรำบ บริษทั ฯ คำดว่ำจะดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยใน
บริษ ัท ฯ ควรจัด ท ำดัช นี ช้ีว ัด ของแต่ ล ะสำยงำนอย่ำ งเป็ น ลำยลัก ษณ์ อ ัก ษร ไตรมำสที่ 1 ปี 2556
รวมทัง้ จัดให้มกี ำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนตำมดัชนีชว้ี ดั ทีว่ ำงไว้
สำหรับกำรประเมินผลพนักงำนและกำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเป็ นรูปธรรมตำมดัชนีช้วี ดั
ฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคลมีแผนทีจ่ ะเริม่ สำหรับกำรประเมินผลพนักงำนในปี 2557

ส่วนที่ 2 หน้ า 101
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้บริหาร / วันที่คาดว่าจะดาเนิ นการแล้วเสร็จ

2) ประเด็นที่พบ
ความเห็นของผู้บริหาร
บริษทั ฯ ยังไม่ได้จดั ให้ม ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรและ บริษทั ฯ รับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปฏิบตั ิ
คณะกรรมกำรชุดย่อยขึน้ อย่ำงเป็ นทำงกำร
วันที่คาดว่าจะดาเนิ นการแล้วเสร็จ
ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนตนเองและรำยงำนต่อ
บริษ ัท ฯ ควรจัด ให้ม ีก ำรประเมิน ผลกำรปฏิบ ัติง ำนของคณะกรรมกำรและ คณะกรรมกำรบริษทั รับทรำบแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2555
คณะกรรมกำรชุดย่อยขึน้ อย่ำงเป็ นทำงกำร ซึ่งอำจอยู่ในรูปแบบของกำรประเมิน
ตนเองรำยบุคคลหรือกำรประเมินเป็ นรำยคณะอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ ทัง้ นี้เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ จะเริม่ มีกำรประเมินผลสำหรับกำร
ผูเ้ กิดควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรกำกับดูแล โดยแบบประเมินผลของ ปฏิบตั งิ ำนปี 2556 เสร็จสิน้ ภำยในไตรมำสที่ 4 ปี 2556
คณะกรรมกำรควรให้ควำมสำคัญต่อเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้
 ควำมพร้อมของคณะกรรมกำร
 กำรกำหนดกลยุทธ์และกำรวำงแผนธุรกิจ
 กำรจัดกำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุมภำยใน
 กำรดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 กำรติดตำมรำยงำนทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำน
 กำรประชุมคณะกรรมกำร
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ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้บริหาร / วันที่คาดว่าจะดาเนิ นการแล้วเสร็จ

3) ประเด็นที่พบ
ในระหว่ำงปี 2554 บริษทั ฯ ได้ว่ำจ้ำงบริษทั เอเอ็มซี อินเตอร์เนชั ่นแนล คอน
ซัลติ้ง จำกัด (AIC) ซึ่งเป็ นที่ปรึกษำภำยนอกมำช่วยประเมินควำมเสี่ยงและ
จัดทำรำยงำนกำรประเมินควำมเสีย่ ง อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริหำรไม่ได้ทบทวนและ
ปรับปรุงข้อมูลควำมเสี่ยงและแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่จดั ทำโดยที่ปรึกษำ
ดังกล่ำวให้เป็ นปจั จุบนั เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

ความเห็นของผู้บริหาร
ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ติดตำมมำตรกำรแก้ไขควำมเสี่ยงจำกฝ่ำย
บริหำรในกำรประชุม คณะกรรมกำรบริหำรครัง้ ที่ 2/2554 ประกอบกับผลกำรประเมิน
จำกรำยงำนกำรติดตำมประเด็นควำมเสีย่ งระดับ องค์กรลงวันที่ 27 ม.ค. 2555 พบว่ำ
ควำมเสีย่ งที่ AIC ติดตำม ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญและเป็ นที่น่ำพอใจ นอกจำกนี้ ตัง้ แต่
ต้นปี 2555 ทีผ่ ำ่ นมำ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งเห็นว่ำยังไม่มปี จั จัยควำมเสีย่ งอื่น
เพิม่ ขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ ซึ่งอำจกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม
บริษทั ฯ จะรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปฏิบตั ิ เพื่อปรับปรุงให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงมี
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรพิจำรณำจัดทำทะเบียนควำมเสีย่ งขององค์กรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้
โดยจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสีย่ ง และจัดให้มกี ำรทบทวนควำมเสีย่ งอย่ำง
น้ อ ยปี ล ะครัง้ หรือ เมื่อ มีเ หตุ ก ำรณ์ ห รือ สภำพแวดล้ อ มในกำรด ำเนิ น งำนที่ วันที่คาดว่าจะดาเนิ นการแล้วเสร็จ
เปลีย่ นแปลงไปอย่ำงมีสำระสำคัญ นอกจำกนี้ ให้ผบู้ ริหำรระดับสูงรำยงำนควำม ตำมกำรประชุม คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ก ำหนดให้ทุ กฝ่ำยน ำเสนอแผน
เสี่ย ง ผลกระทบ ตลอดจนมำตรกำรในกำรจัด กำรควำมเสี่ย งต่ อ ที่ป ระชุ ม บริหำรควำมเสีย่ งภำยใน ไตรมำสที่ 1 ปี 2556 ซึง่ บริษทั ฯจะจัดทำทะเบียนควำมเสีย่ งที่
คณะกรรมกำรบริษทั หรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงสม่ำเสมอหรือทุก มีกำรทบทวนและปรับปรุงให้เป็ นปจั จุบนั สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ครัง้ ทีส่ ภำพแวดล้อมในกำรดำเนินงำนเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อเสนอไปในครำวเดียวกัน
นอกจำกนี้บริษทั ฯจะสื่อสำรให้ผู้บริหำรรวมถึงพนักงำนทุกคนตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ ำเสมอ ผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์ และ กำรสัมนำ
ประจำปี ของบริษทั
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

ประเด็นที่ตรวจพบ / ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้บริหาร / วันที่คาดว่าจะดาเนิ นการแล้วเสร็จ

4) ประเด็นที่พบ
ผูใ้ ช้งำนของฝ่ำยบัญชีและกำรเงินจำนวน 8 คน มีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำนในกำร
เข้ำสู่ระบบ Formula เป็ นของตนเองจำกเดิมที่เคยกำหนดสิทธิเป็ น Share User
ID อย่ำงไรก็ตำมผูใ้ ช้งำนทุกคนยังได้รบั สิทธิกำรเข้ำทำงำนในระบบเท่ำกัน (กำร
สร้ำง/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล) ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหำรแจ้งว่ำเนื่องจำกเป็ นข้อจำกัดของ
ระบบงำนและต้องใช้เงินลงทุนสูงในกำรปรับเปลี่ยน Version นอกจำกนี้ ปริมำณ
รำยกำรธุรกิจในปจั จุบนั ยังไม่มจี ำนวนเป็ นสำระสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ ริหำรได้
ให้ข้อมูลเพิม่ เติมว่ำฝ่ำยบริหำรได้จดั ให้มรี ะบบกำรควบคุมภำยในเพื่อลดควำม
เสี่ย งดัง กล่ำ ว โดยก ำหนดให้ม ีกำรสอบทำนและอนุ มตั ิโดยหัวหน้ ำงำนในทุ ก
รำยกำรบัญชีและกำรจ่ำยเงิน และกำรจัดทำงบกระทบยอด

ความเห็นของผู้บริหาร
บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรสอบทำน Audit Log อย่ำงน้ อยสัปดำห์ละครัง้ และปฏิบตั ติ ำม
ระบบควบคุมภำยในอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้ม ั ่นใจว่ำกำรบันทึกบัญชีและกำรจัดทำงบ
กำรเงินเป็ นไปอย่ำงถูกต้องน่ำเชื่อถือ
วันที่คาดว่าจะดาเนิ นการแล้วเสร็จ
เมื่อ รำยกำรทำงธุร กิจ เพิ่ม มำกขึ้น หรื อ มีกำรขยำยงำนเพิ่ม ขึ้น บริษทั ฯจะพิจ ำรณำ
ปรับ เปลี่ย น Version ของ โปรแกรมบัญ ชี หรือ จัด ซื้อ โปรแกรมบัญ ชีอ่ืน ๆ ที่มี
ประสิทธิภำพในกำรจำกัดสิทธิกำรใช้งำนของพนักงำนในระดับต่ำงๆมำกขึน้ รวมถึงกำร
นำเอำระบบจัดซื้อ PO และระบบขำย SO มำใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำน (จำกแผนกำรขยำย
งำนทีว่ ำงไว้คำดว่ำภำยในปี 2557)

ข้อเสนอแนะ
ก) ควรกำหนดให้จดั ให้มกี ำรสอบทำน Audit Log อย่ำงสม่ ำเสมอ อย่ำงน้ อย
สัปดำห์ละครัง้
ข) ควรเคร่งครัดในกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่กำหนดขึน้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ำกำร
บันทึกบัญชีและกำรจัดทำงบกำรเงินเป็ นไปอย่ำงถูกต้องน่ำเชื่อถือ
ค) ในอนำคต ถ้ำบริษทั ฯ มีรำยกำรทำงธุรกิจเพิม่ มำกขึน้ หรือมีกำรขยำยงำน
เพิม่ ขึน้ ทำงบริษทั ฯ ควรปรึกษำกับผูข้ ำยโปรแกรมระบบ Formula เพื่อนำ
ระบบงำนจัดซื้อ PO และระบบขำย SO ที่สำมำรถกำหนดสิทธิกำรทำงำน
ของพนั ก งำนในแต่ ล ะส่ ว นมำใช้ ไ ด้ เพื่อ ให้ส อดคล้ อ งกับ หน้ ำ ที่ง ำนที่
รับผิดชอบ
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