บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

1 . การควบคุมภายใน
กลุ่ม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดให้มี ระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักของการกากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
ขอบเขตอานาจหน้าที่เพื่อสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การ
ว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด (“ธรรมนิติ”) เพื่อทาการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะประเมินผลจากข้อเท็จจริง ซึ่งได้รับจากการสัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหาร ผุ้จัดการฝ่าย
และ/หรือพนักงานผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงสร้างองค์กร ประกอบการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามสมควร โดยการ
ประเมินเปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุมภายใน ภายใต้แนวคิดของ COSO ซึ่งประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม (Control Environment) 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3) กิจกรรมการควบคุม (Control
Activity) 4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และ 5) การติดตามและประเมินผล
(Monitoring and Evaluation) โดยทางธรรมนิติ ได้ดาเนินการประเมินผลและได้เสนอรายงานสรุปผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง ที่
1/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยสรุปว่า โดยภาพรวมแล้ว กลุ่มบริษัทฯมีกระบวนการปฏิบัติงานและการ
บริ ห ารจั ด การที่ มี ก ารควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอ โดยมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การในแต่ ล ะกิ จ กรรมของ
กระบวนการปฏิบัติงานที่จะสามารถทาให้เกิดผลสาเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ แม้อาจจะมีบางส่วนที่
ควรได้รับการพิจ ารณาปรับปรุงแก้ไขบางประการเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมการควบคุม และ
สารสนเทศและการสื่อสาร อย่างไรก็ดีถือได้ว่า กระบวนการควบคุมโดยรวมสามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ
จะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่คาดหวังได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอแล้ว โดยระบบควบคุม
ภายในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันมิให้ผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดย
ไม่ มีอ านาจ รวมถึง มีร ะบบการตรวจสอบภายในที่มี ความอิสระในการติด ตามและประเมิ นผลการควบคุ มภายใน
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสาคัญที่ทาให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอานาจตามกฎหมาย
สามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร
เพื่อความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม กลุ่มบริษัทฯ ได้นาข้อเสนอแนะของธรรมนิติในรายงาน
สรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 มาพิจารณาเพื่อดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่สาคัญ

การแก้ไขปรับปรุงโดยกลุ่มบริษัทฯ

การจั ดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง เพื่อ ประเมิ นและ จะจั ด ท าแผนการบ ริ ห ารความ เสี่ ยง แล ะน าเส น อ
เสนอแนะแนวทางการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ในการประชุมไตรมาส 2
ให้เพียงพอเหมาะสมก่อ นการดาเนินงานของแต่ละโครงการ ปี 2555
และ/หรือการดาเนินงานขององค์กร
การนาส่ง “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของพนักงาน” ให้กับ
กรมแรงงาน และประกาศให้พ นั ก งานทุ ก คนรั บ ทราบ เพื่ อ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายกาหนด

จัดทาข้อบังคับการทางานของพนักงานเรียบร้อยแล้วและ
จะนาส่งกรมแรงงานภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2555

การกาหนดหลักเกณฑ์หรือโครงสร้างอัตราเงินเดือนมาตรฐาน
สาหรับการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ให้กับพนักงานในระดับต่างๆ
ขององค์กร

จัดทาเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการลงนามอนุมัติเอกสารให้
เป็นทางการ

การจัดฝึกอบรมเพิ่ม เติมให้กับพนักงานฝ่ายพัฒ นาโครงการ
เกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายการ
ก่อสร้าง กฎหมายเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและกฎหมายเกี่ยวกับ
ความปลอกภัย เป็นต้น

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทาแผนการฝึกอบรบพนักงานประจาปี
2555 และได้ ร วมการฝึ ก อบรมพนั ก งานฝ่ า ย พั ฒ นา
โครงการไว้ด้วยแล้ว

การอนุมัติ “ระเบียบข้อบังคับในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ” และ
“แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านและข้ อ ห้ า มในการใช้ ง านระบบ
สารสนเทศคอมพิ ว เตอร์ ” โดยผู้ บ ริ ห าร และประกาศให้
พนักงานได้รับทราบ

ได้จัดทา “แนวทางปฏิบัติและข้อห้ามในการใช้งานระบบ
สารสนเทศคอมพิ วเตอร์ ” เรี ยบร้อ ยแล้ วเหลือ เพี ย งการ
สอบทานก่อนลงนามอนุมัติเอกสารให้เป็นทางการจะแล้ว
เสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555

การจั ด ท ารายงานสรุ ป ใบแจ้ ง หนี้ ค้ า งรั บ -ค้ า งจ่ า ย รายงาน
กระแสเงินเข้า-ออก (Cash Flow) และรายงานการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน

เริ่มดาเนินการจัดทาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัฒนาโครงการและงาน
จัดซื้อเพิ่มเติมเรื่อง การประเมินคุณภาพผู้ขาย ซึ่งเกี่ยวข้อ ง
กับการประเมินผูข้ ายก่อนการสั่งซื้อ ทะเบียนผู้ขายซึ่งผ่านการ
ประเมิน (AVL) การประเมิ นผู้ข ายหลังการซื้ อ การจั ดท า
เอกสารประกอบการบันทึ กผลประเมิน เป็ นต้น เพื่ อ ใช้ เป็ น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน

จัดทาเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการลงนามอนุมัติเอกสารให้
เป็นทางการ

และเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง บริษทั ฯจึงได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จากัด ให้ปฏิบัตจิ ากตรวจสอบภายในประจาปี 2555 ธรรมนิติได้จัดทาแผนตรวจสอบล่วงหน้าโดยมุง่ เน้นการ
ตรวจสอบให้ครอบคลุมการดาเนินงานสาคัญขององค์กรซึง่ เกี่ยวกับ การจัดทาข้อเสนอโครงการ (Proposal) การบริการ
หลังการขาย การคัดเลือกผู้รับเหมา การขออนุญาตก่อสร้าง การจัดหาที่ดิน การจัดทาสัญญาซื้อขายและหรือเช่าที่ดิน
การบริหารจัดการโครงการ การก่อสร้างโครงการของผู้รับเหมา การบันทึกบัญชีและการจัดทางบการเงิน และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายประมวลรัษฎากร และติดตามการปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมภายในตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
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ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ได้
ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ สาหรับปี 2554 ดังต่อไปนี้
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่สาคัญ

การแก้ไขปรับปรุงโดยกลุ่มบริษัทฯ

การขาดแคลนบุคลากร ด้านทางการบัญชี และฝึกอบรมความรู้ กลุ่ม บริษัท ฯรับทราบและมีแผนที่ จะเพิ่ม จานวนบุคลากร
เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชี
ทางด้านการบัญชีเพื่อรองรับการทางานและการเติบโตของ
กลุ่ ม บริษัท ฯในอนาคต โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 กลุ่ม
บริษัท ฯ ได้รับ พนักงานในฝ่ ายการเงินและการบั ญ ชี เพิ่ ม
จานวน 1 ท่าน และกลุ่มบริษัทฯ ก็ได้มีการรับสมัครและอยู่
ในระหว่างการดาเนินการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม
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