บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

13. การควบคุมภายใน
13.1

ระบบการควบคุมภายในของ บมจ. อมตะ วีเอ็น
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน่ (Holding Company) ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุน
ในอมตะ เวียดนาม โดยบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใด ดังนัน้ การควบคุมภายในของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่
การควบคุมภายในของ อมตะ เวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นหลัก
ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารไปทา
หน้าที่กรรมการในบริษัทย่อยโดยบริษัท ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในมาอย่างต่อเนื่อง โดย
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน
บริษัทย่อยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อกาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคุม
ภายในด้านต่างๆ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติการของฝ่าย
บริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดังนี้
ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษัทคานึงถึงการมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญของระบบควบคุมภายในที่
มีประสิทธิผล ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่ต้องมีกลไกซึ่งทาให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
ดาเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง และส่งเสริมให้ทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดหลักๆ ของระบบการ
ควบคุมภายในดังต่อไปนี้
 คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดการดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจอย่าง
ชัดเจน โดยมีการประชุมร่วมกันของฝ่ายบริหาร เพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
อยู่ตลอด เพื่อที่จะนาเอาธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้และพิจารณากาหนด
เป็ น งบประมาณประจ าปี อี ก ทั้ ง มี ก ารแจ้ ง ให้ ผู้ บ ริ ห ารแต่ ล ะฝ่ า ยรั บ ทราบ เพื่ อ บริ ห ารงานภายในให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
 บริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณาทบทวนถึงการตั้งเป้าหมายของการทางานในแต่ละหน้าที่อย่างรอบคอบ
โดยทบทวนถึงผลการดาเนินงานที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติ
หน้ า ที่ซึ่ ง ได้ รั บมอบหมายอย่ างมี ประสิท ธิ ภาพ และเกิ ด แรงจูง ใจหรื อผลตอบแทนแก่พ นั กงานอย่ า ง
เหมาะสม
 บริษัทและบริษัทย่อยมีการกาหนดโครงสร้างองค์กร โดยคานึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร
และมีการประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดทาข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ข้อกาหนด ระเบียบ
การปฏิบัติและบทลงโทษของฝ่ายบริหารและพนักงาน
ส่วนที่ 2.4-13 - หน้า 1
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 บริษัทและบริษัทย่อยมีการกาหนดนโยบายและระเบียบในการอนุมัติธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และ
การบริหารสินทรัพย์ เพื่อป้องกันการทุจริต
 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายเกี่ยวกับหลักการกากับกิจการที่ดี (Corporate Governance) และมีการ
กาหนดหลักเกณฑ์พร้อมทั้งแผนการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงความเป็นธรรมในการดาเนินธุรกิจกับทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย
ส่วนที่ 2 การบริหารความเสีย่ ง
 บริษัทและบริษัทย่อยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์
ระดับกิจกรรมให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะสามารถทางานให้สาเร็จด้วยงบประมาณประจาปีที่ได้รับการอนุมัติ
และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยได้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ฝ่ายบริหารจึงกาหนดให้มีการดาเนินการอย่าง
สม่าเสมอดังต่อไปนี้
 ประชุมเพื่อประเมินถึงความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจอย่างสม่าเสมอและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดเป็น
ความเสี่ยง ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ์ที่เป็น สาเหตุของความเสี่ยง เพื่อกาหนดมาตรการป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงดังกล่าว
 แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารความเสี่ยง
เพื่อนาไปถ่ายทอดแก่พนักงานทุกคนเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง และได้ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้
ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารที่ทาให้มั่นใจว่านโยบายที่ฝ่ายบริหารได้
กาหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 บริษัทและบริษัทย่อยมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงินอานาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน
 บริษัทและบริษัทย่อยมีมาตรการดูแลการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมและชัดเจน โดยมีการกาหนดให้การทารายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัท
ย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล หรือเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคา
ตลาด โดยจะต้องนาเสนอการทารายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการทารายการนั้นๆ หากมี
การทารายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกาหนดให้ต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทพิจารณาความเหมาะสม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการก่อนเข้าทารายการ ซึ่งการอนุมัติจะกระทาโดยผู้ ที่ไม่มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนั้นเท่านั้น โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสาคัญ
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 ในกรณีที่มีการทาธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มผี ลผูกพันบริษทั และบริษทั ย่อยในระยะยาว บริษัท
และบริษัทย่อยกาหนดให้ต้องมีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ และให้รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทบทวนความเหมาะสมของรายการตลอดระยะเวลาของสัญญา อีกทั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาครอบคลุมถึงการป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องนาโอกาสหรือผลประโยชน์
ของบริษัทและบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย
 บริษัทได้กาหนดให้มีการติดตามดูแลการบริหารจัดการในบริษทั ย่อยและบริษัทร่วมอยู่เสมอ รวมทัง้ มีการ
กาหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบตั ิ เพื่อให้
การดาเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
ตลอดจนมีการกาหนด
นโยบายตรวจสอบติดตามการดาเนินงานของบริษทั บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้สอดคล้องเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษทั มีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย
ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมการปฏิบตั ิงาน
ทั้งในระดับองค์กร
ระดับการรายงานทางการเงิน ระดับหน่วยปฏิบัติการ และระดับการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบตั ิ
ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารทีม่ ีประสิทธิภาพ เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกีย่ วข้องจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งและ
เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ดังนี้
 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีข้อมูลที่สาคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีนัยสาคัญ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณี มี
ความจาเป็นเร่งด่วนซึ่งทาให้ไม่สามารถจัดส่งเอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันได้
 บริษัทและบริษัทย่อยกาหนดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโดยมีเนื้อหารายละเอียด
ตามควร ซึ่งเป็นเนื้อหาสาคัญต่อการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง อีกทั้งยังมีการบันทึกข้อซักถาม ความเห็น และ
ข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในการประชุม
 บริ ษั ท และบริ ษั ทย่ อ ยมี การจั ด เก็ บ เอกสารประกอบการบั น ทึก บั ญ ชี และบั ญ ชีต่ า งๆ ไว้ ค รบถ้ ว นเป็ น
หมวดหมู่สะดวกต่อการตรวจสอบ และมีการกาหนดนโยบายบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยให้สอดคล้อง
กับการดาเนินธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นสาคัญ และไม่ขัดต่อหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม
บริษัทและบริษัทย่อยมีการติดตามงานที่ได้ดาเนินการไปอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบ ปรับปรุง และ
แก้ไ ขระบบควบคุ มภายในอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป และเพื่ อให้
ข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
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 บริษัทและบริษัทย่อยมีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดการประชุมอย่างสม่าเสมอ เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นว่ามีความ
แตกต่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ตลอดจนเสนอแนวทางการปฏิบัติที่จาเป็น เพื่อที่บริษัท และ
บริษัทย่อยจะได้ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
 เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทซึ่งลงทุนด้วยการเข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น ดังนั้น บริษัทจึงมิได้มีการแต่งตัง้ ผู้ตรวจ
สอบภายในของบริษั ท อย่ างไรก็ ดี บริ ษัท ย่ อยของบริษั ท ได้ แ ต่ง ตั้ ง ผู้ ต รวจสอบภายในเพื่อ ท าหน้ า ที่
ตรวจสอบการปฏิบั ติ งานของทุ ก หน่ ว ยงานของบริษั ท ย่ อยและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการของบริษัท เพื่อให้ฝ่ายบริหาร
สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ทันการ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ดูแลและประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน
และคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ในทุกไตรมาส เพื่อรายงานความคืบหน้าของการตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ พร้อมทั้งซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของ อมตะ เวียดนาม มีความเพียงพอ
และเหมาะสมกับขนาดของกิจการและสภาวการณ์ปัจจุบันของอมตะ เวียดนาม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทยัง
ได้ตระหนักถึงการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัท และได้มีมาตรการที่เหมาะสมมาใช้ในการป้องกันความ
เสี่ยงนั้นๆ และได้ดาเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมเพื่อที่ สามารถนามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
13.2

ระบบการควบคุมภายในของ บจ. Amata (Vietnam) Joint Stock
ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง A&C Auditing and Consulting Co., Ltd (“A&C”) ในการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของอมตะ เวียดนาม ในทุกไตรมาส ซึ่งการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจะ
เป็นลักษณะการตรวจสอบทุกระบบของกระบวนการทางานในรอบปีนั้นๆ ตามแนวทางการประเมินของ
COSO ภายใต้ขอบเขตของระบบปฎิบัติการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม 2) การบริหารความ
เสี่ยง 3) การควบคุมการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 5) ระบบการ
ติดตาม
ในปี 2557 และไตรมาส 1 ปี 2558 A&C ได้เข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในของอมตะ เวียดนามในทุกระบบ
ของกระบวนการทางาน มีรายละเอียดดังนี้
กระบวนการทางาน

เหมาะสม

ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
1. ขั้นตอนการจัดตั้งและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล
- การใช้อินเตอร์เนต
- การจัดการเกี่ยวกับอีเมลล์
ส่วนที่ 2.4-13 - หน้า 4

น้อย

ความเสี่ยง
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มาก

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

กระบวนการทางาน

เหมาะสม

- ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
- การจัดเก็บข้อมูลภายใน
- เว็ปไซต์
2. การบริหารจัดการด้านการขายและค่าใช้จ่าย
2.1 ระบบควบคุมภายในด้านรายได้
- การบันทึกและติดตามสัญญาที่ลงนามแล้ว
- ติดตามรายได้สาหรับงวด (ยกเว้น รายได้จากการเช่า
ที่ ดิน และโรงงานสาเร็จ รูป ) เช่น รายได้จ ากการบริ การ
ไฟฟ้า การบริการน้าประปา การจัดการน้าเสีย เป็นต้น
- การรับรู้รายได้และการออกใบแจ้งหนี้
- การตรวจสอบและเปรีย บเที ยบการรับ รู้ร ายได้แ ละการ
ออกใบแจ้งหนี้
- การจัดการเงื่อนไขการชาระเงิน
- นโยบายการให้เครดิตและติดตามทวงหนี้
2.2 ระบบควบคุมภายในด้านต้นทุน
- ต้นทุนของการเช่าที่ดิน
- ต้นทุนของโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าและเพื่อขาย
ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
1. ขั้นตอนการเก็บข้อมูลเวลาทางาน
- การติดตามการเก็บข้อมูลเวลาทางาน
- การตรวจสอบและอนุมัติการคานวณเงินเดือน
- การบันทึกเงินเดือนและการหักเงินเดือน
- การจ่ายเงินเดือน
2. เงินทดรองจ่าย
- ระเบียบการอนุมัติและการคืนเงินทดรองจ่าย
- การจัดการเงินทดรองจ่าย
3. ระเบียบด้านการเงิน
3.1 การควบคุมลูกหนี้จากลูกค้า
- การพิจารณาการให้เครดิตแก่ลูกค้า
- การติดตามลูกหนี้จากลูกค้าแต่ละราย
- การติดตามและเร่งรัดการเก็บหนี้
- การเก็บหนี้จากลูกค้า
- การตั้งหนี้สูญ
- การเวียนจดหมายยืนยันลูกหนี้จากลูกค้า
3.2 การควบคุมเจ้าหนี้จากผู้จัดจาหน่ายสินค้า
- การคัดเลือกผู้จัดจาหน่ายสินค้า
- การติดตามเจ้าหนี้จากผู้จัดจาหน่ายแต่ละราย
- การทบทวนและติ ด ตามการช าระเงิ น ส าหรั บ หนี้ ที่ ถึ ง
กาหนดชาระ
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ความเสี่ยง
ปานกลาง

มาก

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
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เหมาะสม

น้อย

ความเสี่ยง
ปานกลาง


การจั ด การผลต่ า งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
เจ้าหนี้เงินตราต่างประเทศในวันที่เกิดรายการ
3.3 สินทรัพย์ถาวร

- แผนงานการซื้อสินทรัพย์ถาวร

- การซื้อสินทรัพย์ถาวร

- การตัดค่าเสื่อม (ค่าตัดจาหน่าย) ของสินทรัพย์ถาวร

- การปรับปรุง ซ่อมแซม และบารุงรักษาสินทรัพย์ถาวร

- การหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร

- การจัดการสินทรัพย์ถาวร
3.4 ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการและด้านการบริหาร

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

- ค่าใช้จ่ายรับรอง ต้อนรับ และค่านายหน้า
ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
1. การดาเนินงานโครงการก่อสร้างโรงงานหมายเลข 45 และ 48 และโรงบาบัดสิ่งปฏิกูลหมายเลข 5

- การเตรียมรายละเอียดการออกแบบ

- การยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง

- การเตรียมและสารวจการออกแบบสาหรับการก่อสร้าง

- การคัดเลือกผู้รับเหมา

- การคัดเลือกบริษัทที่ควบคุมงานก่อสร้าง

- การตรวจสอบงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ

- การยื่นเอกสารทางกฏหมายเพื่อขอใบรับรองความเป็น
เจ้าของ

- การเก็บเอกสารโครงการ

- ประสานงานและส่งมอบโรงงาน (สาธารณูปโภค) ให้แก่
ลูกค้า

- ประสานงานกับแผนกก่อสร้างเพื่อปรับปรุงงานก่อสร้าง
2. การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกสาธารณะและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

- หน่วยงานการปรับภูมิทัศน์

- ทีมงานรักษาความปลอดภัย

- ทีมงานบารุงรักษา
ไตรมาสที่ 4 ปี 2557
ขั้นตอนการเช่าพื้นที่และโรงงาน

1. ขอบเขตและหน้าที่ของแผนกขาย
2. การลงนามสัญญากับลูกค้า

- ลูกค้าที่ยอมรับได้

- การลงนามในสัญญา

- ระยะเวลาการเช่าที่ดิน

- ราคาที่ดิน

3. ผลตอบรับจากลูกค้า

-
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มาก

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

กระบวนการทางาน

เหมาะสม

4. สถานการณ์ของเงินลงทุนสาหรับที่ดินและโรงงานให้เช่า
ขั้นตอนการขอคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย

1. แผนการฟื้นฟูที่ดิน การตรวจสอบ การสารวจ การวั ด และการ
บอกกล่าวเกี่ยวกับการฟื้นฟูที่ดิน

2. การสารวจ การวัด และเตรียมการสารวจที่ดินสาหรับโครงการ
3. คาแนะนาของการจ่ายค่าชดเชยที่ดิน

4. ตรวจสอบและคานวณจานวนบ้านหรือสินทรัพย์ที่ติดมากับ
ที่ดิน

5. เข้าร่วมงานประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผู้อยู่อาศัยที่
จัดโดย The State Bodies

6. ติดตามและเร่งจัดทาวิธีการคิดค่าชดเชย

7. การโอนค่าชดเชย

8. เข้าร่วมการส่งมอบที่ดินที่จัดโดย The State Bodies
ไตรมาส 1 ปี 2558
การปรับปรุงมาตรฐานบัญชีใหม่และการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีใหม่

1. มาตรฐานบัญชีทางธุรกิจ

2. ระบบบัญชี

3. งบการเงิน

4. เอกสารทางบัญชี

5. การบันทึกบัญชี
6. โปรแกรมทางบัญชี
กฏระเบียบด้านการดาเนินงาน

1. กฏระเบียบภายใน
2. ข้อตกลงด้านแรงงาน

3. กฏระเบียบด้านการจัดเก็บเอกสาร

4. การอนุมัติเอกสาร
ขั้นตอนการคานวณเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือน

1. ขั้นตอนการคานวณเงินเดือน

2. การบันทึกวันลาพักร้อน การทางานล่วงเวลา และเวลาเข้า
งาน
3. ขั้นตอนการคานวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสหภาพการค้า ค่า
ประกันสังคม ค่าประกันสุขภาพ และค่าประกันการว่างงาน

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสหภาพการค้า

- ค่าประกันสังคม

- ค่าประกันสุขภาพ
- ค่าประกันการว่างงาน

4. กฏระเบียบการจ่ายโบนัส
กฏระเบียบด้านการเงิน

1. การปันส่วนกาไร
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การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง
การจ่ายค่าบริการด้านการสื่อสาร
การจ่ายค่าโทรศัพท์
การจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่กล่าวถึงในกฏระเบียบด้านการเงิน
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ความเสี่ยง
ปานกลาง

มาก

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ได้พิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในไตรมาส 1 ปี 2558 (ฉบับปัจจุบัน) ทั้งนี้ จากผลการตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในของปี 2557 และไตรมาส 1 ปี 2558 โดย A&C นั้น อมตะ เวียดนาม ได้ทาการแก้ไขปรับปรุงประเด็น
ต่างๆ ตามที่ผตู้ รวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีเจ้าหน้าที่ดูแลหน่วยงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
เพียงพอ
- มีการนานโยบาย General Information Technology
Security Policy (GITSP) มาปฏิบัติแต่ขาดรายละเอียด
ที่ชัดเจนในเรื่อ งบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
กระบวนการหากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย
- มีความล่าช้าในการปฏิบัติตามแผนที่มีการนาเสนอไว้
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- การมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ไม่ เ พี ย งพอ อาจส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารจั ด การด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจส่งผลต่อความล่าช้าใน
การทางานได้
- นโยบาย General Information Technology Security
Policy (GITSP) ได้ น ามาใช้ ใ นการป้ อ งกั น ความ
เสียหายของระบบเครือข่าย อย่างไรก็ตาม นโยบายไม่
มี ร ายละเอี ย ดที่ ชั ด เจนในเรื่ อ งบทบาท หน้ า ที่ ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบ และกระบวนการ หากมี ก ารปฏิ บั ติ ไ ม่
เป็นไปตามนโยบาย
- เมื่ อ ระบบสารสนเทศทั้ ง หมดอยู่ ใ นการดู แ ลของ
เจ้าหน้าที่เพียง 1 คนเท่านั้น อาจเกิดความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูล ในกรณีที่พนักงานถูกให้ออก
จากงาน อาจเกิดปัญหากับระบบสารสนเทศได้ หากไม่
สามารถหาพนักงานใหม่มาแทนได้ทันเวลา
ความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล
- การอนุญาตให้มีลงโปรแกรมบางส่วนได้ทาให้อาจเกิด
ความเสี่ยงของการมีไวรัสในระบบ
- ขาดการควบคุ ม การโอนถ่ า ยข้ อ มู ล จากระบบผ่ า น
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การดาเนินการของบริษัท
- บริ ษั ท ฯ ได้ ด าเนิ น การแก้ ไ ขเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ในปี
2558 โดยปรับปรุงนโยบาย General Information
Technology ให้เหมาะสมและนามาถือปฏิบัติ อีก
ทั้ ง ได้ เ พิ่ ม จ านวนเจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศในเพียงพอกับการปฏิบัติงาน

- บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยและ
การรักษาความลับของข้อมูล ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายในแล้ว โดยกาหนดขึ้นเป็นนโยบาย

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage device) หรืออีเมลล์ อาจ
ก่อให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลของบริษัท
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์อาจทาให้ระบบเครือข่ายทาง
คอมพิวเตอร์เสียหายได้ทั้งโดยที่ตั้งใจและที่ ไม่ได้ตั้งใจ
ซึ่งจะส่งผลต่อให้การทางานของระบบสารสนเทศเกิด
ความล่าช้าและข้อมูลอาจรั่วไหลได้
- ข้อมูลสาคัญของ อมตะ เวียดนาม อาจเกิดการรั่วไหล
ได้
โปรแกรมทางบัญชี
ปัจจุบัน งบการเงินของ อมตะ เวียดนาม ได้จัดท าโดย
โปรแกรม Microsoft Office ซึ่งเป็นการบันทึกบัญชีและ
จัดทางบการเงินบนไฟล์ Excel โดยโปรแกรมทางบัญชี
อยู่ ร ะหว่ า งการจั ด เตรี ย มเพื่ อ ใช้ ง าน อย่ า งไรก็ ต าม
มาตรฐานทางบัญชีของเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
อาจต้ อ งใช้ เ วลาในการปรั บ ปรุ ง โปรแกรมทางบั ญ ชี ใ ห้
เหมาะสมกับการใช้งาน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ตัวเลขและเนื้อหาในงบการเงินที่ถูกจัดทาในไฟล์ Excel
จะง่า ยต่อ การเปลี่ยนแปลงและมี ความเสี่ยงต่อ การเกิ ด
ปัญหาที่ไม่คาดคิด เช่น การสูญหายของข้อมูล
ข้อตกลงด้านแรงงาน
ข้ อ ตกลงด้ า นแรงงานฉบั บ ล่ า สุ ด ที่ ล งนามวั น ที่ 26
เมษายน 2555 และอนุมัติโดย Dong Nai Industrial
Zone Authority ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ซึ่งข้อตกลง
นี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2555
ถึง 3 พฤษภาคม 2557 และ อมตะ เวียดนาม ต้องปฏิบัติ
ตามข้อตกลงด้านแรงงานฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 3 พฤษภาคม 2557
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
กฏระเบียบที่กล่าวในข้อตกลงด้านแรงงานฉบับเก่าไม่ได้
ครอบคลุมถึงกฏเกณฑ์ด้านกฏหมายและสิ้นสุดลงในเดือน
พฤษภาคม 2558 การสิ้นสุดลงของข้อตกลงนี้จะส่งผลต่อ
ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นแรงงานของบริ ษั ท ที่ ไ ม่ ส ามารถน ามา
คานวณเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
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เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ

- บริษัทฯ ได้นา Sun System ซึ่งเป็นโปรแกรมทาง
บั ญ ชี ม าใช้ ใ นการด าเนิ น การ ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการ
กาหนดช่วงเวลาให้ที่ปรึกษาโปรแกรมทางบัญชีนา
ข้อ มูลรายการทางบัญ ชีเข้าสู่ระบบ และคาดว่าจะ
สามารถใช้ โ ปรแกรม Sun System ในการ
ดาเนินงานได้ในไตรมาส 2 ปี 2558

- ข้อตกลงด้านแรงงานอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ผู้บ ริ ห ารและคาดว่ าจะได้ ข้ อ สรุ ป ในช่ วงสิ้ น เดื อ น
พฤษภาคม 2558

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ค่าประกันการว่างงาน
อมตะ เวียดนาม ได้ใช้อัตราเงินเดือนสูงสุดในการคานวณ
ค่าประกันการว่างงานสาหรั บพนักงานจานวน 4 คน
อย่างไรก็ตาม หนังสือหมายเลข 1319/BHXH-PT ลงวันที่
16 ธันวาคม 2557 และ Decree 105/2014/ND-CP ลง
วันที่ 1 มกราคม 2558 ได้กาหนดให้ใช้อัตราเงินเดือน
ต่ าสุ ด ในการค านวณค่ า ประกั น การว่ า งงาน ซึ่ ง อมตะ
เวียดนามได้ถูกพิจารณาเป็น Region 1 ดังนั้นต้องใช้
อัตราเงินเดือนต่าสุดที่ 3,100,000 ด่งในการคานวณค่า
ประกันการว่างงาน

- ค่าประกันการว่างงานได้ถูกปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับกฏระเบียบใหม่เรียบร้อยแล้ว

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2558 การกาหนดให้ ใช้ อัต รา
เงินเดือนต่าสุดในการคานวณค่าประกันการว่างงาน จะ
ส่งผลต่อค่าประกันการว่างงานที่ลดลงและส่งผลต่อสิท ธิ
ทางแรงงานเมื่อพนักงานลาออก

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชี ได้แก่ Ernst & Young Vietnam Limited ได้ตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 ของ อมตะ เวียดนาม และได้พิจารณาประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการและระบบ
ควบคุมภายในทางการบัญชี ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2558 ได้พิจารณารายงานตรวจสอบภายในทางบัญชี (Management Letter) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกต
รายละเอียดดังนี้
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
การดาเนินการของบริษัท
1. ระบบบัญชี
บริษัทกาลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดตั้งระบบบัญชี Sun ผู้บริหารรับทราบและคาดว่าระบบบัญชี Sun System
Sysytem ซึ่งบริษัทได้ทาสัญญากับ TRG Company จะพร้อมใช้งานภายในรอบปีบัญชี 2558
โดยขณะนี้อยู่ในระยะทดลองใช้และบริษัทฯ คาดว่าจะ
พร้อมใช้งานในปี 2558
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- การบันทึกบัญชีสามารถแก้ไขได้โดยบุคคลที่ไม่มี
อานาจ
- การแก้ ไ ขโดยไม่ มี ร่ อ งรอยท าให้ ย ากต่ อ การ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดและการฉ้อโกงได้
- งบการเงิน (มาตรฐาน VAS และมาตรฐาน IFRS)
ไม่ได้มีการจัดทาที่น่าเชื่อถือและทันเวลา
2. การฝึกอบรมพนักงาน
กระทรวงการคลั ง ของประเทศเวี ย ดนามได้ อ อก ผู้บริหารรับทราบหนังสือ เวียนฉบับที่ 200 และเข้า
หนั ง สื อ เวี ยน ฉ บั บ ที่ 200/2014/TT-BTC ระบุ ถึ ง ร่วมอบรมเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
มาตรฐานบัญชีเวียดนาม (“หนังสือ เวียนฉบับที่ 200”) ดั ง กล่ าวผ่ า นการฝึ ก อ บรม ที่ จั ด ขึ้ นโดยบริ ษั ท
ผู้เชี่ยวชาญในเดือนมีนาคม 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯ
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
เมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ซึ่งจะมี ผลบั งคั บใช้ แทน
ฉบับที่ 15/2006/QD-BTC เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549
และฉบั บ ที่ 244/22009/TT-BTC และที่ มีก ารแก้ ไ ข
เพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรฐานบัญชี ฉบับลงวันที่ 31
ธันวาคม 2552 โดยหนังสือเวียนฉบับที่ 200 นี้จะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ปีบัญชี 2558 เป็นต้นไป

การดาเนินการของบริษัท
อยู่ระหว่างการปรับปรุงมาตรฐานบัญชีของทั้ง VAS
และ IFRS เพื่อให้ตรงกับกฏระเบียบในหนังสือเวียน
ฉบับที่ 200 รวมถึงการรายงานต่างๆ และสานักงาน
กลต. ในประเทศไทย

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
- อาจเกิดข้อผิดพลาดในการรายงานทางบัญ ชีภ ายใต้
มาตรฐาน VAS ตามหนังสือเวียนฉบับที่ 200 และ
ส่งผลต่อการรายงานทางบัญชีภายใต้มาตรฐาน IFRS
- บริษัทอาจไม่สามารถรายงานทางบัญชีได้ภายในเวลา
ที่กาหนด ซึ่ง ส่งผลด้านลบกับบริษัท จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการรายงานทางบัญชีของกลุ่ ม
บริษัท และสานักงาน ก.ล.ต. ในประเทศไทย
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