บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

13. การควบคุมภายใน
13.1.

ระบบการควบคุมภายในของ บมจ. อมตะ วีเอ็น
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุน้ ในบริษทั อืน่ (Holding Company) ปจั จุบนั บริษทั ฯ ลงทุน
ในอมตะ เวียดนาม โดยบริษทั ฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใด ดังนัน้ การควบคุมภายในของบริษทั ฯ จึงมุ่งเน้นที่
การควบคุมภายในของ อมตะ เวียดนาม ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยเป็ นหลัก
ในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้แต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารไปทา
หน้ าที่กรรมการในบริษัทย่อยโดยบริษัท ฯ ได้ให้ความสาคัญต่ อการควบคุมภายในมาอย่างต่ อเนื่อง โดย
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ย่อยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อกาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคุม
ภายในด้านต่างๆ ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั กิ ารของฝ่าย
บริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เพื่อให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดังนี้
ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษทั คานึงถึงการมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมทีด่ ซี ง่ึ เป็ นรากฐานทีส่ าคัญของระบบควบคุมภายในที่
มีประสิทธิผล ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นทีต่ อ้ งมีกลไกซึง่ ทาให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทั และบริษทั ย่อย
ดาเนินไปได้ตามทีบ่ ริษทั มุ่งหวัง และส่งเสริมให้ทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดหลักๆ ของระบบการ
ควบคุมภายในดังต่อไปนี้
 คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้จดั การดูแลให้มกี ารกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจอย่าง
ชัดเจน โดยมีการประชุมร่วมกันของฝา่ ยบริหาร เพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
อยู่ตลอด เพื่อทีจ่ ะนาเอาธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยเป็ นไปดังทีไ่ ด้ตงั ้ เป้าหมายไว้และพิจารณากาหนด
เป็ น งบประมาณประจ าปี อีก ทัง้ มีก ารแจ้ง ให้ผู้บ ริห ารแต่ ล ะฝ่า ยรับ ทราบ เพื่อ บริห ารงานภายในให้
สอดคล้องกับเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
 บริษทั และบริษทั ย่อยได้พจิ ารณาทบทวนถึงการตัง้ เป้าหมายของการทางานในแต่ละหน้าทีอ่ ย่างรอบคอบ
โดยทบทวนถึงผลการดาเนินงานที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจ และปจั จัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ซ่ึง ได้ร ับมอบหมายอย่ างมีประสิท ธิภาพ และเกิด แรงจูง ใจหรือผลตอบแทนแก่พ นักงานอย่ า ง
เหมาะสม
 บริษทั และบริษทั ย่อยมีการกาหนดโครงสร้างองค์กร โดยคานึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร
และมีการประกาศให้พนักงานทราบโดยทัวกั
่ น
 บริษทั และบริษทั ย่อยมีการจัดทาข้อกาหนดเกีย่ วกับจริยธรรม (Code of Conduct) ข้อกาหนด ระเบียบ
การปฏิบตั แิ ละบทลงโทษของฝา่ ยบริหารและพนักงาน
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 บริษทั และบริษทั ย่อยมีการกาหนดนโยบายและระเบียบในการอนุ มตั ธิ ุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้ และ
การบริหารสินทรัพย์ เพื่อป้องกันการทุจริต
 บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายเกีย่ วกับหลักการกากับกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) และมีการ
กาหนดหลักเกณฑ์พร้อมทัง้ แผนการปฏิบตั งิ าน โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมในการดาเนินธุรกิจกับทุกฝา่ ย
ทีเ่ กีย่ วข้องและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทและบริษทั ย่อยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ท่ชี ดั เจน ทัง้ วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์
ระดับกิจกรรมให้สอดคล้องกันเพื่อทีจ่ ะสามารถทางานให้สาเร็จด้วยงบประมาณประจาปี ทไ่ี ด้รบั การอนุ มตั ิ
และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม อีกทัง้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มกี ารวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
บริหารความเสีย่ งที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ปจั จุบนั ฝ่ายบริหารจึงกาหนดให้มีการดาเนินการอย่าง
สม่าเสมอดังต่อไปนี้
 ประชุมเพื่อประเมินถึงความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจอย่างสม่าเสมอและวิเคราะห์ถงึ สาเหตุทท่ี าให้เกิดเป็ น
ความเสีย่ ง ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ์ทเ่ี ป็ น สาเหตุของความเสีย่ ง เพื่อกาหนดมาตรการป้องกัน
หรือลดความเสีย่ งดังกล่าว
 แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ติ ามนโยบาย การบริหารความเสีย่ ง
เพื่อนาไปถ่ายทอดแก่พนักงานทุกคนเพื่อปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง และได้ตดิ ตามผลการปฏิบตั ติ ามแนวทางการ
บริหารความเสีย่ งทีก่ าหนดไว้
ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริหาร
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายและวิธปี ฏิบตั ิงานของฝ่ายบริหารที่ทาให้มนใจว่
ั ่ านโยบายที่ฝ่ายบริหารได้
กาหนดไว้ได้รบั การตอบสนองและปฏิบตั ติ ามจากทุกคนในบริษทั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 บริษทั และบริษทั ย่อยมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละวงเงินอานาจอนุ มตั ขิ องฝ่ายบริหารในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน
 บริษทั และบริษทั ย่อยมีมาตรการดูแลการทาธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหารหรือกับบุคคล
ทีเ่ กี่ยวข้องอย่างรัดกุมและชัดเจน โดยมีการกาหนดให้การทารายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัท
ย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีส่ มเหตุสมผล หรือเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคา
ตลาด โดยจะต้องนาเสนอการทารายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับความสมเหตุสมผลในการทารายการนัน้ ๆ หากมี
การทารายการระหว่างกันที่ไม่เป็ นรายการทางการค้าปกติ จะกาหนดให้ต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทพิจารณาความเหมาะสม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่ กรณี เพื่ออนุ มตั ิรายการก่อนเข้าทารายการ ซึ่ง การอนุ มตั ิจะกระทาโดยผู้ท่ไี ม่มสี ่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนัน้ เท่านัน้ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั และบริษทั ย่อยเป็ นสาคัญ
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 ในกรณีทม่ี กี ารทาธุรกรรมกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในลักษณะทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั และบริษทั ย่อยในระยะยาว บริษทั
และบริษัทย่อยกาหนดให้ต้องมีการติดตามการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ และให้รายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทบทวนความเหมาะสมของรายการตลอดระยะเวลาของสัญญา อีกทัง้
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาครอบคลุมถึงการป้องกันไม่ให้ผเู้ กีย่ วข้องนาโอกาสหรือผลประโยชน์
ของบริษทั และบริษทั ย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตัวด้วย
 บริษทั ได้กาหนดให้มกี ารติดตามดูแลการบริหารจัดการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมอยู่เสมอ รวมทัง้ มีการ
กาหนดทิศทางให้บุคคลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั ดังกล่าวถือปฏิบตั ิ เพื่อให้
การดาเนินการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเป็ นไปตามเป้าหมายของบริษทั
ตลอดจนมีการกาหนด
นโยบายตรวจสอบติดตามการดาเนินงานของบริษทั บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม ให้สอดคล้องเป็ นไปตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และบริษทั มีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดการฝา่ ฝืนกฎหมาย
ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษทั และบริษทั ย่อยมีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมการปฏิบตั งิ าน
ทัง้ ในระดับองค์กร
ระดับการรายงานทางการเงิน ระดับหน่วยปฏิบตั กิ าร และระดับการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และระเบียบปฏิบตั ิ
ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการควบคุม เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการติดต่อสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กรได้ดยี งิ่ ขึน้ ดังนัน้ การสือ่ สารข้อมูลดังกล่าวไปยังผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจึงเป็ นสิง่ จาเป็นอย่างยิง่ และ
เป็ นสิง่ ทีจ่ ะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ดังนี้
 บริษทั และบริษัทย่อยได้จดั ให้มขี อ้ มูลที่สาคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ โดยเฉพาะข้อมูลทีม่ นี ยั สาคัญ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีมี
ความจาเป็ นเร่งด่วนซึง่ ทาให้ไม่สามารถจัดส่งเอกสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันได้
 บริษัทและบริษทั ย่อยกาหนดให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโดยมีเนื้อหารายละเอียด
ตามควร ซึง่ เป็ นเนื้อหาสาคัญต่อการตัดสินใจในแต่ละเรื่อง อีกทัง้ ยังมีการบันทึกข้อซักถาม ความเห็น และ
ข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องทีพ่ จิ ารณา รวมทัง้ ความเห็นของกรรมการในการประชุม
 บริษัท และบริษัทย่ อ ยมีการจัด เก็บ เอกสารประกอบการบัน ทึก บัญ ชีและบัญ ชีต่ า งๆ ไว้ค รบถ้ว นเป็ น
หมวดหมู่สะดวกต่อการตรวจสอบ และมีการกาหนดนโยบายบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยให้สอดคล้อง
กับการดาเนินธุรกิจหลักของบริษทั และบริษทั ย่อยเป็ นสาคัญ และไม่ขดั ต่อหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
ส่วนที่ 5 ระบบการติ ดตาม
บริษทั และบริษทั ย่อยมีการติดตามงานทีไ่ ด้ดาเนินการไปอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบ ปรับปรุง และ
แก้ไ ขระบบควบคุ มภายในอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้
ข้อบกพร่องต่างๆ ได้รบั การแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 2.4-13 - หน้ า 3

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

 บริษทั และบริษทั ย่อยมีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านจริง
บริษทั และบริษทั ย่อยได้จดั การประชุมอย่างสม่าเสมอ เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน้ ว่ามีความ
แตกต่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ตลอดจนเสนอแนวทางการปฏิบตั ิท่จี าเป็ น เพื่อที่บริษัทและ
บริษทั ย่อยจะได้ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
 เนื่องจากบริษทั เป็ นบริษทั ซึง่ ลงทุนด้วยการเข้าถือหุน้ ในบริษทั อื่น ดังนัน้ บริษทั จึงมิได้มกี ารแต่งตัง้ ผูต้ รวจ
สอบภายในของบริษัท อย่ างไรก็ดี บริษัท ย่ อยของบริษัท ได้แ ต่ ง ตัง้ ผู้ต รวจสอบภายในเพื่อ ท าหน้ า ที่
ตรวจสอบการปฏิบ ัติงานของทุ ก หน่ ว ยงานของบริษัท ย่ อยและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั เพื่อให้ฝ่ายบริหาร
สามารถแก้ไขปญั หาเร่งด่วนได้ทนั การ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทัง้ นี้
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็ นผูด้ ูแลและประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน
และคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ประชุมคณะกรรมการบริษทั ในทุกไตรมาส เพื่อรายงานความคืบหน้าของการตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในด้านต่างๆ พร้อมทัง้ ซักถามข้อมูลจากฝา่ ยบริหาร หน่ วยงานตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของ อมตะ เวียดนาม มีความเพียงพอ
และเหมาะสมกับขนาดของกิจการและสภาวการณ์ปจั จุบนั ของอมตะ เวียดนาม อีกทัง้ คณะกรรมการบริษทั ยัง
ได้ตระหนักถึงการควบคุมความเสีย่ งต่างๆ ของบริษทั และได้มมี าตรการทีเ่ หมาะสมมาใช้ในการป้องกันความ
เสีย่ งนัน้ ๆ และได้ดาเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมเพื่อที่สามารถนามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้
13.2.

ระบบการควบคุมภายในของ Amata (Vietnam) Joint Stock
ตัง้ แต่ปี 2555 เป็ นต้นมา บริษทั ฯ ได้ว่าจ้าง A&C Auditing and Consulting Co., Ltd (“A&C”) ในการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของอมตะ เวียดนาม ในทุกไตรมาส ซึง่ การตรวจสอบระบบควบคุมภายในจะ
เป็ นลักษณะการตรวจสอบทุกระบบของกระบวนการทางานในรอบปี นัน้ ๆ ตามแนวทางการประเมินของ
COSO ภายใต้ขอบเขตของระบบปฎิบตั กิ าร 5 ด้าน ได้แก่ 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม 2) การบริหารความ
เสีย่ ง 3) การควบคุมการปฎิบตั ิงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 5) ระบบการ
ติดตาม ทัง้ นี้ ตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้มมี ติให้ A&C
รายงานผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ รับทราบเป็ นรายไตรมาส
ในปี 2557 และไตรมาส 1-3 ปี 2558 A&C ได้เข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในของอมตะ เวียดนามในทุก
ระบบของกระบวนการทางาน มีรายละเอียดดังนี้
กระบวนการทางาน

เหมาะสม

ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
1. ขัน้ ตอนการจัดตัง้ และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล
- การใช้อนิ เตอร์เนต
ส่วนที่ 2.4-13 - หน้ า 4

น้ อย

ความเสี่ยง
ปานกลาง





มาก

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

กระบวนการทางาน

เหมาะสม

- การจัดการเกีย่ วกับอีเมลล์
- ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
- การจัดเก็บข้อมูลภายใน
- เว็ปไซต์
2. การบริหารจัดการด้านการขายและค่าใช้จ่าย
2.1 ระบบควบคุมภายในด้านรายได้
- การบันทึกและติดตามสัญญาทีล่ งนามแล้ว
- ติดตามรายได้สาหรับงวด (ยกเว้น รายได้จากการเช่า
ที่ดิน และโรงงานสาเร็จ รูป ) เช่น รายได้จ ากการบริการ
ไฟฟ้า การบริการน้ าประปา การจัดการน้ าเสีย เป็ นต้น
- การรับรูร้ ายได้และการออกใบแจ้งหนี้
- การตรวจสอบและเปรีย บเทียบการรับ รู้ร ายได้แ ละการ
ออกใบแจ้งหนี้
- การจัดการเงื่อนไขการชาระเงิน
- นโยบายการให้เครดิตและติดตามทวงหนี้
2.2 ระบบควบคุมภายในด้านต้นทุน
- ต้นทุนของการเช่าทีด่ นิ
- ต้นทุนของโรงงานสาเร็จรูปให้เช่าและเพื่อขาย
ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
1. ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลเวลาทางาน
- การติดตามการเก็บข้อมูลเวลาทางาน
- การตรวจสอบและอนุมตั กิ ารคานวณเงินเดือน
- การบันทึกเงินเดือนและการหักเงินเดือน
- การจ่ายเงินเดือน
2. เงินทดรองจ่าย
- ระเบียบการอนุมตั แิ ละการคืนเงินทดรองจ่าย
- การจัดการเงินทดรองจ่าย
3. ระเบียบด้านการเงิน
3.1 การควบคุมลูกหนี้ จากลูกค้า
- การพิจารณาการให้เครดิตแก่ลูกค้า
- การติดตามลูกหนี้จากลูกค้าแต่ละราย
- การติดตามและเร่งรัดการเก็บหนี้
- การเก็บหนี้จากลูกค้า
- การตัง้ หนี้สญ
ู
- การเวียนจดหมายยืนยันลูกหนี้จากลูกค้า
3.2 การควบคุมเจ้าหนี้ จากผู้จดั จาหน่ ายสิ นค้า
- การคัดเลือกผูจ้ ดั จาหน่ายสินค้า
- การติดตามเจ้าหนี้จากผูจ้ ดั จาหน่ายแต่ละราย
- การทบทวนและติ ด ตามการช าระเงิน ส าหรับ หนี้ ท่ี ถึ ง
ส่วนที่ 2.4-13 - หน้ า 5
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น้ อย

ความเสี่ยง
ปานกลาง

กาหนดชาระ

- การจัด การผลต่ า งจากอัต ราแลกเปลี่ย นที่เ กิด ขึ้น จาก
เจ้าหนี้เงินตราต่างประเทศในวันทีเ่ กิดรายการ
3.3 สิ นทรัพย์ถาวร

- แผนงานการซือ้ สินทรัพย์ถาวร

- การซือ้ สินทรัพย์ถาวร

- การตัดค่าเสื่อม (ค่าตัดจาหน่าย) ของสินทรัพย์ถาวร

- การปรับปรุง ซ่อมแซม และบารุงรักษาสินทรัพย์ถาวร

- การหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร

- การจัดการสินทรัพย์ถาวร
3.4 ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการและด้านการบริหาร

- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง

- ค่าใช้จา่ ยรับรอง ต้อนรับ และค่านายหน้า
ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
1. การดาเนิ นงานโครงการก่อสร้างโรงงานหมายเลข 45 และ 48 และโรงบาบัดสิ่ งปฏิ กลู หมายเลข 5

- การเตรียมรายละเอียดการออกแบบ

- การยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง

- การเตรียมและสารวจการออกแบบสาหรับการก่อสร้าง

- การคัดเลือกผูร้ บั เหมา

- การคัดเลือกบริษทั ทีค่ วบคุมงานก่อสร้าง

- การตรวจสอบงานก่อสร้างทีแ่ ล้วเสร็จ

- การยื่นเอกสารทางกฏหมายเพื่อขอใบรับรองความเป็ น
เจ้าของ

- การเก็บเอกสารโครงการ

- ประสานงานและส่งมอบโรงงาน (สาธารณู ปโภค) ให้แก่
ลูกค้า

- ประสานงานกับแผนกก่อสร้างเพื่อปรับปรุงงานก่อสร้าง
2. การจัดการสิง่ อานวยความสะดวกสาธารณะและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้

- หน่วยงานการปรับภูมทิ ศั น์

- ทีมงานรักษาความปลอดภัย

- ทีมงานบารุงรักษา
ไตรมาสที่ 4 ปี 2557
ขัน้ ตอนการเช่าพืน้ ที่และโรงงาน

1. ขอบเขตและหน้าทีข่ องแผนกขาย
2. การลงนามสัญญากับลูกค้า

- ลูกค้าทีย่ อมรับได้

- การลงนามในสัญญา

- ระยะเวลาการเช่าทีด่ นิ

- ราคาทีด่ นิ
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3. ผลตอบรับจากลูกค้า
4. สถานการณ์ของเงินลงทุนสาหรับทีด่ นิ และโรงงานให้เช่า
ขัน้ ตอนการขอคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย

1. แผนการฟื้ นฟูท่ดี นิ การตรวจสอบ การสารวจ การวัด และการ
บอกกล่าวเกีย่ วกับการฟื้ นฟูท่ดี นิ

2. การสารวจ การวัด และเตรียมการสารวจทีด่ นิ สาหรับโครงการ
3. คาแนะนาของการจ่ายค่าชดเชยที่ดนิ

4. ตรวจสอบและคานวณจานวนบ้านหรือสินทรัพย์ท่ตี ดิ มากับ
ทีด่ นิ

5. เข้าร่วมงานประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผูอ้ ยู่อาศัยที่
จัดโดย The State Bodies

6. ติดตามและเร่งจัดทาวิธกี ารคิดค่าชดเชย

7. การโอนค่าชดเชย

8. เข้าร่วมการส่งมอบทีด่ นิ ทีจ่ ดั โดย The State Bodies
ไตรมาส 1 ปี 2558
การปรับปรุงมาตรฐานบัญชีใหม่และการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีใหม่

1. มาตรฐานบัญชีทางธุรกิจ

2. ระบบบัญชี

3. งบการเงิน

4. เอกสารทางบัญชี

5. การบันทึกบัญชี
6. โปรแกรมทางบัญชี
กฏระเบียบด้านการดาเนิ นงาน

1. กฏระเบียบภายใน
2. ข้อตกลงด้านแรงงาน

3. กฏระเบียบด้านการจัดเก็บเอกสาร

4. การอนุมตั เิ อกสาร
ขัน้ ตอนการคานวณเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือน

1. ขัน้ ตอนการคานวณเงินเดือน

2. การบันทึกวันลาพักร้อน การทางานล่วงเวลา และเวลาเข้า
งาน
3. ขัน้ ตอนการคานวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสหภาพการค้า ค่า
ประกันสังคม ค่าประกันสุขภาพ และค่าประกันการว่างงาน

- ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับสหภาพการค้า

- ค่าประกันสังคม

- ค่าประกันสุขภาพ
- ค่าประกันการว่างงาน

4. กฏระเบียบการจ่ายโบนัส
กฏระเบียบด้านการเงิน
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1. การปนั ส่วนกาไร

2. การจ่ายค่าเบีย้ เลีย้ ง

3. การจ่ายค่าบริการด้านการสื่อสาร

4. การจ่ายค่าโทรศัพท์

5. การจ่ายค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีก่ ล่าวถึงในกฏระเบียบด้านการเงิน
ไตรมาส 2 ปี 2558
โปรแกรมทางบัญชี
1. การกระจายการใช้งานและเข้าถึงโปรแกรม
2. การติดตามการทางานของโปรแกรมทางบัญชี

3. ขัน้ ตอนการจัดเตรียมงบทางการเงิน

4. การทางานของโปรแกรมทางบัญชี

ขัน้ ตอนการจัดตัง้ และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล
3. การใช้อนิ เตอร์เนต

4. การจัดการเกีย่ วกับอีเมล
5. การใช้ ง านของโปรแกรม คอมพิว เตอร์ และลิ ข สิท ธิข์ อง
โปรแกรม
ขัน้ ตอนการคัดเลือกผู้จดั หาวัสดุก่อสร้าง (ยกเว้นผู้รบั เหมาก่อสร้าง)
1. ขัน้ ตอนการคัดเลือก
2. การประเมินคุณสมบัตขิ องผูจ้ ดั หาวัสดุทไ่ี ด้รบั เลือก
ขัน้ ตอนการประมูลโรงงาน หมายเลข 49, 50 และ อมตะสแควร์
1. การยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง
2. การส่งมอบหนังสือเชิญประมูล

ขัน้ ตอนการชาระล่วงหน้ า
1. ระเบียบการชาระเงินเบิกล่วงหน้า
2. การจัดการด้านการชาระเงินของการเบิกเงินล่วงหน้า
ไตรมาส 3 ปี 2558
ขัน้ ตอนการเช่าพืน้ ที่และโรงงาน
1. ขัน้ ตอนโดยทั ่วไปของแผนกขายและการตลาด

่
2. การทางานของแผนกย่อยในฝายขาย

3. การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

4. การพิจารณาความสามารถในการตอบสนองความต้อ งการ

ของลูกค้า
5. การจัดเตรียมและการมีสว่ นร่วมในสัญญาเช่า

่
6. การทางานของแผนกย่อยในฝายบริการหลังการขาย

7. การให้ความช่วยเหลือในการจัดหาใบอนุ ญาตลงทุน

8. การจัดการสัมมนา การประชุม และงานอีเวนท์ต่างๆ

ขัน้ ตอนการโฆษณาและการตลาด
ส่วนที่ 2.4-13 - หน้ า 8

น้ อย














ความเสี่ยง
ปานกลาง

มาก

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

กระบวนการทางาน

เหมาะสม

1. การทางานของแผนกย่อยในฝา่ ยการตลาด
2. การสรรหาลูกค้าทีม่ ศี กั ยภาพ
3. การแนะนาพืน้ ทีแ่ ละโรงงานสาหรับเช่าและขาย
ขัน้ ตอนการสรรหาบุคลากร
1. การประกาศสรรหาบุคลากร
2. คัดเลือกบุคลากร
3. การมีสว่ นร่วมในสัญญาจ้าง
4. แฟ้มบุคลากร
ขัน้ ตอนการจัดการและบริหารการประชุม
ขัน้ ตอนระบบน้าประปาและการบาบัดน้ าเสีย
1. เอกสารและบันทึกเกีย่ วกับระบบบาบัดน้ าเสีย
2. การดาเนินงานของระบบบาบัดน้ าเสีย
3. ระบบตรวจสอบน้ าทิง้ อัตโนมัติ
4. ระบบระบายน้ า
5. การท างานร่ว มกัน ระหว่า งเทคโนโลยีแ ละอุ ป กรณ์ ส าหรับ
ระบบบาบัดน้ าเสีย
6. การบารุงรักษาระบบน้ าประปาและน้ าเสีย
7. การกักเก็บสิง่ ปฏิกูลจากระบบบาบัดน้ าเสีย
8. บทลงโทษสาหรับละเมิดมาตรการบาบัดน้ าเสีย
9. การจัดตัง้ แฟ้มเอกสารระบบบาบัดน้ าเสียในโรงงานที่ 5





น้ อย

ความเสี่ยง
ปานกลาง

มาก
















ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ได้พจิ ารณารายงานผลการ
ั บนั ) ทัง้ นี้ จากผลการตรวจสอบระบบควบคุม
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในไตรมาส 3 ปี 2558 (ฉบับปจจุ
ภายในของปี 2557 และไตรมาส 3 ปี 2558 โดย A&C นัน้ อมตะ เวียดนาม ได้ทาการแก้ไขปรับปรุงประเด็น
ต่างๆ ตามทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
โปรแกรมทางบัญชี
ปจั จุบนั งบการเงินของ อมตะ เวียดนาม ได้จดั ท าโดย
โปรแกรม Microsoft Office ซึ่งเป็ นการบันทึกบัญชีและ
จัดทางบการเงินบนไฟล์ Excel โดยโปรแกรมทางบัญชี
อยู่ ร ะหว่ า งการจัด เตรี ย มเพื่ อ ใช้ ง าน อย่ า งไรก็ ต าม
มาตรฐานทางบัญชีของเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
อาจต้อ งใช้เ วลาในการปรับ ปรุ ง โปรแกรมทางบัญ ชีใ ห้
เหมาะสมกับการใช้งาน
ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
ตัวเลขและเนื้ อหาในงบการเงินที่ถูกจัดทาในไฟล์ Excel
จะง่า ยต่อ การเปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยงต่อ การเกิด
ส่วนที่ 2.4-13 - หน้ า 9

การดาเนิ นการของบริ ษทั
- บริษทั ฯ ได้นา Sun System ซึ่งเป็ นโปรแกรมทาง
บัญชีมาใช้ในการดาเนินการ ซึ่งที่ปรึกษาโปรแกรม
ทางบัญ ชีได้นาข้อมูลรายการทางบัญ ชีเข้าสู่ระบบ
และได้เริ่ม ใช้โปรแกรม Sun System ในการ
ดาเนินงานแล้วในเดือนมิถุนายน ปี 2558

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
ปญั หาทีไ่ ม่คาดคิด เช่น การสูญหายของข้อมูล

ข้อตกลงด้านแรงงาน
ข้ อ ตกลงด้ า นแรงงานฉบั บ ล่ า สุ ด ที่ ล งนามวัน ที่ 26
เมษายน 2555 และอนุ มตั ิโดย Dong Nai Industrial
Zone Authority ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ซึ่งข้อตกลง
นี้มผี ลบังคับใช้เป็ นเวลา 3 ปี ตัง้ แต่ 3 พฤษภาคม 2555
ถึง 3 พฤษภาคม 2557 และ อมตะ เวียดนาม ต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงด้านแรงงานฉบับใหม่ท่มี ผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่
วันที่ 3 พฤษภาคม 2557
ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
กฏระเบียบที่กล่าวในข้อตกลงด้านแรงงานฉบับเก่าไม่ได้
ครอบคลุมถึงกฏเกณฑ์ดา้ นกฏหมายและสิน้ สุดลงในเดือน
พฤษภาคม 2558 การสิน้ สุดลงของข้อตกลงนี้จะส่งผลต่อ
ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นแรงงานของบริษ ัท ที่ ไ ม่ ส ามารถน ามา
คานวณเป็ นค่าใช้จา่ ยทางภาษีได้
ค่าประกันการว่างงาน
อมตะ เวียดนาม ได้ใช้อตั ราเงินเดือนสูงสุดในการคานวณ
ค่าประกันการว่างงานสาหรับพนักงานจานวน 4 คน
อย่างไรก็ตาม หนังสือหมายเลข 1319/BHXH-PT ลงวันที่
16 ธันวาคม 2557 และ Decree 105/2014/ND-CP ลง
วันที่ 1 มกราคม 2558 ได้กาหนดให้ใช้อตั ราเงินเดือน
ต่ า สุด ในการค านวณค่ า ประกัน การว่า งงาน ซึ่ง อมตะ
เวียดนามได้ถูกพิจารณาเป็ น Region 1 ดังนัน้ ต้องใช้
อัตราเงินเดือนต่ าสุดที่ 3,100,000 ด่งในการคานวณค่า
ประกันการว่างงาน
ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2558 การกาหนดให้ใช้อ ตั รา
เงินเดือนต่ าสุดในการคานวณค่าประกันการว่างงาน จะ
ส่งผลต่อค่าประกันการว่างงานที่ลดลงและส่งผลต่อสิท ธิ
ทางแรงงานเมื่อพนักงานลาออก
ไตรมาส 2 ปี 2558
โปรแกรมทางบัญชี
ระบบ Sun System ซึ่งเป็ นโปรแกรมทางบัญชีได้ถูก
นามาใช้งาน ทัง้ นี้ หัวหน้ าแผนกบัญชีจะมีอานาจในการ

การดาเนิ นการของบริ ษทั

- บริษ ัท ได้พิจ ารณาข้ อ ตกลงด้ า นแรงงานและได้
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงด้านแรงงานฉบับใหม่แล้วตัง้ แต่
เดือนพฤษภาคม 2558

- ค่าประกันการว่างงานได้ถูกปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับกฏระเบียบใหม่เรียบร้อยแล้ว

บริษทั ฯ ได้มกี ารควบคุม และปรับการเข้าใช้งานของ
โปรแกรมทางบัญชีกบั หน้าที่ของบุคลากรทางบัญชีได้
อย่างเหมาะสมแล้ว

ส่วนที่ 2.4-13 - หน้ า 10

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในระบบมากที่สุด ในขณะที่พนักงาน
บัญชีแต่ละคนจะสามารถเข้าไปใช้งานในระบบได้ดว้ ยใน
ระดับเดียวกัน
ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
บริษทั อาจไม่สามารถควบคุมการเข้าใช้งานหรือดึงข้อมูล
อ ย่ า ง ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ไ ด้ ใ นก ร ณี ที่ บ ริ ษ ั ท ไ ม่ ก ร ะ จ า ย
ความสามารถในการเข้าใช้งานของโปรแกรมทางบัญชี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เจ้าหน้ าที่ดูแลหน่ วยงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศมี
จานวนไม่เพียงพอ
- มีการนานโยบาย General Information Technology
Security Policy (GITSP) มาปฏิบ ัติ อย่างไรก็ตาม
นโยบายไม่ ม ีร ายละเอี ย ดที่ ช ัด เจนในเรื่อ งบทบาท
หน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ และกระบวนการ หากมีก าร
ปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปตามนโยบาย
ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
- การมีเจ้าหน้ าที่หน่ วยงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ไม่ เ พี ย งพอ อาจส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารจัด การด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจส่งผลต่อความล่าช้าใน
การทางานได้
- นโยบาย General Information Technology Security
Policy (GITSP) ได้น ามาใช้ใ นการป้ องกัน ความ
เสียหายของระบบเครือข่าย อย่างไรก็ตาม นโยบายไม่
มีร ายละเอีย ดที่ช ัด เจนในเรื่อ งบทบาท หน้ า ที่ค วาม
รับ ผิด ชอบ และกระบวนการ หากมีก ารปฏิ บ ัติ ไ ม่
เป็ นไปตามนโยบาย
ความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล
- บริษทั ได้มกี ารกาหนดแผนสาหรับการโอนถ่ายข้อมูล
ในอุ ป กรณ์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ คลื่ อ นย้ า ยได้ ( Mobilized
storage device) เช่น แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
- บริษทั ไม่มกี ารจากัดการเข้าถึงของอุปกรณ์ต่อพ่วงกับ
คอมพิว เตอร์ เช่ น เครื่อ งพิม พ์เ อกสาร เครื่อ งถ่ า ย
เอกสาร เป็ นต้น
ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
- ข้อมูลสาคัญของ อมตะ เวียดนาม อาจเกิดการรั ่วไหล
ซึง่ จะกระทบต่อการดาเนินธุรกิจได้
- ในกรณีท่บี ริษทั ไม่จากัดการใช้งานของอุปกรณ์ ต่อพ่วง
อาจทาให้เกิดการใช้งานโดยบุคคลภายนอกได้

การดาเนิ นการของบริ ษทั

- ผู้จ ัด การฝ่า ยเทคโนโลยีส ารสนเทศจากบริษ ัท
อมตะ คอร์ปอเรชั ่น จ ากัด (มหาชน) ได้ย้ายไป
ดู แ ลระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ อมตะ
เวีย ดนาม แล้วตัง้ แต่ว นั ที่ 1 พฤศจิก ายน 2558
ซึง่ จะทางานร่วมกันกับพนักงานเดิมของฝา่ ย และ
ควบคุมให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มี
ความเป็ นมาตรฐาน รวมทัง้ จะมีการดาเนินการจัด
ประชุมระหว่างฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นราย
เดือ น โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2558
เป็ นต้นไป
- บริ ษ ั ท ได้ ด าเนิ นการแก้ ไ ขนโยบาย GITSP
เรีย บร้อ ยแล้ว โดยในปจั จุบ ัน บริษ ัท อยู่ร ะหว่า ง
การทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเพิม่ เติม
โดยนโยบายฉบับ ใหม่ จ ะมีผ ลบัง คับ ใช้ ภ ายใน
เดือ นพฤศจิก ายน และจะมีก ารทบทวนความ
เหมาะสมของนโยบายดังกล่าวทุกปี

- บริษ ัท ได้ ม ีก ารก าหนดมาตรการในการเข้า ถึ ง
ข้อ มูล และท าการติด ตัง้ โปรแกรมเพื่อ ตัง้ รหัส ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยคาดว่าจะติดตัง้ โปรแกรม
ดัง กล่ า วให้ก ับ คอมพิว เตอร์ทุ ก เครื่อ งแล้ว เสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายน ปี 2558
- บริษทั ได้ทาการจัดซือ้ เครื่องพิมพ์เอกสารและถ่าย
เอกสาร (multi-function) จานวน 2 เครื่องทดแทน
เครื่องเก่าทีไ่ ม่มรี ะบบควบคุมการเข้าใช้งาน
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
การจัดการเกี่ยวกับอีเมล
- ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของบริษ ัท ยัง ไม่ ม ีก าร
ควบคุมในด้านการดึงหรือเก็บข้อมูลในอีเมล
- บริษทั ยังไม่มกี ารตรวจสอบและบันทึกข้อมูลและเนื้อหา
ในอีเมลอย่างเป็ นประจา
ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
- ข้อมูลทางธุรกิจที่สาคัญของ อมตะ เวียดนาม ในอีเมล
ทีย่ งั ไม่ได้ได้รบั การควบคุมอย่างเหมาะสม อาจเกิดการ
รั ่วไหลได้
การใช้งานของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ และลิ ขสิ ทธิ์
ของโปรแกรม
- การอนุ ญาตให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถลงโปรแกรม
บางอย่างได้ดว้ ยตนเองอาจทาให้อาจเกิดความเสียหาย
ได้
- บริษทั อยู่ระหว่างการจัดซื้อ ซอฟท์แวร์ของ Windows
และโปรแกรมอื่นๆ เพิม่ เติมเพื่อให้เพียงพอต่อ การใช้
งาน
ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
- โปรแกรมที่ไม่พงึ ประสงค์อาจทาให้ระบบเครือข่ายทาง
คอมพิวเตอร์เสียหายได้ทงั ้ โดยที่ตงั ้ ใจและที่ไม่ได้ตงั ้ ใจ
ซึ่งจะส่งผลต่อให้การทางานของระบบสารสนเทศเกิด
ความล่าช้าและข้อมูลอาจรั ่วไหลได้
- การติดตัง้ ซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมที่ไม่ถูกลิขสิทธิ ์อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ ได้
ขัน้ ตอนการคัดเลือกผู้จดั หาวัสดุอปุ กรณ์ (ไม่รวมถึง
ผู้รบั เหมาก่อสร้าง)
บริษทั ยังไม่มกี ารจัดทาขัน้ ตอนกระบวนการจัดซื้อจัดหา
วัสุดอุปกรณ์อ ย่างเป็ นทางการ ซึ่งหมายรวมถึงอุปกรณ์
ส านั ก งาน วัส ดุ ส้ิ น เปลื อ ง หรือ อุ ป กรณ์ ท่ี ใ ช้ ท ดแทน
อุ ป กรณ์ ท่ีม ีก ารช ารุ ด ต่ า งๆ โดยในป จั จุ บ ัน การจัด ซื้ อ
จัดหาเป็ นไปโดยอิงจากความต้องการและแนวทางของแต่
ละแผนก

การดาเนิ นการของบริ ษทั
- บริษทั อยู่ระหว่างการลงโปรแกรม Outlook 365
สาหรับผู้ใช้งานอีเมลทัง้ หมดในอมตะ เวียดนาม
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ปี
2558
- การใช้โปรแกรม Outlook ดังกล่าว จะทาให้บริษทั
สามารถตรวจสอบและควบคุม เนื้ อ หาและข้อ มูล
ต่างๆ ในอีเมลได้

บริษ ัท ได้จดั ซื้อ ลิข สิท ธิซ์ อฟท์แ วร์แ ละท าการติด ตัง้
ส าหรับ ใช้ ง านแล้ ว โดยคาดว่ า จะแล้ ว เสร็จ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน ปี 2558

บริษทั อยู่ในระหว่างการจัดทาแผนซึ่งกาหนดขัน้ ตอน
ของกระบวนการจัดซื้อจัดหาดังกล่าว โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้อย่างเป็ นทางการได้
ในไตรมาส 1 ปี 2559

ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
การทีย่ งั ไม่มแี ผนขัน้ ตอนกระบวนการจัดซือ้ จัดหาอย่าง
เป็ นทางการ ทาให้ยากต่อการควบคุมคุณภาพ และอาจ
เกิดการจัดซือ้ จัดหาทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่โปร่งใสได้
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
การประเมิ น คุณ สมบัติ ข องผู้จ ัด หาวัส ดุ อุป กรณ์ ที่
ได้รบั คัดเลือก (ไม่รวมถึงผู้รบั เหมาก่อสร้าง)
แต่ละแผนกไม่ม ีการประเมินประสิทธิภ าพและคุณภาพ
ของการบริการจากผูจ้ ดั หาวัสดุอุปกรณ์ (“ซัพพลายเออร์”)
ที่ได้รบั เลือ กภายหลังจากเสร็จสิ้นการท างาน ซึ่งหมาย
รวมถึงอุปกรณ์สานักงาน วัสดุสน้ิ เปลือง หรืออุปกรณ์ท่ใี ช้
ทดแทนอุปกรณ์ ท่ีม ีการชารุดต่างๆ ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงวัส ดุ
อุปกรณ์ทก่ี าหนดในสัญญาของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
การที่ไ ม่ ม ีก ารประเมิ น อาจท าให้ บ ริษ ัท ฯ ไม่ ส ามารถ
พิจารณาประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ได้ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการคัดเลือกซัพพลายเออร์ครัง้ ต่อไป
การยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง
บริษทั ฯ ได้รบั จดหมายอนุ ญาตก่อสร้างจาก Dong Nai
People’s Commitee อย่า งเป็ น ทางการส าหรับ การ
ก่อสร้างโครงการในระยะแรกแล้ว อย่างไรก็ดี บริษทั ยัง
ไม่ได้รบั เอกสารอนุ ญ าตการก่อ สร้างอย่างเป็ น ทางการ
สาหรับการปรับปรุง Master Plan ของโครงการอมตะ
แสควร์
ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
ในกรณีท่บี ริษทั ยังไม่ได้รบั เอกสารอนุ ญาตก่อสร้างอย่าง
เป็ นทางการในโครงการอมตะ แสควร์ อาจเกิดความเสีย่ ง
ต่อการก่อสร้างโครงการในอนาคตได้
ระเบียบการเบิกเงินล่วงหน้ า
บริษทั ยังไม่มกี ารจากัดวงเงินเบิกล่วงหน้าและกาหนดการ
ชาระเงินคืนสาหรับเงินเบิกล่วงหน้าที่พนักงานเบิกไปเพื่อ
ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในส่วนงานต่างๆ ของ
บริษทั
ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
อาจเกิดผลกระทบต่อการขาดสภาพคล่องของเงินทุนของ
บริษทั ในกรณีท่พี นักงานมีการเบิกเงินล่วงหน้าในมูลค่าที่
สูงและเป็ นเวลานาน

การดาเนิ นการของบริ ษทั

โดยทั ่วไปบริษทั มีการตรวจสอบและตรวจนับสินค้า ณ
วัน ที่ม ีการรับ สิน ค้า ที่ส ั ่งซื้อ จากซัพ พลายเออร์ท ัน ที
นอกจากนี้ ป จั จุ บ ั น บริ ษ ั ท อยู่ ร ะหว่ า งจัด เตรี ย ม
แผนการประเมิน ซัพ พลายเออร์ ซึ่ ง มีก ารก าหนด
เกณฑ์การประเมินทีช่ ดั เจนตามเงื่อนไขการส่งสินค้าที่
ตกลงกัน โดยเแผนการประเมินดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่ง
ที่บริษทั ใช้ในการกาหนดรายชื่อ ผู้จดั หาหรือ vendor
list ที่จะมีการทบทวนและกาหนดขึ้นในแต่ละปี โดย
คาดว่าจะแบบประเมินดังกล่าวแล้วเสร็จในไตรมาส 1
ปี 2559

บริษทั คาดว่าจะได้รบั เอกสารอนุ ญ าตการก่อ สร้า ง
ส าหรั บ โครงการอมตะ แสควร์ ภายใน เดื อ น
พฤศจิกายน ปี 2558

ในการเบิกเงินล่วงหน้าสาหรับดาเนินงานในส่วนงาน
ต่างๆ ของบริษทั บริษทั มีการกาหนดวงเงินสูงสุดที่
สามารถอนุมตั โิ ดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาหรับ
การสัง่ ซื้ อ เครื่ อ งใช้ ส านั ก งานและอุ ป กรณ์ แ ละ
ทรัพย์สินอื่นๆ ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านด่งและ
1,000 ล้านด่งตามลาดับ
อย่างไรก็ตามบริษทั อยู่ในระหว่างการจัดทาระเบียบ
และมาตรการส าหรั บ การเบิ ก เงิ น ล่ ว งหน้ า และ
ก าหนดการช าระเงิน ซึ่ง จะมีก ารจ ากัด วงเงิน เบิ ก
ล่ ว งหน้ า ที่ ช ั ด เจนส าหรับ ส่ ว นงานต่ า งๆ โดยจะ
กาหนดการชาระเงินคืนไม่เกิน 30 วัน โดยจะแล้ว
เสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2558 และจะนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุ มตั ิในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559

ส่วนที่ 2.4-13 - หน้ า 13
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
การจั ด การด้ า นการช าระเงิ นของการเบิ กเงิ น
ล่วงหน้ า
บริษ ัท ยัง ไม่ ม ีม าตรการส าหรับ การจัด การเงิน ที่ เ บิ ก
ล่ว งหน้ า และเกิน รอบบัญ ชีท่ีกาหนดชาระคืน อย่า งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
การทีม่ กี ารเบิกเงินล่วงหน้าเกินกาหนดชาระอาจส่งผลต่อ
การบันทึกค่าใช้จ่ายในงบการเงิน ที่ผิดพลาดไปจากงวด
บัญชีนนั ้ ๆ ได้

ไตรมาส 3 ปี 2558
การท างานร่ว มกัน ระหว่ างเทคโนโลยี แ ละอุปกรณ์
สาหรับระบบบาบัดน้าเสีย
ระบบบาบัดน้ าเสีย จานวน 5 โรงงานมีการทางานที่เป็ น
อิ ส ระแยกจากกั น และพบว่ า มี บ างโรงงาน มี ก าร
ดาเนินงานด้วยกาลังการผลิตต่ า เนื่ องจากอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีทล่ี า้ สมัย
ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
บริษ ัท ไม่ ส ามารถติ ด ตามคุ ณ ภาพของน้ า เสีย ที่ เ ข้ า สู่
โรงงานและน้ าทิ้งที่ปล่อยออกจากโรงงานได้อย่างท่วงที
และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ า โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก
การบารุงรักษาระบบน้าประปาและน้ าเสีย
บริษทั มีการจัดตัง้ หน่วยงานบารุงรักษาระบบบาบัดน้ าเสีย
แล้ ว อย่า งไรก็ต าม บริษ ัท ยัง ไม่ ม ีก ารบ ารุง รัก ษาและ
ซ่อ มแซมหรือ ทดแทนอุกรณ์ ท่เี สียหายอย่างเป็ นประจา
ยังไม่ม ีการจัดท าแผนการบารุงรักษา รวมถึง ไม่ม ีการ
จัดทาแฟ้มเอกสารรวบรวมรายชื่ออุปกรณ์และเครื่องจักร
ทัง้ หมด

การดาเนิ นการของบริ ษทั

ในทางปฏิ บ ัติ ป จั จุ บ ั น พนั ก งานที่ ม ี ก ารเบิ ก เงิ น
ล่วงหน้าเพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในส่วน
งานต่างๆ ของบริษทั จะนาส่งเอกสารหลักฐานการ
ช าระเงิน กลับ มาให้ ก ับ ฝ่า ยบัญ ชี แ ละการเงิน เพื่อ
บันทึกค่าใช้จา่ ยไม่เกินรอบระยะเวลา 30 วัน
อย่างไรก็ตาม บริษทั อยู่ในระหว่างการจัดทาระเบียบ
และมาตรการส าหรั บ การเบิ ก เงิ น ล่ ว งหน้ า และ
กาหนดการชาระเงินอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดย
จะกาหนดการชาระเงินคืนไม่เกิน 30 วัน โดยคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2558 และจะนาเสนอ
ต่อ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษ ัท เพื่อ อนุ ม ตั ิใ นการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559

บริษทั จะมีการตรวจวัดความสามารถของระบบที่มอี ยู่
รวมถึงติดตัง้ อุปกรณ์การทดสอบคุณภาพน้ าเสีย และ
ปรับปรุงระบบปฏิบตั ิการ (SCADA) ให้เป็ นปจั จุบนั
รวมถึงจะเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างโรงบาบัดน้ าเสียและ
สานักงานเพื่อควบคุมกระบวนการให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 2 ปี 2559

ป จั จุ บ ัน โรงงานบ าบัด น้ าเสีย สามารถท างานได้
ประมาณร้อ ยละ 60 ของกาลังการผลิต ต่อวัน ดังนัน้
การจะปิ ด 1 ใน 3 โรงงานเพื่อทาการบารุงรักษาจะไม่
ส่งผลกระทบต่อการทางานแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม
จะมีก ารจัด ท าแผนการตรวจสอบและบ ารุ ง รัก ษา
อุปกรณ์ และเครื่อ งจักรขึ้น โดยจะจัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสิน้ ปี 2558

ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
การที่ บ ริ ษ ั ท ไม่ ม ี แ ผนการบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่อ งจัก รอย่า งเป็ น ประจ า อาจส่งผลกระทบต่ อ ความ
ปลอดภัย จากการใช้ แ ละการท างานของอุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่องจักรในระบบบาบัดน้ าเสียได้
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
การกักเก็บสิ่ งปฏิ กลู จากระบบบาบัดน้าเสีย
บริษทั ได้เข้าทาสัญญากับ Tai Tien Co., Ltd (“Tai Tien”)
เพื่อ ให้ดาเนิ น การจัดเก็บกากของเสียอุต สาหกรรมและ
โคลนจากระบบบาบัดน้ าเสีย และ Tai Tien เรียกเก็บ
ค่าบริการจากบริษทั ในอัตราของการให้บริการเก็บของ
เสียจากการบาบัดน้ าเสียทีไ่ ม่เป็ นพิษ
ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
ตามกฎหมายใหม่ โคลนที่เกิดจากการบ าบัดน้ า เสีย สิ่ง
ปฏิกูลจากโรงงานในระบบบาบัดน้ าเสีย นับเป็ นกากของ
เสียจากอุตสาหกรรมและเป็ นพิษกับสิงแวดล้อม ซึ่งอาจ
เป็ นอันตราย ดังนัน้ Tai Tien ต้องคิดค่าบริการที่สูงกว่า
การให้บริการเก็บขยะมูลฝอย
บทลงโทษสาหรับละเมิดมาตรการบาบัดน้าเสีย
บริษทั ยังไม่มกี ารกาหนดมาตรฐานของน้ าเสียปล่อยน้ าทิ้ง
จากลูกค้าทีอ่ ยูภ่ ายในเขตอุตสาหกรรม และยังมีน้ าทิ้งจาก
โรงงานของลูกค้าทีไ่ ม่ได้มาตรฐานถูกปล่อยออกมา
ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
การปล่อยน้ าเสียที่ไม่ได้มาตรฐานจากโรงงานของลูกค้า
อาจส่งผลกระทบต่อระบบบาบัดน้ าเสียของบริษทั ได้

การดาเนิ นการของบริ ษทั
บริษทั จะด าเนิ นการยื่น เอกสารลงทะเบีย นของเสีย
เป็ นพิษเพิม่ เติมไปยังหน่ วยงานราชการ ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2558

บริษ ัท มีก ารก าหนดมาตรการการปล่ อ ยน้ า ทิ้ง จาก
โรงงาน รวมถึงบทลงโทษในกรณีล ะเมิด มาตรฐาน
ดังกล่าวพร้อมแจ้งแก่ลูกค้าแล้ว ซึ่งมาตรการดังกล่าว
จะมีผ ลบัง คับใช้ต้น ปี 2559 และบริษ ัท จะท าการสุ่ม
ตรวจน้ าเสียที่ถูก ปล่อ ยออกมาอยู่เสมอเพื่อ ป้ องกัน
ความเสีย่ ง

นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชี ได้แก่ Ernst & Young Vietnam Limited ได้ตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 ของ อมตะ เวียดนาม และได้พจิ ารณาประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการและระบบ
ควบคุมภายในทางการบัญชี ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2558 ได้พจิ ารณารายงานตรวจสอบภายในทางบัญชี (Management Letter) ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้ให้ขอ้ สังเกต
รายละเอียดดังนี้
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
การดาเนิ นการของบริ ษทั
1. ระบบบัญชี
บริษทั กาลังอยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการจัดตัง้ ระบบบัญชี Sun ผูบ้ ริหารรับทราบและคาดว่าระบบบัญชี Sun System
ั ชี 2558
Sysytem ซึง่ บริษทั ได้ทาสัญญากับ TRG Company จะพร้อมใช้งานภายในรอบปี บญ
โดยขณะนี้อยูใ่ นระยะทดลองใช้และบริษทั ฯ คาดว่าจะ
พร้อมใช้งานในปี 2558
ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
- การบันทึกบัญชีสามารถแก้ไขได้โดยบุคคลทีไ่ ม่ม ี
อานาจ
- การแก้ ไ ขโดยไม่ ม ี ร่ อ งรอยท าให้ ย ากต่ อ การ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดและการฉ้อโกงได้
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ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
- งบการเงิน (มาตรฐาน VAS และมาตรฐาน IFRS)
ไม่ได้มกี ารจัดทาทีน่ ่าเชื่อถือและทันเวลา
2. การฝึ กอบรมพนักงาน
กระทรวงการคลัง ของประเทศเวี ย ดนามได้ อ อก
หนั ง สื อ เวี ย น ฉ บั บ ที่ 200/2014/TT-BTC ระบุ ถึ ง
มาตรฐานบัญชีเวียดนาม (“หนังสือ เวียนฉบับที่ 200”)
เมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้แทน
ฉบับที่ 15/2006/QD-BTC เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549
และฉบับ ที่ 244/22009/TT-BTC และที่ม ีก ารแก้ไ ข
เพิม่ เติมนอกเหนือจากมาตรฐานบัญชี ฉบับลงวันที่ 31
ธันวาคม 2552 โดยหนังสือเวียนฉบับที่ 200 นี้จะมีผล
บังคับใช้ตงั ้ แต่ปีบญ
ั ชี 2558 เป็ นต้นไป

การดาเนิ นการของบริ ษทั

ผู้บริหารรับทราบหนังสือ เวียนฉบับที่ 200 และเข้า
ร่วมอบรมเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
ดั ง กล่ าวผ่ า นการฝึ กอ บรม ที่ จ ั ด ขึ้ น โดยบริ ษ ั ท
ผูเ้ ชีย่ วชาญในเดือนมีนาคม 2558 นอกจากนี้ บริษทั ฯ
อยู่ระหว่างการปรับปรุงมาตรฐานบัญชีของทัง้ VAS
และ IFRS เพื่อให้ตรงกับกฏระเบียบในหนังสือเวียน
ฉบับที่ 200 รวมถึงการรายงานต่างๆ และสานักงาน
กลต. ในประเทศไทย

ผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้
- อาจเกิดข้อผิดพลาดในการรายงานทางบัญ ชีภ ายใต้
มาตรฐาน VAS ตามหนังสือเวียนฉบับที่ 200 และ
ส่งผลต่อการรายงานทางบัญชีภายใต้มาตรฐาน IFRS
- บริษทั อาจไม่สามารถรายงานทางบัญชีได้ภายในเวลา
ที่กาหนด ซึ่ง ส่งผลด้านลบกับบริษทั จากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการรายงานทางบัญชีของกลุ่ม
บริษทั และสานักงาน ก.ล.ต. ในประเทศไทย

13.3.

แนวปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ต้องได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั ฯ และได้รบั การอนุ มตั โิ ดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2555
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