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13. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสียง
13.1 ความเห็นเกียวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในทีดีซงจะช่
ึ วยสนับสนุนให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผ ล โดยทีประชุม วิส ามัญผู้ถือหุ้นครังที 2/2556 เมื อวันที 16 พฤษภาคม 2556 และ
คณะกรรมการบริษัทครังที 1/2557 เมือวันที 24 มกราคม 2557 ได้ อนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบด้ วย
กรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน และประธานกรรมการตรวจสอบ เพือทําหน้ าทีสอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน รวมถึงตรวจสอบเพือให้ มันใจว่า บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยดํ าเนินธุรกิจเป็ นไปตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอืนๆ ทีบังคับใช้ ในการดําเนินธุรกิจ
บริษทั ฯ ได้ แต่งตังบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เพือทําหน้ าทีเป็ นผู้ตรวจสอบภายใน
(เนืองจากบริษัทฯ ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน) ให้ ทําการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริ ษัทฯ พร้ อมทังให้ ข้อเสนอแนะและติดตามผลการปรับปรุ งระบบควบคุมภายใน การปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิ บัติ ที เกี ยวข้ องตามแผนการตรวจสอบระบบควบคุม ภายในที กํ า หนด ซี งรวมถึ งแนวทางการประเมิ น ของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 5 ด้ าน ได้ แก่ 1) สภาพแวดล้ อม
การควบคุม 2) การประเมินความเสียง 3) มาตรการควบคุม 4)ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล และ 5)ระบบการ
ติด ตาม โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ รายงานผลของการตรวจสอบ การติด ตามการปรั บปรุ งแก้ ไ ข ต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือให้ ม ันใจว่าการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และธุรกรรมรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ และ
บริษทั ย่อยกับบุคคลทีเกียวข้ อง มีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังที 2/2557 เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2557 มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ า
ร่วมประชุมครบทัง 4 ท่าน เข้ าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริ ษัทฯ โดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หาร และอ้ างอิงถึงรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในโดย บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ฉบับลงวันที 4 พฤศจิกายน 2556 และ รายงานสรุ ปผลการติดตามการ
ดําเนินการตามข้ อเสนอแนะ ฉบับลงวันที 12 ธันวาคม 2556 ทังนี โดยได้ จัดทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน (แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทีได้ รับมติอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) นอกจากนีคณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุม
ภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของบริษัทฯ และสภาวะการณ์ในปั จจุบนั
ตามทีบริษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในทีดีเพือสนับสนุนประสิทธิภาพการดําเนิน
ธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้ ผ้ ูตรวจสอบภายใน ติดตามผลการดํ าเนินงาน
ตามข้ อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในพร้ อมให้ มารายงานให้ คณะกรรมการ
รับทราบ นอกจากนีบริษัทฯ ได้ จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2557 เป็ นรายไตรมาส โดยว่าจ้ างให้ ผ้ ูตรวจสอบ
ภายในเข้ าตรวจสอบกระบวนการจัดจ้ างผู้รับเหมา กระบวนการจัดซือทีดิน กระบวนการขายสินค้ า การควบคุมการใช้ งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท การควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้ าง รวมทังให้ ติดตามผลการตรวจสอบและ
นํามารายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายไตรมาส
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13.2 ข้ อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
บริ ษัท ฯ ได้ ว่าจ้ าง บริ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํ ากัด เพื อทํ าหน้ าที ตรวจสอบและจัด ทํ าระบบตรวจสอบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัทฯ เพือเพิมการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบตั ิงานของทุกฝ่ ายงาน ซึงผู้ตรวจสอบภายในได้
จัด ทํ ารายงานผลการประเมิ น ความเพี ย งพอและประสิท ธิผ ลของระบบการควบคุม ภายในของบริ ษัท ฯ เมื อวัน ที 4
พฤศจิกายน 2556 รายงานสรุปผลการติดตามการดําเนินการตามข้ อเสนอแนะเมือวันที 12 ธันวาคม 2556 รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ไตรมาสที 1/2557 เมือวันที 3 มีนาคม 2557 และรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที 2/2557
เมือวันที 8 เมษายน 2557
ตามรายงานของผู้ตรวจสอบภายในทุกฉบับ มีรายละเอียดดังนี
จากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน พิจารณาโดยภาพรวมแล้ ว บริ ษัทฯ
มีกระบวนการปฏิบตั ิงาน การบริหารจัดการ และการดําเนินงาน ทีมีการควบคุมภายในเพียงพอตามควร และ
มีส่วนทีควรได้ รับการปรับปรุ งแก้ ไขบางประการ อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพควบคุมโดยรวมสามารถให้ ความ
มันใจได้ ว่า บริษัทฯ จะสามารถดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ของเป้ าหมายและนโยบายตามทีคาดหวังได้
โดย สามารถสรุ ปได้ เป็ นข้ อเสนอแนะให้ บริ ษัทฯ โดยแบ่งเป็ นข้ อเสนอแนะสําคัญทีบริ ษัทฯ ควรเร่ งพิจารณา
ดําเนินการ และข้ อเสนอแนะทีบริษัทฯ ควรพิจารณากําหนดแผนการดําเนินการ
แผนการตรวจสอบภายในไตรมาสที 1
ผู้ตรวจสอบภายในสรุ ปว่า กระบวนการจัดจ้ างผู้รับเหมาและ
กระบวนการจัด ซื อที ดิน ของบริ ษั ท ฯ มี ก ารควบคุม ภายในที เพี ย งพอตามควร โดยกระบวนการจัด จ้ า ง
ผู้รับเหมามีข้อเสนอแนะทีบริ ษัทฯ ควรดําเนินการ สําหรับกระบวนการจัดซือทีดินนัน ไม่พบประเด็นความ
เสียงทีมีนยั สําคัญ โดยไม่ได้ มีข้อเสนอแนะแต่อย่างใด พร้ อมรายงานผลการติดตามข้ อเสนอแนะ
แผนการตรวจสอบภายในไตรมาสที 2 ผู้ตรวจสอบภายในสรุปว่า กระบวนการขายของบริ ษัทฯ มีการควบคุม
ภายในและจากการสุ่มตรวจสอบข้ อมูล พบว่า โดยรวมฝ่ ายขายและฝ่ ายการเงินมีการดําเนินการขายเป็ นไป
ตามแนวทางทีบริ ษัทฯ กําหนด อย่างไรก็ตามเพือเพิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพในกระบวนการขาย มี
ข้ อเสนอแนะทีบริษัทฯ ควรดําเนินการ พร้ อมรายงานผลการติดตามข้ อเสนอแนะ
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ นําข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาพิจารณาแก้ ไขเพือปรับปรุ งกระบวนการทํางาน
โดยมีรายละเอียดทังหมดดังนี
ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ

การปรับปรุงโดยบริษัทฯ

จากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน
ข้ อเสนอแนะสําคัญทีบริ ษัทฯ ควรเร่งพิจารณาดําเนินการ
ฝ่ ายบัญชีการเงิน ควรจัดทําประกันภัยหรื อการขยายความคุ้มครองของกรมธรรม์ บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
ประกันอัคคีภยั สําหรับโครงการสําเพ็ง 2 เฟส 1-3 ให้ ครอบคลุมถึงความเสียหายอัน
เกิ ด จากอุบั ติ เ หตุซึ งไม่ เ กี ยวกั บ อั ค คี ภัย รวมถึ ง การคุ้ มครองความรั บ ผิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอก
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ควรจัดตังคณะกรรมการสวัสดิการ และจัดให้ มีการประชุมทุก บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
3 เดือน ตามทีกฎหมายกําหนด
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ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ
ฝ่ ายวิศวกรรม ควรมีการควบคุมความปลอดภัยในการดําเนินงานก่อสร้ าง เช่น การ
แต่งตังเจ้ าหน้ าทีความปลอดภัยตามทีกฎหมายกําหนด เป็ นต้ น และควรพิจารณา
ระบุเงือนไขความรั บผิด ชอบงานด้ านความปลอดภัย ลงในสัญ ญาจ้ างผู้รั บเหมา
เพือให้ ผ้ รู ับเหมาตระหนัก ให้ ความสําคัญเรืองความปลอดภัยในการดําเนินงาน
ฝ่ ายวิศวกรรมและฝ่ ายบัญชีและการเงินควรมีการควบคุมสัญญาจ้ างผู้รับเหมา โดย
การจัด ทํ า สัญ ญาจ้ า งผู้รั บ เหมาให้ เ ป็ นปั จ จุบัน การปรั บ ปรุ ง ข้ อ มูล สัญ ญาจ้ า ง
ผู้รับเหมาในทะเบียนคุมให้ เป็ นปั จจุบัน การเพิมข้ อมูลการรับประกันผลงานลงใน
ทะเบียนคุมสัญญาจ้ างผู้รับเหมา
ฝ่ ายสารสนเทศควรมีการปรับปรุ งกระบวนการสํารองข้ อมูลสารสนเทศโดยทําการ
สํารองข้ อมูลสําคัญ ของบริ ษัทฯ ให้ ครบ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการสํารอง
ข้ อมูลแทนวิธี Manual การทดสอบการกู้คืนข้ อมูลทีสํารองอย่างสมําเสมอ
ฝ่ ายสารสนเทศควรจัดทําแผนการจัดซือ จัดหาลิขสิทธิhโปรแกรม
ฝ่ ายสารสนเทศควรกํ าหนดรหัสผ่าน (Password) การใช้ ง านเครื องคอมพิวเตอร์
และควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูลซึงจัดเก็บไว้ ใน File Sharing
ฝ่ ายสารสนเทศควรมีการจัดทําแผนฉุกเฉินระบบสารสนเทศ และการซักซ้ อมแผน
อย่างสมําเสมอ เช่น กรณี Server Down หรื อ กรณีไฟไหม้ นําท่วม เป็ นต้ น
จากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน
ข้ อเสนอแนะทีบริ ษัทควรพิจารณากําหนดแผนดําเนินการ
บริ ษัทฯ ควรกําหนดเป้าหมาย แผนงาน และเกณฑ์ในการวัดผลในแต่ละหน่วยงาน
และนําเสนอให้ ผ้ ูบริ หารอนุมัติ รวมทังควรกํ าหนดให้ มีก ารจัดทํ ารายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานเปรี ยบเทียบกับเป้าหมาย/แผนงานให้ ผ้ บู ริ หารทราบอย่างสมําเสมอ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลควรจัดทําใบกําหนดหน้ าทีงาน (Job Description) ให้ ครบทุก
ตําแหน่งตามผังโครงสร้ าง นําเสนอให้ ผ้ มู ีอํานาจลงนามอนุมตั ิ และให้ ผ้ ูปฏิบตั ิงาน
ลงนามรับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทุกฝ่ ายงานควรจัดทําหรื อการปรับปรุงเนือหาในคู่มือการปฏิบตั ิงานให้ ครอบคลุม
กิจกรรมสําคัญทีหน่วยงานรับผิดชอบ
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การปรับปรุงโดยบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษั ท ฯ ได้ ดํ า เนิ น การในฝ่ ายงานต่ า งๆ
สํ า ห รั บ ฝ่ า ย ง า น ที อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
ดําเนินการ ได้ แก่
- ฝ่ ายขาย อยู่ระหว่างเพิมเนือหาเพือให้
ครอบคลุมกระบวนการ คือ วิธีปฏิบตั ิใน
การจัด ทํ าใบเสร็ จรั บเงิ น ชัวคราว การ
จัดทําใบจอง หรื อการจัดทํ าสัญญาซือ
ขาย กรณีทีระบบ ERP (“RMS”) ไม่
ขัดข้ อง/ไม่สามารถใช้ งานได้ วิธีปฏิ บัติ
กรณีลูกค้ ายกเลิก การจอง ยกเลิกการ
ทํ า สัญ ญา ยกเลิ ก การโอนกรรมสิ ท ธิh

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ

การปรับปรุงโดยบริษัทฯ

หรื อ การเปลียนสัญญาซือขาย รวมถึง
วิธี ปฏิบัติในการตรวจสอบเช็ค ที ได้ รั บ
จากลูกค้ า
- ฝ่ ายการตลาด อยู่ ร ะหว่ า งการเพิ ม
เนื อหาให้ คลอบคลุ ม กระบวนการ
สําคัญ โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ปั จจุบัน อยู่ระหว่างนําเสนอผู้มีอํานาจ
พิจ ารณาอนุมัติ ส่วนเรื องการกําหนด
และการส่ง เสริ ม การขายอยู่ร ะหว่ า ง
ดําเนินการ
- ฝ่ ายบัญ ชีแ ละการเงิ น อยู่ร ะหว่า งนํ า
คู่ มื อ ป ฏิ บั ติ ง า น เ รื อ ง ก า ร จั ด ทํ า
โครงสร้ างต้ นทุนทีทําเสร็ จแล้ ว นําเสนอ
ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารและผู้ส อบบัญ ชีส อบทาน
ก่อนอนุมตั ิใช้
สํานักเลขานุการควรจัดทําแผนบริ หารความเสียง โดยระบุปัจจัยความเสียงทีอาจจะ บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
เกิดขึน วิเคราะห์ผลกระทบ และกําหนดมาตรการในการบริ หารจัดการความเสียงที
เหมาะสม
สํ า นัก เลขานุก ารควรจั ด ทํ า คู่มื อ “คู่ มื อ การกํ า กั บดู แ ลกิ จ การที ดี ” และ “คู่ มื อ บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
จริ ยธรรมธุรกิจ” เพือเป็ นกรอบ/แนวทางให้ พนักงานบริ ษัท ตระหนักและดําเนินงาน
ด้ วยความซือสัตย์ และมีจริ ยธรรม
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลควรทบทวนแผนอัตรากําลังคน หลังจากทีทุกหน่วยงานจัดทํา บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
ผังโครงสร้ างหน่วยงานแล้ วเสร็ จ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลควรกําหนดแนวปฏิบตั ิในการคําประกันพนักงาน
บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
ฝ่ ายทรั พยากรบุคคลควรจัดทํ าแบบทดสอบพนักงาน (แบบทดสอบความรู้ ทัวไป บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
และแบบทดสอบความรู้เฉพาะตําแหน่งงาน) เพือใช้ เป็ นเกณฑ์ประกอบการคัดเลือก
พนักงาน
ฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายขายควรกํ า หนดนโยบายการพิ จ ารณาค่ า นายหน้ า บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
(Commission)
ฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายขาย ควรมีการควบคุมเอกสารอนุมตั ิราคาขาย ส่วนลด หรื อ บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
รายการส่งเสริมการขาย
ฝ่ ายบัญชีและการเงินควรจัดทําหลักฐานประกอบการกระทบยอดพิสูจน์ เงินฝาก บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
ธนาคาร และลงนามผลการสอบทาน การอนุมตั ิลงในใบสําคัญทัวไป (JV) ให้ ครบ
ตามแนวทางปฏิบตั ิทีกําหนดทัวไป
ฝ่ ายบัญชีและการเงินควรจัดทําแผนภูมิของฝ่ ายบัญชีและการเงินทีจัดเก็ บทังใน บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
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ฐานข้ อมูลส่วนกลาง หรือแฟ้ มเอกสาร และสือสารให้ พนักงานทังฝ่ ายรับทราบทัวกัน
โดยระบุข้อมูลทีจําเป็ นในการดําเนินธุรกิจทีจําเป็ นต้ องจัดเก็บ และผู้รับผิดชอบใน
การบันทึกและจัดเก็บ
ฝ่ ายบัญชีและการเงินควรจัดทําหลักฐานประกอบการตรวจนับเงินสดย่อย
บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว

ฝ่ ายสารสนเทศควรกํ าหนดนโยบาย กฎระเบีย บ ข้ อ ห้ าม และบทลงโทษในการ
ปฏิบตั ิงานบนระบบสารสนเทศของบริ ษัทฯ
ฝ่ ายสารสนเทศควรควบคุมการเข้ าถึงระบบงานผ่านทางระบบเครื อข่ายแบบใช้ สาย
และไร้ สาย
ฝ่ ายสารสนเทศควรติดตังอุปกรณ์ตรวจจับควัน/ความร้ อนภายในห้ องควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์ (Server) รวมถึงติดตัง/เพิมเครื องสํารองไฟฟ้ า (UPS) ในจุดทีสําคัญ
ให้ ครบ คือ เพิมสําหรับเครื องเซิร์ฟเวอร์ ระบบ RMS และติดตังอุปกรณ์ เชือมต่อ
สายสัญญาณเครือข่าย (Switch/Hub) ของฝ่ ายขาย หรื อฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ น
ต้ น
ฝ่ ายสารสนเทศควรสรุ ปสิทธิh การเข้ าถึ งระบบในระบบ RMS เพือนํ าเสนอให้ ผ้ ูมี
อํานาจพิจารณาอนุมัติ และควรจัดทําอุปกรณ์ตรวจ จับควัน/ความร้ อนภายใน
ห้ องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Server)
ฝ่ ายวิศวกรรมและฝ่ ายจัดซือ ควรดําเนินการประเมินคุณภาพผู้ขายและผู้รับเหมา

บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว

ฝ่ ายจัดซือซึงรับผิดชอบประเมินคุณภาพ
ผู้ขายได้ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
ฝ่ ายวิ ศ วกร รม (รั บผิ ด ชอบประเมิ น
คุ ณ ภาพผู้ รั บ เหมา) กํ า หนดให้ มี ก าร
ประเมิน คุณภาพผู้รั บเหมาก่ อ สร้ างหลัก
ให้ แล้ วเสร็ จในเดือ น มีนาคม 2557 และ
ประเมินคุณภาพผู้รับเหมารายย่อยให้ แล้ ว
เสร็ จในเดือน เมษายน 2557
ฝ่ ายสถาปนิกควรปรั บปรุ งระบบการจัดเก็บไฟล์ ข้อมูลของฝ่ ายสถาปนิกให้ เป็ นไป บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
ตามแนวทางปฏิบตั ิทีกําหนดไว้
ฝ่ ายจัดซือควรกําหนดแนวปฏิบตั ิในการจัดซือ การจัดจ้ าง กรณีจําเป็ นเร่งด่วน
บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว

แผนกพัฒนาโครงการควรจัดทําแนวปฏิบตั ิในการจัดซือทีดิน
บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
ฝ่ ายบัญ ชีแ ละการเงิ น ควรมี ก ารควบคุ ม รั บ เงิ น โดยปรั บ ปรุ ง กระบวนการ คื อ บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
กําหนดให้ ฝ่ายขายใช้ ใบรับเงินชัวคราวจากเล่มซึงมีการให้ เลขทีเอกสารไว้ ล่วงหน้ า
และทําการบันทึกประวัติการเบิก-จ่ายเล่มใบรับเงินชัวคราว รวมถึงกําหนดให้ มีการ
ตรวจสอบว่า ฝ่ ายขายมีการใช้ ใบรั บเงินชัวคราว (กรณี Manual) โดยเรี ยงลําดับ
เลขทีทุกครัง
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ข้ อเสนอแนะจากการตรวจสอบกระบวนการจัดจ้ างผู้รับเหมา
บริ ษัทฯ ควรมีก ระบวนการตรวจสอบข้ อ มูลใน B.O.Q.ที ฝ่ ายก่อ สร้ างจัด ทํ า โดย ฝ่ ายก่อสร้ างจะให้ ฝ่ายจัดซือสอบทานและ
หน่ วยงานอื น เช่น ฝ่ ายจัด ซื อ เป็ นต้ น เพื อกลันกรองข้ อ มูล ก่อ นส่ง ผู้มีอํ า นาจ ให้ ค วามเห็น ใน B.O.Q ทีฝ่ ายก่อ สร้ าง
พิจารณาอนุมตั ิ
จัดทํา ก่อนนําส่งให้ ผ้ ูมีอํานาจอนุมตั ิ โดย
เริ มดํ า เนิ น การสํ า หรั บ โครงการทิ ว ลิ ป
สแควร์ และทั งสองฝ่ ายงานอยู่ ร ะหว่าง
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบตั ิงานให้ ครอบคลุม
กระบวนการดังกล่าว
บริ ษัทฯ ควรมีกระบวนการตรวจสอบรายละเอียดการจ้ างผู้รับเหมาโดยหน่วยงาน
อื นที มิ ใ ช่ ฝ่ ายก่ อ สร้ าง เช่ น ฝ่ ายจัด ซื อ เป็ นต้ น เพื อให้ มี ก ารกลันกรองความ
เหมาะสมก่อนนําเสนอให้ ผ้ ูมีอํานาจอนุมัติสัญญาจ้ าง/ใบสังงานทุกครัง และฝ่ าย
จัดซือจัดทําใบสังจ้ าง (PO) ในระบบ RMS

ฝ่ ายก่ อ สร้ างได้ เริ มส่ ง ข้ อมู ล การจ้ าง
ผู้รั บ เหมาให้ ฝ่ ายจัด ซื อตรวจสอบก่ อ น
จัด ทํ า สัญ ญาจ้ างแล้ ว และทั งสองฝ่ าย
ง า น อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ป รั บ ป รุ ง คู่ มื อ ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านให้ ครอบคลุ ม กระบวนการ
ดังกล่าว
ฝ่ ายก่อสร้ าง ฝ่ ายจัดซือ ควรกํ าหนดเกณฑ์ในการให้ คะแนนการประเมินคุณภาพ ฝ่ ายก่อ สร้ างและฝ่ ายจัด ซื ออยู่ร ะหว่า ง
ผู้รับเหมาในแต่ละหัวข้ อ ให้ ชัดเจน เพือให้ ผ้ ูประเมินใช้ เป็ นแนวทางในการประเมิน ปรับปรุ งแบบฟอร์ มการประเมินคุณภาพ
คุณภาพทีน่าเชือถือ
ผู้รับเหมาและผู้ขาย โดยเพิมเกณฑ์ในการ
ให้ คะแนนประเมินแต่ละหัวข้ อ ให้ ชัดเจน
มากขึน
บริ ษัทฯ ควรมอบหมายให้ ฝ่ายกฎหมายทําการทบทวนเนือหา/เงือนไขการจ้ างใน บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
แบบฟอร์ ม “ใบสังงาน” (Work Order) เพือเพิมเงือนไขการจ้ างทีสําคัญให้ ครบถ้ วน
และให้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ฝ่ ายก่ อ สร้ างควรเน้ นยํ าวิธี ปฏิบัติ ที ถูก ต้ อ งให้ กับผู้ปฏิ บัติ ง าน หรื อ อาจกํ าหนด บริ ษัทฯ ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
กระบวนการสอบยั น ข้ อ มูล การรั บ ประกั น ผลงานเพิ มเติ ม เช่ น เพิ มหั ว ข้ อ ใน
“แบบฟอร์ มการตรวจรับงานผู้รับเหมา” ว่าเป็ นการตรวจรับงวดสุดท้ ายหรื อไม่ เพือ
ใช้ ต รวจสอบว่า มีก ารระบุวัน ที เริ มรั บประกัน ผลงานในทะเบีย นคุม สัญ ญาจ้ า ง
ครบถ้ วนหรื อไม่
ฝ่ ายก่อสร้ างควรปรับปรุงคู่มือการปฏิบตั ิงาน โดยการเพิมแนวทางปฏิบตั ิ คือ วิธีการ ฝ่ ายก่อสร้ างอยู่ระหว่างการปรับปรุ งคู่มือ
ตรวจสอบว่ามีก ารจ้ างผู้รั บเหมาทีเกียวโยงกันกับบริ ษัท ฯ หรื อไม่ และ วิธี ปฏิบัติ การปฏิบัติงานให้ ครอบคลุมเรื อง การทํา
กรณีทีตรวจสอบแล้ วพบว่า มีก ารจ้ างผู้รับเหมาทีมีความเกียวโยงกับบริ ษัทฯ เพือ รายการทีเกียวโยงกัน
แจ้ งให้ ผ้ เู กียวข้ องทราบก่อนทํารายการทุกครัง
ข้ อเสนอแนะจากการตรวจสอบกระบวนการขาย
ฝ่ ายขายควรปรับปรุงคู่มือการปฏิบตั ิงาน โดยเพิมเนือหาให้ ครอบคลุมกระบวนการ ฝ่ ายขายจะจัด ทํ าคู่มือการปฏิ บัติ งานให้
สําคัญ เช่น การจัดทํา “ใบรับเงิน” เพือเป็ นหลักฐานในการรับเงินให้ กบั ลูกค้ า กรณีที แล้ วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2557
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ระบบ RMS ขัดข้อง การขออนุมตั ิส่วนลด การติดตามลูกค้ าทีค้ างชําระค่างวด การ
ตรวจรับบ้ าน การควบคุมการทํารายการทีเกียวโยงกัน
ฝ่ ายขายควรทําการ Cut off ข้ อมูลการขายทุกสินเดือน ว่าได้ มีการจัดทําเอกสาร ฝ่ ายขายกํ า หนดให้ ทุก โครงการทํ า การ
สัญญาครบถ้ วนหรื อไม่ รวมถึง ฝ่ ายการเงินควรมีการสอบยันข้ อ มูลจากฝ่ ายขาย Cut Off ข้ อมูลการจองและการทําสัญญา
เพือให้ มนใจว่
ั า มีการดําเนินการเป็ นไปตามระเบียบทีบริ ษัทฯ กําหนด
ในระบบ RMS เพือตรวจสอบว่า มีการ
จัดทํา “สัญญาจอง” และ “สัญญาจะซือ
จะขาย” ครบถ้ วนสมบูร ณ์ ห รื อ ไม่ และ
รายงานผลให้ รองกรรมการผู้จดั การทราบ
ทุก เดือ น โดยเริ มจัด ทํ ารายงานในเดื อ น
เมษายน 2557
ฝ่ ายบริ หารควรหารื อกับฝ่ าย IT เพือระงับสิทธิhการเข้ าถึงข้ อมูลใบเสร็ จรับเงินของ ฝ่ าย IT ได้ ทําการระงับสิทธิhพนักงานขาย
พนักงานขาย รวมถึงทบทวนสิทธิhการเข้ าถึงข้ อ มูลอืนๆ ของฝ่ ายขายในระบบ RMS ทุกคนมิให้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลการจัดทํา
ว่าเป็ นไปตามนโยบายทีบริ ษัทฯ กํ าหนดหรื อไม่ เพือปรั บปรุ งสิทธิhของฝ่ ายขายให้ ใบเสร็ จรั บเงิ นในระบบ RMS เรี ยบร้ อย
ถูกต้ องและเหมาะสม
แล้ ว
ฝ่ ายขายควรกําหนดรูปแบบในการจัดทํารายงานยอดขายประจําเดือ น โดยควรมี รองกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ ฝ่าย
เนือหาสาระให้ ชดั เจนถึง “ยอดขายจริ ง เปรี ยบเทียบกับเป้ าหมาย พร้ อมสาเหตุกรณี ขายทุ ก โครงการจั ด ทํ า รายงานสรุ ป
ยอดขายเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมาย พร้ อม
ทีมียอดขายตํากว่าเป้ าหมาย”
สาเหตุก รณีเ กิ ดผลต่างให้ ผ้ ูบริ หารทราบ
ทุกเดือน เริ มจัดทํารายงานเดือน เมษายน
2557
บริ ษัทฯ ควรกําหนดให้ มีการจัดทํารายงานลูกค้ าค้ างชําระ โดยควรมีเนือหาสาระให้ ฝ่ ายการเงิ น จะส่ ง ข้ อ มูล “ลู ก ค้ าที ค้ าง
ชัด เจนถึ ง “จํ านวนลูก ค้ า” มูลค่ายอดเงิ น ที ค้ างชําระ และระยะเวลาที ค้ างชํ าระ ชําระเงิน ค่างวด” ส่ง ให้ ฝ่ายขายติด ตาม
รวมถึงการติดตาม
ความคืบหน้ าเพือจัด ทําสรุ ปรายงานสรุ ป
ข้ อ มูล ลูก ค้ าค้ างชํ าระพร้ อมสถานะการ
ติดตามให้ ผ้ บู ริ หารทราบทุกเดือน โดยเริ ม
จัดทําในรายงานเดือน เมษายน 2557
ฝ่ ายการเงินควรหารื อกับฝ่ าย IT เพือปรับปรุ งแบบฟอร์ ม “จดหมายแจ้ งเตือน” ให้ ผู้ พั ฒ นาระบบ RMS
ได้ ปรั บ ปรุ ง
สามารถแสดงข้ อมูลทีลูกค้ าค้ างชําระได้ ครบทุกงวด
แบบฟอร์ ม “จดหมายเตื อ น” ให้ แสดง
ข้ อมูลการค้ างชําระได้ ครบทุกงวดแล้ ว
บริ ษัทฯ ควรเพิมเนือหาสาระในระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขายให้ ชัดเจน สําหรับโครงการสําเพ็ง 2 ฝ่ ายขายจะส่ง
ว่า ใครต้ องรับผิดชอบในการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เรื องใดบ้ าง ต้ องตรวจสอบ รายชือแปลงบ้ านที ต้ อ งจ่ายค่าตอบแทน
ด้ วยวิธีการใด และต้ องตรวจสอบจากแหล่งข้ อมูลใด
พนัก งาน (Commission) 50% เพื อให้
ฝ่ ายการเงินและฝ่ ายทรั พยากรบุค คลใช้
เป็ นข้ อมูลประกอบการตรวจสอบการเบิก
ค่า Commission
สํ า หรั บ การขายโครงการอื น บริ ษั ท ฯ
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มอบหมายให้ ฝ่ าย การเงิ น และฝ่ าย
ทรั พ ยากรบุค คลเป็ นผู้รั บผิ ดชอบในการ
ตรวจสอบข้ อ มูลการเบิกค่า Commission
ว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษัทกําหนด
หรื อไม่ ก่อนนําส่งให้ ผ้ ูมีอํานาจอนุมัติการ
จ่ายเงินดังกล่าว

13.3 ข้ อสังเกตเกียวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด (“อีวาย”) ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ได้ ตรวจสอบงบการเงิน สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2556 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทีรั บรองทัวไป และมี ค วามเห็น ในงบการเงิ นดัง กล่ าวว่ า ถูก ต้ อ งตามที ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีได้ รายงานข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยอีวาย ได้ สอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมทางบัญชีของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย และได้ เสนอข้ อสังเกตบางประการของระบบการควบคุมภายในทางบัญชีทีมีสาระสําคัญ เพือให้ บริ ษัทฯ
และบริษัทย่อยดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป ดังนี
ข้ อตรวจพบ/ข้ อสังเกต

ข้ อเสนอแนะ

คําชีแ+ จงจากผู้บริหาร

1. ควรมีการจัดทําใบหุ้นของบริ ษัทย่อยทุก บริษทั ย่อยดังกล่าว ควรจัดทําใบหุ้น
บริษทั เพือเป็ นหลักฐานการถือครองหุ้น ตามทะเบี ย นรายชื อผู้ ถื อ หุ้ น และ
ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริ ษัทฯ ได้ มอบให้ แก่บริษัทฯ เพือเป็ นหลักฐาน
เข้ าลงทุนในบริ ษัทย่อย 4 แห่งได้ แ ก่ การถือครองหุ้นดังกล่าว เนืองจาก
CNC JGL SPZ และ JPM อย่างไรก็ ใบหุ้น เป็ นเอกสารทางกฎหมายที
h
ตาม บริ ษั ท ย่ อ ยดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ มี ก าร สํ า คั ญ ที จะแสดงกรรมสิ ท ธิ ข อง
จั ด ทํ าใบหุ้ นให้ แก่ บ ริ ษั ท ฯเพื อเป็ น บริ ษัทฯ ในเงินลงทุน การทีไม่มีใบ
หลักฐานการลงทุน ซึงบริษทั ฯควรจะขอ หุ้ นเป็ นหลั ก ฐานการลงทุ น อาจ
ใบหุ้นจากบริษทั ย่อยทีไปลงทุนดังกล่าว ก่อให้ เกิดความเสียงเกียวกับการถือ
ครองกรรมสิทธิhในบริษัทย่อยได้
ทันที

ทางบริษัทฯ เห็นควรให้ บริ ษัทย่อยทัง 4
แห่ง จัดทําใบหุ้นเพือเป็ นหลักฐานการ
ลงทุน โดยบริ ษัทย่ อยทัง 4 แห่ง ได้
จัดทําใบหุ้นดังกล่าวเสร็จสินแล้ ว

2. ภาษี มู ล ค่ า เพิ มสํ า หรั บ การก่ อ สร้ าง เนื องจากภาษี มู ล ค่ า เพิ มของการ
ก่ อ สร้ างอาคารนั นอาจถื อเป็ น
อาคารจอดรถของบริษัทย่อย
ในระหว่างปี 2556 JPM (บริ ษัทย่อย) ต้ นทุ น ของอาคาร หากกิ จ การมี
ได้ ก่ อ สร้ างอาคารจอดรถโดยได้ ร ะบุ ความ ตั ง ใจ ที จ ะใ ห้ เช่ า อาคาร
วัตถุประสงค์ของการก่อสร้ างอาคารดัง ดัง กล่ า ว หรื อ อาจสามารถขอคื น
กล่าวคือเพื อใช้ เป็ นอาคารจอดรถทีจะ ภาษี มูลค่าเพิมได้ หากนําอาคารนัน

อาคารจอดรถดังกล่าวเป็ นกรรมสิท ธิh
ของ JPM ซึงให้ บริการจอดรถแก่บคุ คล
ทัวไป โดยเรียกเก็บค่าบริการในอัตรา
เดียวกัน
ทางบริ ษัทฯ ไม่ไ ด้ เ รี ยกเก็ บค่า บริ ก าร
พื นที จอดรถแบบรายเดื อ น หรื อ
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ให้ บริ ก ารแ ก่ ลู ก ค้ าที ซื ออาคารใน
โครงการสํ าเพ็ง 2 และให้ บริ การแก่
ลูกค้ าทัวไป ทังนี ภาษี มูลค่าเพิมของค่า
ก่ อ สร้ างอาคารนั น บริ ษั ท ย่ อ ยไม่ ไ ด้
บันทึกรวมเป็ นต้ นทุนการก่อสร้ างแต่อยู่
ระหว่ างการขอคืน ภาษี มูล ค่ าเพิ มจาก
กรมสรรพากร เนืองจากมีความเห็นว่า
การให้ ส ถานที จอดรถแก่ลูกค้ านันเป็ น
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ไ ม่ ใ ช่ ก า ร ใ ห้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์

ไปประกอบการที เกี ยวข้ องกั บ
กิ จ การที เข้ าข่ า ยภาษี มู ล ค่ า เพิ ม
และการเปลียนแปลงการใช้ งานของ
อ า ค า ร ใ น ภ า ย ห ลั ง ก็ มี ผ ล ต่ อ
ภาษี มู ล ค่ าเพิ ม เช่ น กั น ดั ง นั น
วัต ถุประสงค์ ข องการใช้ อ าคารจึ ง
เป็ นเรื องสําคัญ อย่างไรก็ตาม เพือ
ความชัดเจนของการบันทึกรายการ
ทางบัญ ชี บริ ษัทย่อยควรหารื อกับ
กรมสรรพากรเพื อจะได้ ข้ อสรุ ป ที
ชัด เจนอย่ างเป็ นทางการเกี ยวกั บ
ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง อ า ค า ร แ ล ะ
ภาษีมลู ค่าเพิมทีเกียวข้ อง
เนื องจากการจัดซือที ดินเพือนํ ามา
พัฒนาโครงการถือเป็ นเรื องสํ าคัญ
ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ พั ฒ น า
อสังหาริ มทรัพย์ การจัดทําเอกสาร
ต่ า งๆเพื อประกอบการตั ด สิ น ใจ
ลงทุนรวมถึงเอกสารการอนุมัติการ
ซือทีดินถือเป็ นการควบคุมภายในที
สามารถช่ วยทบทวนกระบวนการ
จัดซือและความเหมาะสมของราคา
ซื อ ได้ บ ริ ษั ทฯค วรเพิ ม ความ
ระมั ด ระวั ง ในการจั ด ทํ า เอกสาร
ประกอบการจัดซือทีดินดังกล่าว

เฉพาะเจาะจงพื นที ให้ แ ก่ ผ้ ู ใ ช้ บริ ก าร
รายใดรายหนึง ดัง นันบริ ษัท ฯ ยัง คง
เสี ย ภาษี มู ล ค่ า เพิ มจากรายได้ การ
ให้ บริ ก ารพื นที จอดรถ ภาษี ซื อที
เกิดขึนจากการก่อสร้ างอาคารจอดรถ
สามารถนําไปหักออกจากภาษี ขายใน
การคํานวณภาษีมลู ค่าเพิม
บริ ษัท ฯ ยังคงยื น ยัน วัต ถุป ระสงค์ ใ น
การประกอบธุ ร กิ จ ให้ บริ ก ารอาคาร
จอดรถแก่บคุ คลทัวไป

3. ควรจัดทําเอกสารประกอบการอนุมตั ิซือ

ก ร ณี เ อ ก ส า ร ก า ร นํ า เ ส น อ แ ก่
คณะกรรมการบริ ษัท ไม่ ครบถ้ วนนัน
ทีดินให้ ครบถ้ วน
บริ ษัทฯ ได้ ศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้ มีการซือ
โครงการก่อนการซือทีดินตามขันตอน
ที ดิ น เพื อนํ า ไปพัฒ นาโครงการหลาย
ปกติ เมือซือทีดินได้ ครบถ้ วนพร้ อมจะ
แห่ง โดยในทางปฏิบัตินัน ฝ่ ายบริ หาร
พัฒนาโครงการ
ของบริ ษั ท ฯจะเสนอการซื อที ดิ น แก่
ต่อมาบริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นโอกาสในการ
คณะก รรม ก ารบริ ษั ท ฯ พ ร้ อม กั บ
สร้ างมูลค่าให้ แก่สินทรัพย์ทีซือมา จึง
รายงานศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ของ
ขออนุมัติซือที ดินเพิมเติม ตามอํานาจ
โครงการ (feasibility) เพือประกอบการ
ดํ า เนิ น การ โดยที ดิ น ที ซื อเพิ มเติ ม
ตัด สิ น ใจ อย่ า งไรก็ ต าม สํ า นัก งานฯ
ราคาจะไม่ สู ง เกิ น ที คณะกรรมการ
พบว่ า มี ก ารจั ด ซื อที ดิ น สองแห่ ง ที มี
อนุมตั ิไว้ ในคราวแรก
เอกสารการนําเสนอแก่คณะกรรมการ
กรณี ที มู ล ค่ า ในการซื อที ดิ น เกิ น จาก
บริ ษัทฯไม่ครบถ้ วน และ นอกจากนี
การขออนุ มัติ เนื องจากที ดิ น โฉนด
จากการตรวจสอบพบว่ า บริ ษั ท ฯ ซื อ
ดัง กล่ า วเป็ นการซื อที ดิ น กรรมสิ ท ธิh
ทีดินบางแปลงมาในราคาทีสูงกว่าราคา
ร่ ว มกั บ ผู้ อื นเพื อใช้ เป็ นถนนโดยจด
ที ดิ น ที ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ซื อ จ า ก
ภาระจํ า ยอมให้ กับ ที ดิ น แปลงอื นใน
คณะกรรมการ
โครงการ
4. ควรมี ห ลัก ฐานประกอบการกํ า หนด ตามประกาศของกรมสรรพกรที การกู้ยืมเงินทางบริษทั ได้ จดั ทําเอกสาร
ราคาโอนของธุรกรรมระหว่างกิจการที ป. „„!/ …†… วันที „‡ พฤษภาคม กู้ยืมระหว่างบริ ษัทเป็ นหนังสือสัญญา
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เกียวข้ อง
สํ านัก งานฯ พบว่าบริ ษัท ฯมี ก ารทํ า
ธุร กรรมระหว่างกิ จการที เกี ยวข้ อ งกัน
โดยสรุ ปได้ แก่ เงินให้ ก้ ูยืม ซือทีดิน ซื อ
วัส ดุ ก่ อ สร้ างและค่ า ก่ อ สร้ าง ค่ า เช่ า
อาคารและค่าบริ การจ่าย ทังนี บริ ษัทฯ
ไม่ไ ด้ มี ก ารจัดทํ ารายละเอียดของการ
กําหนดอัตราดอกเบีย การกําหนดราคา
ซื อหรื อค่ าใ ช้ จ่ าย ดั ง กล่ าวไว้ เป็ น
หลักฐาน

ข้ อเสนอแนะ

คําชีแ+ จงจากผู้บริหาร

…†… ได้ ให้ หลักเกณฑ์แก่เจ้ าหน้ าที
ของกรมสรรพากรในการประเมิ น
ราคาโอนของกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ
ต่ า งๆว่ า มี ก ารกํ า หนดขึ นในราคา
ตลาดหรื อ เป็ นราคาที เหมาะสม
หรื อไม่ ซึ งรวมถึ ง การสอบทาน
กระดาษทํ า การการกํ า หนดราคา
โอนซึงบริ ษัท ฯ ใช้ ในการพิจ ารณา
ราคาโอนของธุ ร กรรมต่ า งๆกั บ
กิจการทีเกียวข้ องกันด้ วย ดังนันเพือ
วัตถุประสงค์ ของการคํ านวณภาษี
เ งิ น ไ ด้ นิ ติ บุ ค ค ล ร ว ม ทั ง เ พื อ
ประโยชน์ในการเปิ ดเผยข้ อมูลของ
รายการระหว่างกันตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น บริ ษั ท ฯ
ควรจั ด ทํ า กระดาษทํ าการการ
กําหนดราคาโอนของรายการธุรกิจ
กั บ กิ จ การที เกี ยวข้ องกั น ไว้ เป็ น
หลักฐาน

ใช้ เ งิน พร้ อมกํ า หนดอัต ราดอกเบี ย
(อัต ราใกล้ เคี ย งกับการกู้จากสถาบัน
การเงิน) ในทางปฏิบตั ิได้ มีการคํานวณ
ดอกเบียเงิน กู้ทุก ดื อ น พร้ อมบันทึก
บัญชีรับรู้ ดอกเบียค้ างรับ – ค้ างจ่าย
ตามหลักการบัญชีทุกวันสินเดือน เริม
ปฏิ บัติม าตังแต่ เ ดื อ นกัน ยายน 2556
เป็ นต้ นมา
กรณี ก้ ูยืมเงินบุคคลภายนอกได้ จัดทํ า
ตั‰ว สัญ ญาใช้ เงิ น และมี ก ารกํ า หนด
อัตราดอกเบีย (อัตราใกล้ เคียงกับการกู้
จากสถาบันการเงิน) ในทางปฏิบตั ิได้
มี ก ารคํ า นวณดอกเบี ยเงิ น กู้ ทุ ก ดื อ น
พร้ อมบันทึกบัญชีรับรู้ดอกเบียค้ างจ่าย
ตามหลักการบัญชีทุกวันสินเดือน เริม
ปฏิ บัติม าตังแต่ เ ดื อ นกัน ยายน 2556
เป็ นต้ นมา
บริ ษั ท ฯ ไม่ มี น โยบายกู้ ยื ม เงิ น จาก
บุคคลที เกี ยวข้ องยกเว้ นในช่วงแรกที
เปิ ดกิ จ การใหม่ การขอสิ นเชื อ และ
การพิจารณาอนุมัติสินเชือจะล่าช้ าไม่
ทัน ต่ อ การดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ แต่ หลัง จาก
การไ ด้ รั บ พิ จ ารณาเงิ น กู้ ยื ม จ าก
ธนาคารแล้ วทางบริ ษัทได้ ชําระหนีสิน
แก่บคุ คลทีเกียวข้ องครบถ้ วนแล้ ว
การเช่ า อาคารในปั จ จุ บันบริ ษัท ได้ มี
ก า ร ส อ บ เ ที ย บ ร า ค า กั บ ส ถ า น ที
ใกล้ เคียง และนําเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณา เพือขออนุมตั ิเช่า
ในการจัดซือจัดจ้ างของบริ ษัท ฯ จะมี
การสอบเทีย บราคา หรื อเสนอราคา
ของผู้ ขายมากกว่า „ ราย ตามคู่มื อ
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ข้ อเสนอแนะ

คําชีแ+ จงจากผู้บริหาร
จั ด ซื อ เลขที QP-PC-Š„ ลงวั น ที „
ธันวาคม ……‡ ถือเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิเป็ นต้ นมา
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายการซือ –
ขาย ในลักษณะดังกล่าวอีก สําหรับ
รายการที เกี ยวโยงกั น บริ ษั ท ฯ จะ
รายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกคราว

13.4 การบริหารจัดการความเสียง
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินความเสียงซึงเป็ นเครื องมือในการส่งสัญญาณถึงความเสียหายที
อาจจะเกิดขึน คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสียงให้ มีการทบทวนนโยบาย
แนวทาง และแผนการบริ หารจัดการความเสียงอย่าง โดยมีการกําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารความ
เสียงอย่างน้ อย 1 ครัง ในรอบระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนได้ รับการสนับสนุนให้ มี
ความเข้ าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการความเสียงเพือลดระดับผลกระทบหรื อป้ องกันไม่ให้
เกิดขึนอย่างทันท่วงที ทังนีบริษัทฯ ได้ สนับสนุนให้ มีการตระหนักถึงความรับผิดชอบร่ วมกันของพนักงานทุกคนต่อ
การบริหารจัดการความเสียงสําคัญทีมีผลกระทบต่อเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้ างการบริหารจัดการ
ความเสียง มาตรการและแผนการบริ หารความเสียง มาตรการและแผนการบริ หารความเสี ยงได้ ถูกกําหนดจาก
ปั จจัยความเสียงทีอาจเกิดขึนต่อธุรกิจ เป้ าหมาย และการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ทังจากปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอก นอกจากนี บริษัทฯ ยังได้ มีการกําหนดให้ มีการรายงานความเสียงทีสําคัญเป็ นประจําเพือให้ ผ้ ูบริ หารได้ รับ
ทราบสถานะความเสียงขององค์กร และมีการรายงานการดําเนินงานบริ หารความเสี ยงแก่คณะกรรมการบริ หาร
ความเสียงและคณะกรรมการตรวจสอบทุก 3 เดือน รวมทังสร้ างวัฒนธรรมการบริหารความเสียงให้ แก่ผ้ ูบริ หารและ
พนักงานในองค์กรอย่างต่อเนือง ทังนีทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 3/2556 เมือวันที 24 ธันวาคม 2556 ได้ กําหนด
นโยบายการบริหารความเสียงไว้ ดงั นี
ระบุ ประเมิน และรวบรวมข้ อมูลความเสียง (Risk Profile) ขององค์กรในแต่ละฝ่ ายงาน พัฒนาแผนการบริ หาร
จัดการความเสียง ติดตามความเสียงหลักทีได้ ระบุขึน5 เพือควบคุมและบริ หารความเสียงต่อไป รวมทั 5งทบทวน
ข้ อมูลความเสียงทุกไตรมาส
กําหนดระดับความเสียงทีบริษัทฯ สามารถยอมรับได้
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ระบุความเสียงหลักตามขอบเขตความรับผิดชอบแต่ละฝ่ ายงาน เพือให้ มนใจได้
ั
วา่ มีการควบคุมการบริ หารความ
เสียงดังกล่าว กําหนดให้ มีการติดตามผลการดําเนินการและประสิทธิผลของการควบคุมดังกล่าว พร้ อมให้ มีการ
สอบทานอย่ างสมํ าเสมอเพื อให้ มันใจได้ ว่าการบริ ห ารความเสี ยงที ดํ าเนินการนัน5 มี ความสอดคล้ อ งและมี
ประสิทธิภาพต่อบริษัทฯ
พิจารณาความสมดุลระหว่างความเสียงและผลตอบแทน/โอกาสจากการตัดสินใจดําเนินการทางธุรกิจต่างๆ
ด้ วยความระมัดระวัง (ด้ านการลงทุน/ การได้ มาซึงทรัพย์สิน/ การเลิกกิจการ และโครงการลงทุน)
ทบทวนความเสียงหลักทีเป็ นผลมาจากการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้ อมทัง5 ภายในและภายนอก เช่น การ
ลงทุนในโครงการใหม่ และ/หรื อ การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง
คาดการณ์ล่วงหน้ าและบริหารความเสียงซึงรวมถึงความเสียหายทีอาจเกิดขึ 5นโดยสอดคล้ องกับระดับความเสียง
ที บริษทั ฯ สามารถรับได้ (Risk Tolerance) ขององค์กร
ระบุและประเมินสัญญาณเตือนล่วงหน้ าสําหรับปั จจัยความเสียงหลัก (Key Risk Indicators) และดําเนินการที
เหมาะสมเพือลดความเสียงดังกล่าว
นําการบริหารความเสียงไปปฏิบตั ิและ/หรื อรวมอยู่ในกระบวนการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้ างวัฒนธรรมแห่งการ
ตระหนักถึงความเสียงภายในองค์กร
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