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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
13.1 ควำมเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรบริ ษัท
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบควบคุมภำยในที่ดีซงึ่ จะช่วยสนับสนุนให้ กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำง
มีประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผล โดยที่ ประชุม วิสำมัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2556 และ
คณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2557 ได้ อนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ
้
่งประกอบด้ วย
กรรมกำรตรวจสอบ 4 ท่ำน และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทำหน้ ำที่สอบทำนประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของ
ระบบควบคุมภำยใน รวมถึงตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยดำเนินธุรกิ จเป็ นไปตำมกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของตลำดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมำยอื่นๆ ที่บงั คับใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ
บริ ษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภำยใน”) เพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้ตรวจสอบภำยในของบริ ษัท (เนื่องจำกบริ ษัทฯ
ไม่มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน) โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 24 ธันวำคม 2556 อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของ
ระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งจะช่วยทำให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น บริ ษัทได้ ว่ำจ้ ำงผู้ตรวจสอบ
ภำยในตังแต่
้ 1 เมษำยน 2556 เป็ นต้ นมำ โดยมีนำยคำนึง สำริ สระ (CPIAT) เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ผ้ ู
ตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำคุณสมบัติของ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
และนำยคำนึง สำริ สระ แล้ วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ดงั กล่ำว เนื่องจำกเป็ นผู้ที่มีควำมอิสระ มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบส่วนงำนต่ำงๆ และมีค วำมเข้ ำใจในธุรกิจเป็ นอย่ำงดี โดยมอบหมำยให้ ทำกำร
ตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะและติดตำมผลกำร
ปรับปรุงระบบควบคุมภำยใน กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยและระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องตำมแผนกำรตรวจสอบระบบควบคุม
ภำยในที่กำหนด ซึ่งรวมถึงแนวทำงกำรประเมินของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission : COSO 5 ด้ ำน ได้ แก่ 1) สภำพแวดล้ อมกำรควบคุม 2) กำรประเมินควำมเสี่ยง 3) มำตรกำรควบคุม 4)
ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรข้ อมูล และ 5)ระบบกำรติดตำม โดยผู้ตรวจสอบภำยในได้ รำยงำนผลของกำรตรวจสอบ
กำรติดตำมกำรปรับปรุงแก้ ไข ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และ
ธุรกรรมรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง มีประสิทธิภำพและเป็ นไปตำมข้ อกำหนดของ
กฎหมำย
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557 มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ ำ
ร่วมประชุมครบทัง้ 4 ท่ำน เข้ ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของ
บริ ษัทฯ โดยกำรซักถำมข้ อมูลจำกฝ่ ำยบริ หำร และอ้ ำงอิงถึงรำยงำนกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในโดย บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2556 และ รำยงำนสรุ ปผลกำรติดตำมกำร
ดำเนินกำรตำมข้ อเสนอแนะ ฉบับลงวันที่ 12 ธันวำคม 2556 ทังนี
้ ้ โดยได้ จดั ทำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยใน (แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในที่ได้ รับมติอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
ดังกล่ำว โปรดพิจำรณำรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 4) นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมเห็นว่ำ ระบบควบคุม
ภำยในของบริ ษัทฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสมกับขนำดของบริ ษัทฯ และสภำวะกำรณ์ในปั จจุบนั
ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 51

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ตำมที่บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีเพื่อสนับสนุนประสิทธิภำพกำรดำเนิน
ธุรกิจ คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มอบหมำยให้ ผ้ ตู รวจสอบภำยใน ติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ตำมข้ อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในพร้ อมให้ มำรำยงำนให้ คณะกรรมกำร
รับทรำบ นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ได้ จดั ทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี 2557 เป็ นรำยไตรมำส โดยว่ำจ้ ำงให้ ผ้ ตู รวจสอบ
ภำยในเข้ ำตรวจสอบกระบวนกำรจัดจ้ ำงผู้รับเหมำ กระบวนกำรจัดซื ้อที่ดิน กระบวนกำรขำยสินค้ ำ กำรควบคุมกำรใช้ งำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริ ษัท กำรควบคุมควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ ำง รวมทังให้
้ ติดตำมผลกำรตรวจสอบและ
นำมำรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นรำยไตรมำส
13.2 ข้ อสังเกตของผู้ตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริ ษัท
บริ ษัทฯ ได้ ว่ำจ้ ำง บริ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จำกัด เพื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบและจัดท ำระบบตรวจสอบกำร
ควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ เพื่อเพิ่มกำรตรวจสอบและถ่วงดุลในกำรปฏิบตั ิงำนของทุกฝ่ ำยงำน ซึ่งผู้ตรวจสอบภำยในได้
จัด ท ำรำยงำนผลกำรประเมิ น ควำมเพี ย งพอและประสิท ธิ ผลของระบบกำรควบคุม ภำยในของบริ ษั ท ฯ เมื่ อ วัน ที่ 4
พฤศจิกำยน 2556 รำยงำนสรุปผลกำรติดตำมกำรดำเนินกำรตำมข้ อเสนอแนะเมือ่ วันที่ 12 ธันวำคม 2556 รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน ไตรมำสที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2557 และรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน ไตรมำสที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2557 และได้ นำเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 3/2556
วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2556 ครัง้ ที่ 1/2557 วันที่ 24 มกรำคม 2557 ครัง้ ที่ 4/2557 วันที่ 15 พฤษภำคม 2557 และครัง้ ที่
6/2557 วันที่ 8 สิงหำคม 2557 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบผลกำรตรวจสอบและพิจำรณำแล้ วว่ำไม่มีประเด็น
ข้ อบกพร่องในระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงมีสำระสำคัญ
ตำมรำยงำนของผู้ตรวจสอบภำยในทุกฉบับ มีรำยละเอียดดังนี ้
 จำกกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภำยใน พิจำรณำโดยภำพรวมแล้ ว บริ ษัทฯ
มีกระบวนกำรปฏิบตั ิงำน กำรบริ หำรจัดกำร และกำรดำเนินงำน ที่มีกำรควบคุมภำยในเพียงพอตำมควร และ
มีสว่ นที่ควรได้ รับกำรปรับปรุ งแก้ ไขบำงประกำร อย่ำ งไรก็ดี ประสิทธิภำพควบคุมโดยรวมสำมำรถให้ ควำม
มัน่ ใจได้ ว่ำ บริ ษัทฯ จะสำมำรถดำเนินงำนบรรลุวตั ถุประสงค์ของเป้ำหมำยและนโยบำยตำมที่คำดหวังได้
โดย สำมำรถสรุ ปได้ เป็ นข้ อเสนอแนะให้ บริ ษัทฯ โดยแบ่งเป็ นข้ อเสนอแนะสำคัญที่บริ ษัทฯ ควรเร่ งพิจำรณำ
ดำเนินกำร และข้ อเสนอแนะที่บริ ษัทฯ ควรพิจำรณำกำหนดแผนกำรดำเนินกำร
 แผนกำรตรวจสอบภำยในไตรมำสที่ 1
ผู้ตรวจสอบภำยในสรุ ปว่ำ กระบวนกำรจัดจ้ ำงผู้รั บเหมำและ
กระบวนกำรจัด ซื อ้ ที่ ดิ น ของบริ ษั ท ฯ มี ก ำรควบคุม ภำยในที่ เ พี ย งพอตำมควร โดยกระบวนกำรจัด จ้ ำ ง
ผู้รับเหมำมีข้อเสนอแนะที่บริ ษัทฯ ควรดำเนินกำร สำหรับกระบวนกำรจัดซื ้อที่ดินนัน้ ไม่พบประเด็นควำม
เสีย่ งที่มีนยั สำคัญ โดยไม่ได้ มีข้อเสนอแนะแต่อย่ำงใด พร้ อมรำยงำนผลกำรติดตำมข้ อเสนอแนะ
 แผนกำรตรวจสอบภำยในไตรมำสที่ 2 ผู้ตรวจสอบภำยในสรุปว่ำ กระบวนกำรขำยของบริ ษัทฯ มีกำรควบคุม
ภำยในและจำกกำรสุม่ ตรวจสอบข้ อมูล พบว่ำ โดยรวมฝ่ ำยขำยและฝ่ ำยกำรเงินมีกำรดำเนินกำรขำยเป็ นไป
ตำมแนวทำงที่บริ ษัทฯ กำหนด อย่ำงไรก็ตำมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ผลและประสิทธิ ภำพในกระบวนกำรขำย มี
ข้ อเสนอแนะที่บริ ษัทฯ ควรดำเนินกำร พร้ อมรำยงำนผลกำรติดตำมข้ อเสนอแนะ
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อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ นำข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยในมำพิจำรณำแก้ ไขเพื่อปรับปรุ งกระบวนกำรทำงำน
โดยมีรำยละเอียดทังหมดดั
้
งนี ้
ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ
จำกกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภำยใน
ข้ อเสนอแนะสำคัญที่บริ ษัทฯ ควรเร่ งพิจำรณำดำเนินกำร
 ฝ่ ำยบัญชีกำรเงิน ควรจัดทำประกันภัยหรื อกำรขยำยควำมคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันอัคคีภยั สำหรับโครงกำรสำเพ็ง 2 เฟส 1-3 ให้ ครอบคลุมถึงควำมเสียหำยอัน
เกิ ด จำกอุ บัติ เ หตุ ซึ่ ง ไม่ เ กี่ ย วกั บ อั ค คี ภั ย รวมถึ ง กำรคุ้ มครองควำมรั บ ผิ ด ต่ อ
บุคคลภำยนอก
 ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล ควรจัดตังคณะกรรมกำรสวั
้
สดิกำร และจัดให้ มีกำรประชุมทุก
3 เดือน ตำมที่กฎหมำยกำหนด
 ฝ่ ำยวิศวกรรม ควรมีกำรควบคุมควำมปลอดภัยในกำรดำเนินงำนก่อสร้ ำง เช่น กำร
แต่งตังเจ้
้ ำหน้ ำที่ควำมปลอดภัยตำมที่กฎหมำยกำหนด เป็ นต้ น และควรพิจำรณำ
ระบุเงื่ อ นไขควำมรั บผิดชอบงำนด้ ำนควำมปลอดภัยลงในสัญ ญำจ้ ำงผู้รั บเหมำ
เพื่อให้ ผ้ รู ับเหมำตระหนัก ให้ ควำมสำคัญเรื่ องควำมปลอดภัยในกำรดำเนินงำน
 ฝ่ ำยวิศวกรรมและฝ่ ำยบัญชีและกำรเงินควรมีกำรควบคุมสัญญำจ้ ำงผู้รับเหมำ โดย
กำรจัด ท ำสัญ ญำจ้ ำ งผู้รั บ เหมำให้ เ ป็ นปั จ จุบัน กำรปรั บ ปรุ ง ข้ อ มูล สัญ ญำจ้ ำ ง
ผู้รับเหมำในทะเบียนคุมให้ เป็ นปั จจุบนั กำรเพิ่มข้ อมูลกำรรั บประกันผลงำนลงใน
ทะเบียนคุมสัญญำจ้ ำงผู้รับเหมำ
 ฝ่ ำยสำรสนเทศควรมีกำรปรับปรุ งกระบวนกำรสำรองข้ อมูลสำรสนเทศโดยทำกำร
สำรองข้ อมูลสำคัญของบริ ษัทฯ ให้ ครบ กำรใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในกำรสำรอง
ข้ อมูลแทนวิธี Manual กำรทดสอบกำรกู้คืนข้ อมูลที่สำรองอย่ำงสม่ำเสมอ
 ฝ่ ำยสำรสนเทศควรจัดทำแผนกำรจัดซื ้อ จัดหำลิขสิทธิ์โปรแกรม
 ฝ่ ำยสำรสนเทศควรกำหนดรหัสผ่ำน (Password) กำรใช้ งำนเครื่ อ งคอมพิวเตอร์
และควบคุมกำรเข้ ำถึงข้ อมูลซึง่ จัดเก็บไว้ ใน File Sharing
 ฝ่ ำยสำรสนเทศควรมีกำรจัดทำแผนฉุกเฉินระบบสำรสนเทศ และกำรซักซ้ อมแผน
อย่ำงสม่ำเสมอ เช่น กรณี Server Down หรื อ กรณีไฟไหม้ น ้ำท่วม เป็ นต้ น
จำกกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภำยใน
ข้ อเสนอแนะที่บริ ษัทควรพิจำรณำกำหนดแผนดำเนินกำร
 บริ ษัทฯ ควรกำหนดเป้ำหมำย แผนงำน และเกณฑ์ในกำรวัดผลในแต่ละหน่วยงำน
และนำเสนอให้ ผ้ ูบริ หำรอนุมัติ รวมทังควรก
้
ำหนดให้ มีกำรจัดทำรำยงำนผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนเปรี ยบเทียบกับเป้ำหมำย/แผนงำนให้ ผ้ บู ริ หำรทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ
 ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลควรจัดทำใบกำหนดหน้ ำที่งำน (Job Description) ให้ ครบทุก
ตำแหน่งตำมผังโครงสร้ ำง นำเสนอให้ ผ้ ูมีอำนำจลงนำมอนุมตั ิ และให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงำน
ลงนำมรับทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
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การปรับปรุงโดยบริษัทฯ

บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ

การปรับปรุงโดยบริษัทฯ

 ทุกฝ่ ำยงำนควรจัดทำหรื อกำรปรับปรุ งเนือ้ หำในคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนให้ ครอบคลุม บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว โดย
กิจกรรมสำคัญที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
- ฝ่ ำยขำยได้ ดำเนินกำรแล้ วเมื่อ 9
กรกฎำคม 2557
- ฝ่ ำยกำรตลำดได้ ดำเนินกำรแล้ วเมื่อ 30
เมษำยน 2557
- ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงินดำเนินกำรแล้ ว
เมื่อเดือน เมษำยน 2557
 สำนักเลขำนุกำรควรจัดทำแผนบริ หำรควำมเสี่ยง โดยระบุปัจจัยควำมเสี่ยงที่อำจจะ บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
เกิดขึ ้น วิเครำะห์ผลกระทบ และกำหนดมำตรกำรในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม
 ส ำนัก เลขำนุก ำรควรจัด ท ำคู่มื อ “คู่มื อ กำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี ” และ “คู่มื อ บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
จริ ยธรรมธุรกิจ” เพื่อเป็ นกรอบ/แนวทำงให้ พนักงำนบริ ษัท ตระหนักและดำเนินงำน
ด้ วยควำมซื่อสัตย์ และมีจริ ยธรรม
 ฝ่ ำยทรั พยำกรบุคคลควรทบทวนแผนอัตรำกำลังคน หลังจำกที่ทกุ หน่วยงำนจัดทำ บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
ผังโครงสร้ ำงหน่วยงำนแล้ วเสร็ จ
 ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลควรกำหนดแนวปฏิบตั ใิ นกำรค ้ำประกันพนักงำน
บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
 ฝ่ ำยทรั พยำกรบุคคลควรจัดทำแบบทดสอบพนักงำน (แบบทดสอบควำมรู้ ทัว่ ไป บริ ษทั ฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
และแบบทดสอบควำมรู้ เฉพำะตำแหน่งงำน) เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ประกอบกำรคัดเลือ ก
พนักงำน
 ฝ่ ำยกำรตลำดและฝ่ ำยขำยควรก ำหนดนโยบำยกำรพิ จ ำรณำค่ ำ นำยหน้ ำ บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
(Commission)
 ฝ่ ำยกำรตลำดและฝ่ ำยขำย ควรมีกำรควบคุมเอกสำรอนุมตั ิรำคำขำย ส่วนลด หรื อ บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
รำยกำรส่งเสริ มกำรขำย
 ฝ่ ำยบัญ ชีและกำรเงินควรจัดทำหลักฐำนประกอบกำรกระทบยอดพิสูจน์เงินฝำก บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
ธนำคำร และลงนำมผลกำรสอบทำน กำรอนุมตั ิลงในใบสำคัญทัว่ ไป (JV) ให้ ครบ
ตำมแนวทำงปฏิบตั ทิ ี่กำหนดทัว่ ไป
 ฝ่ ำยบัญชี และกำรเงินควรจัดทำแผนภูมิของฝ่ ำยบัญชี และกำรเงินที่จัดเก็บทัง้ ใน บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
ฐำนข้ อมูลส่วนกลำง หรื อแฟ้มเอกสำร และสื่อสำรให้ พนักงำนทังฝ่้ ำยรับทรำบทัว่ กัน
โดยระบุข้อมูลที่จำเป็ นในกำรดำเนินธุรกิจที่จำเป็ นต้ องจัดเก็บ และผู้รับผิดชอบใน
กำรบันทึกและจัดเก็บ
 ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงินควรจัดทำหลักฐำนประกอบกำรตรวจนับเงินสดย่อย
บริ ษทั ฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว

 ฝ่ ำยสำรสนเทศควรกำหนดนโยบำย กฎระเบียบ ข้ อ ห้ ำม และบทลงโทษในกำร บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
ปฏิบตั งิ ำนบนระบบสำรสนเทศของบริ ษัทฯ
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ
 ฝ่ ำยสำรสนเทศควรควบคุมกำรเข้ ำถึงระบบงำนผ่ำนทำงระบบเครื อข่ำยแบบใช้ สำย
และไร้ สำย
 ฝ่ ำยสำรสนเทศควรติดตังอุ
้ ปกรณ์ตรวจจับควัน/ควำมร้ อนภำยในห้ องควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์ (Server) รวมถึงติดตัง/เพิ
้ ่มเครื่ องสำรองไฟฟ้ำ (UPS) ในจุดที่สำคัญ
ให้ ครบ คือ เพิ่มสำหรั บเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ ระบบ RMS และติดตังอุ
้ ปกรณ์ เชื่อมต่อ
สำยสัญญำณเครื อข่ำย (Switch/Hub) ของฝ่ ำยขำย หรื อฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน เป็ น
ต้ น
 ฝ่ ำยสำรสนเทศควรสรุ ปสิทธิ์กำรเข้ ำถึงระบบในระบบ RMS เพื่อ นำเสนอให้ ผ้ ูมี
อำนำจพิจำรณำอนุมัติ และควรจัดทำอุปกรณ์ตรวจ จับควัน/ควำมร้ อนภำยใน
ห้ องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Server)
 ฝ่ ำยวิศวกรรมและฝ่ ำยจัดซื ้อ ควรดำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้ขำยและผู้รับเหมำ

การปรับปรุงโดยบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว

 ฝ่ ำยสถำปนิกควรปรั บปรุ งระบบกำรจัดเก็บไฟล์ข้อมูลของฝ่ ำยสถำปนิกให้ เป็ นไป บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
ตำมแนวทำงปฏิบตั ทิ ี่กำหนดไว้
 ฝ่ ำยจัดซื ้อควรกำหนดแนวปฏิบตั ใิ นกำรจัดซื ้อ กำรจัดจ้ ำง กรณีจำเป็ นเร่ งด่วน
บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
 แผนกพัฒนำโครงกำรควรจัดทำแนวปฏิบตั ใิ นกำรจัดซื ้อที่ดิน
 ฝ่ ำยบัญ ชี แ ละกำรเงิ น ควรมี ก ำรควบคุม รั บ เงิ น โดยปรั บ ปรุ ง กระบวนกำร คื อ
กำหนดให้ ฝ่ำยขำยใช้ ใบรับเงินชัว่ ครำวจำกเล่มซึง่ มีกำรให้ เลขที่เอกสำรไว้ ล่วงหน้ ำ
และทำกำรบันทึกประวัติกำรเบิก-จ่ำยเล่มใบรับเงินชัว่ ครำว รวมถึงกำหนดให้ มีกำร
ตรวจสอบว่ำ ฝ่ ำยขำยมีกำรใช้ ใบรั บเงินชั่วครำว (กรณี Manual) โดยเรี ยงลำดับ
เลขที่ทกุ ครัง้
ข้ อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบกระบวนกำรจัดจ้ ำงผู้รับเหมำ
 บริ ษัทฯ ควรมี กระบวนกำรตรวจสอบข้ อ มูลใน B.O.Q.ที่ฝ่ำยก่อ สร้ ำงจัดทำ โดย
หน่ ว ยงำนอื่ น เช่ น ฝ่ ำยจัด ซื อ้ เป็ นต้ น เพื่ อ กลั่น กรองข้ อมูล ก่ อ นส่ ง ผู้มี อ ำนำจ
พิจำรณำอนุมตั ิ

บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว

ฝ่ ำยก่อสร้ ำงจะให้ ฝ่ำยจัดซื ้อสอบทำนและ
ให้ ควำมเห็นใน B.O.Q ที่ฝ่ำยก่อ สร้ ำง
จัดทำ ก่อนนำส่งให้ ผ้ มู ีอำนำจอนุมัติ โดย
เริ่ ม ด ำเนิ น กำรส ำหรั บ โครงกำรทิ ว ลิ ป
สแควร์ และทัง้ สองฝ่ ำยงำนอยู่ร ะหว่ำ ง
ปรับปรุ งคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนให้ ครอบคลุม
กระบวนกำรดังกล่ำว
 บริ ษัทฯ ควรมีกระบวนกำรตรวจสอบรำยละเอียดกำรจ้ ำงผู้รับเหมำโดยหน่วยงำน ฝ่ ำยก่ อ สร้ ำงได้ เริ่ มส่ ง ข้ อมู ล กำรจ้ ำง
อื่ น ที่ มิ ใ ช่ ฝ่ ำยก่ อ สร้ ำง เช่ น ฝ่ ำยจัด ซื อ้ เป็ นต้ น เพื่ อ ให้ มี ก ำรกลั่ น กรองควำม ผู้ รั บ เหมำให้ ฝ่ ำยจั ด ซื อ้ ตรวจสอบก่ อ น
เหมำะสมก่อนนำเสนอให้ ผ้ ูมีอำนำจอนุมตั ิสญ
ั ญำจ้ ำง/ใบสั่งงำนทุกครั ง้ และฝ่ ำย จัด ท ำสัญ ญำจ้ ำงแล้ ว และทัง้ สองฝ่ ำย
จัดซื ้อจัดทำใบสัง่ จ้ ำง (PO) ในระบบ RMS
ง ำ น อ ยู่ ร ะ ห ว่ ำ ง ป รั บ ป รุ ง คู่ มื อ ก ำ ร
ปฏิ บัติ ง ำนให้ ครอบคลุ ม กระบวนกำร
ดังกล่ำว
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ

การปรับปรุงโดยบริษัทฯ

 ฝ่ ำยก่อสร้ ำง ฝ่ ำยจัดซื ้อ ควรกำหนดเกณฑ์ในกำรให้ คะแนนกำรประเมินคุณภำพ ฝ่ ำยก่ อ สร้ ำงและฝ่ ำยจัด ซื อ้ ได้ ป รั บ ปรุ ง
ผู้รับเหมำในแต่ละหัวข้ อให้ ชัดเจน เพื่อให้ ผ้ ปู ระเมินใช้ เป็ นแนวทำงในกำรประเมิน แบบฟอร์ มกำรประเมินคุณภำพผู้รับเหมำ
คุณภำพที่น่ำเชื่อถือ
และผู้ ขำย โดยเพิ่ ม เกณฑ์ ใ นกำรให้
คะแนนประเมินแต่ละหัวข้ อให้ ชดั เจนมำก
ขึ ้น
 บริ ษัทฯ ควรมอบหมำยให้ ฝ่ำยกฎหมำยทำกำรทบทวนเนือ้ หำ/เงื่อนไขกำรจ้ ำงใน บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
แบบฟอร์ ม “ใบสัง่ งำน” (Work Order) เพื่อเพิ่มเงื่อนไขกำรจ้ ำงที่สำคัญให้ ครบถ้ วน
และให้ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
 ฝ่ ำยก่ อ สร้ ำงควรเน้ น ย ำ้ วิธี ป ฏิ บัติที่ ถูก ต้ อ งให้ กับ ผู้ป ฏิ บัติง ำน หรื อ อำจก ำหนด บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
กระบวนกำรสอบยัน ข้ อมูล กำรรั บ ประกัน ผลงำนเพิ่ ม เติ ม เช่ น เพิ่ ม หัว ข้ อใน
“แบบฟอร์ มกำรตรวจรับงำนผู้รับเหมำ” ว่ำเป็ นกำรตรวจรับงวดสุดท้ ำยหรื อไม่ เพื่อ
ใช้ ตรวจสอบว่ำ มี ก ำรระบุวันที่ เ ริ่ ม รั บประกัน ผลงำนในทะเบี ย นคุม สัญ ญำจ้ ำ ง
ครบถ้ วนหรื อไม่
 ฝ่ ำยก่อสร้ ำงควรปรับปรุ งคูม่ ือกำรปฏิบตั งิ ำน โดยกำรเพิ่มแนวทำงปฏิบตั ิ คือ วิธีกำร บริ ษัทฯ ดำเนินกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
ตรวจสอบว่ำมี กำรจ้ ำงผู้รับเหมำที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ หรื อไม่ และ วิธีปฏิบัติ
กรณี ที่ตรวจสอบแล้ วพบว่ำ มีกำรจ้ ำงผู้รับเหมำที่มีควำมเกี่ยวโยงกับบริ ษัทฯ เพื่อ
แจ้ งให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทรำบก่อนทำรำยกำรทุกครัง้
ข้ อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบกระบวนกำรขำย
 ฝ่ ำยขำยควรปรับปรุ งคู่มือกำรปฏิบตั ิงำน โดยเพิ่มเนื ้อหำให้ ครอบคลุมกระบวนกำร
สำคัญ เช่น กำรจัดทำ “ใบรับเงิน” เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับเงินให้ กบั ลูกค้ ำ กรณีที่
ระบบ RMS ขัดข้ อง กำรขออนุมตั สิ ่วนลด กำรติดตำมลูกค้ ำที่ค้ำงชำระค่ำงวด กำร
ตรวจรับบ้ ำน กำรควบคุมกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
 ฝ่ ำยขำยควรทำกำร Cut off ข้ อมูลกำรขำยทุกสิน้ เดือน ว่ำได้ มีกำรจัดทำเอกสำร
สัญ ญำครบถ้ วนหรื อ ไม่ รวมถึงฝ่ ำยกำรเงินควรมีกำรสอบยันข้ อ มูลจำกฝ่ ำยขำย
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ มีกำรดำเนินกำรเป็ นไปตำมระเบียบที่บริ ษัทฯ กำหนด

 ฝ่ ำยบริ หำรควรหำรื อกับฝ่ ำย IT เพื่อระงับสิทธิ์กำรเข้ ำถึงข้ อมูลใบเสร็ จรับเงินของ
พนักงำนขำย รวมถึงทบทวนสิทธิ์กำรเข้ ำถึงข้ อมูลอื่นๆ ของฝ่ ำยขำยในระบบ RMS
ว่ำเป็ นไปตำมนโยบำยที่บริ ษัทฯ กำหนดหรื อไม่ เพื่อปรั บปรุ งสิทธิ์ ของฝ่ ำยขำยให้
ถูกต้ องและเหมำะสม
 ฝ่ ำยขำยควรกำหนดรู ปแบบในกำรจัดทำรำยงำนยอดขำยประจำเดือน โดยควรมี
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ฝ่ ำยขำยจะจัดทำคู่มือ กำรปฏิบัติงำนให้
แล้ วเสร็ จภำยในเดือน มิถนุ ำยน 2557

ฝ่ ำยขำยก ำหนดให้ ทุก โครงกำรท ำกำร
Cut Off ข้ อมูลกำรจองและกำรทำสัญญำ
ในระบบ RMS เพื่ อตรวจสอบว่ำ มีกำร
จัดทำ “สัญญำจอง” และ “สัญญำจะซือ้
จะขำย” ครบถ้ วนสมบู ร ณ์ ห รื อ ไม่ และ
รำยงำนผลให้ รองกรรมกำรผู้จดั กำรทรำบ
ทุกเดื อ น โดยเริ่ มจัดท ำรำยงำนในเดือ น
เมษำยน 2557
ฝ่ ำย IT ได้ ทำกำรระงับสิทธิ์พนักงำนขำย
ทุกคนมิให้ สำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลกำรจัดทำ
ใบเสร็ จรั บเงินในระบบ RMS เรี ยบร้ อย
แล้ ว
รองกรรมกำรผู้จัดกำรมอบหมำยให้ ฝ่ำย

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ

การปรับปรุงโดยบริษัทฯ

เนื ้อหำสำระให้ ชดั เจนถึง “ยอดขำยจริ ง เปรี ยบเทียบกับเป้ำหมำย พร้ อมสำเหตุกรณี ขำยทุ ก โครงกำรจั ด ท ำรำยงำนสรุ ป
ที่มียอดขำยต่ำกว่ำเป้ำหมำย”
ยอดขำยเปรี ยบเทียบกับเป้ำหมำย พร้ อม
สำเหตุกรณี เกิดผลต่ำงให้ ผ้ ูบริ หำรทรำบ
ทุกเดือน เริ่ มจัดทำรำยงำนเดือน เมษำยน
2557
 บริ ษัทฯ ควรกำหนดให้ มีกำรจัดทำรำยงำนลูกค้ ำค้ ำงชำระ โดยควรมีเนื ้อหำสำระให้ ฝ่ ำยกำรเงิ น จะส่ ง ข้ อมู ล “ลู ก ค้ ำที่ ค้ ำง
ชัดเจนถึง “จำนวนลูกค้ ำ ” มูลค่ำยอดเงิ นที่ค้ำงช ำระ และระยะเวลำที่ค้ ำงชำระ ชำระเงินค่ำงวด” ส่งให้ ฝ่ ำยขำยติดตำม
ควำมคืบหน้ ำเพื่อจัดทำสรุ ปรำยงำนสรุ ป
รวมถึงกำรติดตำม
ข้ อ มูล ลูก ค้ ำ ค้ ำ งช ำระพร้ อมสถำนะกำร
ติดตำมให้ ผ้ บู ริ หำรทรำบทุกเดือน โดยเริ่ ม
จัดทำในรำยงำนเดือน เมษำยน 2557
 ฝ่ ำยกำรเงินควรหำรื อกับฝ่ ำย IT เพื่อปรั บปรุ งแบบฟอร์ ม “จดหมำยแจ้ งเตือน” ให้ ผู้ พั ฒ นำระบบ RMS
ได้ ปรั บ ปรุ ง
แบบฟอร์ ม “จดหมำยเตื อ น” ให้ แ สดง
สำมำรถแสดงข้ อมูลที่ลกู ค้ ำค้ ำงชำระได้ ครบทุกงวด
ข้ อมูลกำรค้ ำงชำระได้ ครบทุกงวดแล้ ว
 บริ ษัทฯ ควรเพิ่มเนื ้อหำสำระในระเบียบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนขำยให้ ชดั เจน สำหรั บโครงกำรสำเพ็ง 2 ฝ่ ำยขำยจะส่ง
ว่ำ ใครต้ องรั บผิ ดชอบในกำรตรวจสอบตำมหลักเกณฑ์เรื่ องใดบ้ ำง ต้ องตรวจสอบ รำยชื่ อ แปลงบ้ ำนที่ต้อ งจ่ำยค่ำตอบแทน
ด้ วยวิธีกำรใด และต้ องตรวจสอบจำกแหล่งข้ อมูลใด
พนักงำน (Commission) 50% เพื่ อ ให้
ฝ่ ำยกำรเงินและฝ่ ำยทรั พยำกรบุคคลใช้
เป็ นข้ อมูลประกอบกำรตรวจสอบกำรเบิก
ค่ำ Commission
ส ำหรั บ กำรขำยโครงกำรอื่ น บริ ษั ท ฯ
มอบหมำยให้ ฝ่ ำยกำรเงิ น และฝ่ ำย
ทรั พยำกรบุคคลเป็ นผู้รั บผิด ชอบในกำร
ตรวจสอบข้ อมูลกำรเบิกค่ำ Commission
ว่ำเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกำหนด
หรื อไม่ ก่อนนำส่งให้ ผ้ มู ีอำนำจอนุมตั ิกำร
จ่ำยเงินดังกล่ำว

13.3 ข้ อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของผู้สอบบัญชี
บริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด (“อีวำย”) ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ได้ ตรวจสอบงบกำรเงิน สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2556 ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ที่ รับ รองทั่วไป และมี ควำมเห็ นในงบกำรเงิ น ดังกล่ำวว่ำ ถูกต้ อ งตำมที่ ค วรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี ผู้สอบบัญชีได้ รำยงำนข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะจำกกำร
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยอีวำย ได้ สอบทำนประสิทธิ ภำพระบบกำรควบคุมทำงบัญชีของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย และได้ เสนอข้ อสังเกตบำงประกำรของระบบกำรควบคุมภำยในทำงบัญชีที่มีสำระสำคัญ เพื่อให้ บริ ษัทฯ
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
และบริ ษัทย่อ ยดำเนินกำรปรั บ ปรุ งแก้ ไขต่อ ไป และได้ นำเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2557 วันที่ 24 มกรำคม 2557 และครัง้ ที่ 4/2557 วันที่ 15 พฤษภำคม 2557 ดังนี ้
ข้ อตรวจพบ/ข้ อสังเกต

ข้ อเสนอแนะ

คาชีแ้ จงจากผู้บริหาร

1. ควรมีกำรจัดทำใบหุ้นของบริ ษัทย่อยทุก บริ ษัทย่อยดังกล่ำว ควรจัดทำใบหุ้น
บริ ษัทเพื่อเป็ นหลักฐำนกำรถือครองหุ้น ตำมทะเบี ย นรำยชื่ อ ผู้ถื อ หุ้ นและ
ในเดือนพฤษภำคม 2556 บริ ษัทฯ ได้ มอบให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อเป็ นหลักฐำน
เข้ ำลงทุนในบริ ษัทย่อย 4 แห่งได้ แก่ กำรถือครองหุ้นดังกล่ำว เนื่องจำก
CNC JGL SPZ และ JPM อย่ำงไรก็ ใบหุ้น เป็ นเอกสำรทำงกฎหมำยที่
์
ตำม บริ ษั ท ย่ อ ยดัง กล่ำ วไม่ ไ ด้ มี ก ำร ส ำคั ญ ที่ จ ะแสดงกรรมสิ ท ธิ ข อง
จั ด ท ำใบหุ้ นให้ แก่ บ ริ ษั ท ฯเพื่ อ เป็ น บริ ษัทฯ ในเงินลงทุน กำรที่ไม่มีใบ
หลักฐำนกำรลงทุน ซึง่ บริ ษัทฯควรจะขอ หุ้ นเป็ นหลั ก ฐำนกำรลงทุ น อำจ
ใบหุ้นจำกบริ ษัทย่อยที่ไปลงทุนดังกล่ำว ก่อให้ เกิดควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรถือ
ครองกรรมสิทธิ์ในบริ ษัทย่อยได้
ทันที

ทำงบริ ษัทฯ เห็นควรให้ บริ ษัทย่อยทัง้ 4
แห่ง จัดทำใบหุ้นเพื่อเป็ นหลักฐำนกำร
ลงทุน โดยบริ ษัทย่อยทัง้ 4 แห่ง ได้
จัดทำใบหุ้นดังกล่ำวเสร็ จสิ ้นแล้ ว

2. ภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม ส ำหรั บ กำรก่ อ สร้ ำง เนื่ อ งจำกภำษี มูล ค่ ำ เพิ่ ม ของกำร
ก่ อ สร้ ำงอำคำรนั น้ อำจถื อ เป็ น
อำคำรจอดรถของบริ ษัทย่อย
ในระหว่ำงปี 2556 JPM (บริ ษัทย่อย) ต้ นทุ น ของอำคำร หำกกิ จ กำรมี
ได้ ก่ อ สร้ ำงอำคำรจอดรถโดยได้ ร ะบุ ควำมตั ง้ ใจที่ จ ะให้ เช่ ำ อำคำ ร
วัตถุประสงค์ของกำรก่อสร้ ำงอำคำรดัง ดัง กล่ำ ว หรื อ อำจสำมำรถขอคื น
กล่ำวคือเพื่อใช้ เป็ นอำคำรจอดรถที่จะ ภำษี มลู ค่ำเพิ่มได้ หำกนำอำคำรนัน้
ให้ บริ กำรแก่ ลู ก ค้ ำที่ ซื อ้ อำคำรใน ไปประกอบกำรที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
โครงกำรสำเพ็ง 2 และให้ บ ริ กำรแก่ กิ จ กำรที่ เ ข้ ำข่ ำ ยภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม
ลูกค้ ำทัว่ ไป ทังนี
้ ้ ภำษี มลู ค่ำเพิ่มของค่ำ และกำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้ งำนของ
ก่ อ สร้ ำงอำคำรนัน้ บริ ษั ท ย่ อ ยไม่ ไ ด้ อ ำ ค ำ ร ใ น ภ ำ ย ห ลั ง ก็ มี ผ ล ต่ อ
บันทึกรวมเป็ นต้ นทุนกำรก่อสร้ ำงแต่อยู่ ภำ ษี มู ล ค่ ำ เ พิ่ ม เ ช่ นกั น ดั ง นั น้
ระหว่ำงกำรขอคืนภำษี มูลค่ำเพิ่มจำก วัต ถุป ระสงค์ ข องกำรใช้ อ ำคำรจึ ง
กรมสรรพำกร เนื่องจำกมีควำมเห็นว่ำ เป็ นเรื่ องสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม เพื่อ
กำรให้ สถำนที่จอดรถแก่ลูกค้ ำนัน้ เป็ น ควำมชัดเจนของกำรบันทึกรำยกำร
ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ไ ม่ ใ ช่ ก ำ ร ใ ห้ เ ช่ ำ ทำงบัญชี บริ ษัทย่อยควรหำรื อกับ
กรมสรรพำกรเพื่ อ จะได้ ข้ อสรุ ป ที่
อสังหำริ มทรัพย์
ชัด เจนอย่ำ งเป็ นทำงกำรเกี่ ย วกับ
ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น ข อ ง อ ำ ค ำ ร แ ล ะ
ภำษี มลู ค่ำเพิ่มที่เกี่ยวข้ อง
3. ควรจัดทำเอกสำรประกอบกำรอนุมตั ซิ ื ้อ เนื่องจำกกำรจัดซื ้อที่ดินเพื่อนำมำ

อำคำรจอดรถดังกล่ำวเป็ นกรรมสิทธิ์
ของ JPM ซึง่ ให้ บริ กำรจอดรถแก่บคุ คล
ทัว่ ไป โดยเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรในอัตรำ
เดียวกัน
ทำงบริ ษั ทฯ ไม่ได้ เรี ย กเก็ บค่ำบริ กำร
พื น้ ที่ จ อดรถแบบรำยเดื อ น หรื อ
เฉพำะเจำะจงพื น้ ที่ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูใ ช้ บ ริ ก ำร
รำยใดรำยหนึ่ง ดังนัน้ บริ ษัทฯ ยังคง
เสี ย ภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม จำกรำยได้ กำร
ให้ บริ กำรพื น้ ที่ จ อดรถ ภำษี ซื อ้ ที่
เกิดขึ ้นจำกกำรก่อสร้ ำงอำคำรจอดรถ
สำมำรถนำไปหักออกจำกภำษี ขำยใน
กำรคำนวณภำษี มลู ค่ำเพิ่ม
บริ ษั ท ฯ ยัง คงยื น ยัน วัต ถุป ระสงค์ ใ น
กำรประกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ำรอำคำร
จอดรถแก่บคุ คลทัว่ ไป
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ที่ดินให้ ครบถ้ วน

ข้ อเสนอแนะ
พัฒนำโครงกำรถื อเป็ นเรื่ องสำคัญ
ใ น ก ำ ร ด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ พั ฒ น ำ
อสังหำริ มทรัพย์ กำรจัดทำเอกสำร
ต่ ำ งๆเพื่ อ ประกอบกำรตั ด สิ น ใจ
ลงทุนรวมถึงเอกสำรกำรอนุมตั ิกำร
ซื ้อที่ดินถือเป็ นกำรควบคุมภำยในที่
สำมำรถช่ วยทบทวนกระบวนกำร
จัดซื ้อและควำมเหมำะสมของรำคำ
ซื อ้ ได้ บริ ษั ทฯค วรเ พิ่ ม ค วำ ม
ระมั ด ระวัง ในกำรจั ด ท ำเอกสำร
ประกอบกำรจัดซื ้อที่ดินดังกล่ำว

คาชีแ้ จงจากผู้บริหาร

คณะกรรมกำรบริ ษั ท ไม่ค รบถ้ ว นนัน้
บริ ษัทฯ ได้ ศึกษำควำมเป็ นไปได้ ของ
ในระหว่ำงปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ มีกำรซื ้อ
โครงกำรก่อนกำรซื ้อที่ดินตำมขันตอน
้
ที่ ดิ น เพื่ อ น ำไปพัฒ นำโครงกำรหลำย
ปกติ เมื่อซื ้อที่ดินได้ ครบถ้ วนพร้ อมจะ
แห่ง โดยในทำงปฏิบัตินนั ้ ฝ่ ำยบริ หำร
พัฒนำโครงกำร
ของบริ ษั ท ฯจะเสนอกำรซื อ้ ที่ ดิ น แก่
ต่อมำบริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นโอกำสในกำร
คณะกรรมกำ รบริ ษั ทฯ พร้ อมกั บ
สร้ ำงมูลค่ำให้ แก่สินทรัพย์ ที่ซื ้อมำ จึง
รำยงำนศึ ก ษำควำมเป็ นไปได้ ของ
ขออนุมตั ิซื ้อที่ดินเพิ่มเติมตำมอำนำจ
โครงกำร (feasibility) เพื่อประกอบกำร
ด ำเนิ น กำร โดยที่ ดิ น ที่ ซื อ้ เพิ่ ม เติ ม
ตัด สิ น ใจ อย่ ำ งไรก็ ต ำม ส ำนัก งำนฯ
รำคำจะไม่ สู ง เกิ น ที่ ค ณะกรรมกำร
พบว่ ำ มี ก ำรจั ด ซื อ้ ที่ ดิ น สองแห่ ง ที่ มี
อนุมตั ิไว้ ในครำวแรก
เอกสำรกำรนำเสนอแก่คณะกรรมกำร
กรณี ที่ มูล ค่ ำ ในกำรซื อ้ ที่ ดิ น เกิ น จำก
บริ ษัทฯไม่ครบถ้ วน และ นอกจำกนี ้
กำรขออนุ มัติ เนื่ อ งจำกที่ ดิ น โฉนด
จำกกำรตรวจสอบพบว่ ำ บริ ษั ท ฯ ซื อ้
ดัง กล่ ำ วเป็ นกำรซื อ้ ที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์
ที่ดินบำงแปลงมำในรำคำที่สงู กว่ำรำคำ
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น เพื่ อ ใช้ เป็ นถนนโดยจด
ที่ ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ซื ้ อ จ ำ ก
ภำระจ ำยอมให้ กับ ที่ ดิ น แปลงอื่ น ใน
คณะกรรมกำร
โครงกำร
อย่ำงไรก็ ดี ฝ่ ำยบริ หำรบริ ษัทฯ ได้ นำ
เรื่ อ งดัง กล่ำ วเข้ ำ ขอสัต ยำบัน จำกที่
ประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั ง้ ที่
6/2557 วันที่ 15 พฤษภำคม 2557
โดยที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ พิ จ ำรณำให้
สัตยำบันกำรซือ้ ที่ดินดังกล่ำวข้ ำงต้ น
พร้ อมได้ กำชับว่ำ หำกเป็ นโครงกำรที่
เคยได้ รั บ อนุ มัติ จ ำกคณะกรรมกำร
บริ ษั ท ไปแล้ ว และมี ค วำมจ ำเป็ นที่
จะต้ องซื อ้ ที่ ดิ น เพิ่ ม ขึ น้ ในลั ก ษณะ
ดังกล่ำวอีก ให้ นำเรื่ องทัง้ หมดเข้ ำมำ
ขออนุมัติ ต่อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมกำร
บริ ษัทก่อนที่จะดำเนินกำร
4. ควรมี ห ลัก ฐำนประกอบกำรก ำหนด ตำมประกำศของกรมสรรพกรที่ กำรกู้ยืมเงินทำงบริ ษัทได้ จดั ทำเอกสำร
รำคำโอนของธุรกรรมระหว่ำงกิจกำรที่ ป. 113/2545 วันที่ 16 พฤษภำคม กู้ยืมระหว่ำงบริ ษัทเป็ นหนังสือสัญญำ
2545 ได้ ให้ หลักเกณฑ์แก่เจ้ ำหน้ ำที่ ใช้ เงิ น พร้ อมก ำหนดอัต รำดอกเบี ย้
เกี่ยวข้ อง
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สำนัก งำนฯ พบว่ำ บริ ษัท ฯมี ก ำรท ำ
ธุร กรรมระหว่ำงกิ จ กำรที่ เกี่ ยวข้ อ งกัน
โดยสรุ ปได้ แก่ เงิ นให้ ก้ ูยืม ซื ้อที่ดิน ซือ้
วัส ดุ ก่ อ สร้ ำงและค่ ำ ก่ อ สร้ ำง ค่ ำ เช่ ำ
อำคำรและค่ำบริ กำรจ่ำย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
ไม่ได้ มีก ำรจัดท ำรำยละเอียดของกำร
กำหนดอัตรำดอกเบี ้ย กำรกำหนดรำคำ
ซื อ้ หรื อค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ยดั ง ก ล่ ำ วไว้ เป็ น
หลักฐำน

ของกรมสรรพำกรในกำรประเมิ น
รำคำโอนของกิ จ กรรมทำงธุ ร กิ จ
ต่ำ งๆว่ ำ มี ก ำรก ำหนดขึน้ ในรำคำ
ตลำดหรื อ เป็ นรำคำที่ เ หมำะสม
หรื อไม่ ซึ่ ง รวมถึ ง กำรสอบทำน
กระดำษท ำกำรกำรก ำหนดรำคำ
โอนซึ่งบริ ษัท ฯ ใช้ ในกำรพิจำรณำ
รำคำโอนของธุ ร กรรมต่ ำ งๆกั บ
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันด้ วย ดังนันเพื
้ ่อ
วัตถุประสงค์ของกำรคำนวณภำษี
เ งิ น ไ ด้ นิ ติ บุ ค ค ล ร ว ม ทั ้ง เ พื่ อ
ประโยชน์ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของ
รำยกำรระหว่ำงกันตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น บริ ษั ท ฯ
ควรจั ด ท ำกระดำษท ำกำรกำร
กำหนดรำคำโอนของรำยกำรธุรกิจ
กั บ กิ จ กำรที่ เ กี่ ย วข้ องกั น ไว้ เป็ น
หลักฐำน

(อัตรำใกล้ เคี ยงกับกำรกู้จ ำกสถำบัน
กำรเงิน) ในทำงปฏิบตั ิได้ มีกำรคำนวณ
ดอกเบี ย้ เงิ น กู้ทุก ดือ น พร้ อมบัน ทึก
บัญชีรับรู้ ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ – ค้ ำงจ่ำย
ตำมหลักกำรบัญชีทุกวันสิ ้นเดือน เริ่ ม
ปฏิ บัติ ม ำตัง้ แต่เ ดื อ นกัน ยำยน 2556
เป็ นต้ นมำ
กรณีก้ ูยืมเงิ นบุคคลภำยนอกได้ จัดทำ
ตั๋ว สัญ ญำใช้ เงิ น และมี ก ำรก ำหนด
อัตรำดอกเบี ้ย (อัตรำใกล้ เคียงกับกำรกู้
จำกสถำบันกำรเงิน) ในทำงปฏิบตั ิได้
มี ก ำรค ำนวณดอกเบี ย้ เงิ น กู้ ทุก ดื อ น
พร้ อมบันทึกบัญชีรับรู้ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
ตำมหลักกำรบัญชีทกุ วันสิ ้นเดือน เริ่ ม
ปฏิ บัติ ม ำตัง้ แต่เ ดื อ นกัน ยำยน 2556
เป็ นต้ นมำ
บริ ษั ท ฯ ไม่ มี น โยบำยกู้ ยื ม เงิ น จำก
บุคคลที่เกี่ ยวข้ องยกเว้ นในช่วงแรกที่
เปิ ดกิ จ กำรใหม่ กำรขอสิน เชื่ อ และ
กำรพิจำรณำอนุมตั ิสินเชื่อจะล่ำช้ ำไม่
ทัน ต่อ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ แต่ห ลัง จำก
กำรได้ รั บพิ จ ำรณำเงิ นกู้ ยื มจำ ก
ธนำคำรแล้ วทำงบริ ษัทได้ ชำระหนี ้สิน
แก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องครบถ้ วนแล้ ว
กำรเช่ ำ อำคำรในปั จ จุ บัน บริ ษั ท ได้ มี
ก ำ ร ส อ บ เ ที ย บ ร ำ ค ำ กั บ ส ถ ำ น ที่
ใกล้ เคียง และนำเสนอคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษั ท
พิจำรณำ เพื่อขออนุมตั ิเช่ำ
ในกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงของบริ ษัทฯ จะมี
กำรสอบเทีย บรำคำ หรื อเสนอรำคำ
ของผู้ข ำยมำกกว่ำ 1 รำย ตำมคู่มื อ
จั ด ซื อ้ เลขที่ QP-PC-01 ลงวั น ที่ 1
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ธันวำคม 2556 ถือเป็ นแนวทำงในกำร
ปฏิบตั ิเป็ นต้ นมำ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบำยกำรซื ้อ –
ขำย ในลักษณะดังกล่ำวอีก สำหรับ
รำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกั น บริ ษั ท ฯ จะ
รำยงำนต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทุกครำว
5. บันทึกตังหนี
้ ้จำกเอกสำรวำงบิล มิได้ ตงั ้ บริ ษั ท ฯ ควรบัน ทึ ก ตัง้ หนี ท้ ัน ที ที่ มี สำเหตุที่ทำงบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถตังหนี
้ ้
หนี ้ทันทีเมื่อรับสินค้ ำ
บริ ษั ท ฯ มิ ได้ บัน ทึกตัง้ หนีท้ ัน ที่ ได้ มี ก ำร
ตรวจรับสินค้ ำ แต่บริ ษัทฯ จะตังหนี
้ ้จำก
เอกสำรกำรวำงบิล ซึ่งอำจทำให้ บริ ษัทฯ
บัน ทึ ก บัญ ชี เ จ้ ำหนี ผ้ ิ ด รอบระยะเวลำ
บัญชีได้

กำรตรวจรั บ สิ น ค้ ำและควรส่ ง ได้ ทันทีที่มีกำรรั บสินค้ ำ เนื่องมำจำก
เอกสำรกำรรับสินค้ ำดังกล่ำวไปยัง กำรรับสินค้ ำหน้ ำงำน เอกสำรที่ตรวจ
ฝ่ ำยบั ญ ชี โ ดยเร็ ว เพื่ อ ใช้ ในกำร รับจะเป็ นเพียงใบส่งของชั่วครำวมิใช่
บั น ทึ ก บั ญ ชี แ ละเพื่ อ ให้ แน่ ใ จว่ ำ ใบแจ้ งหนี ้/ใบกำกับภำษี และใบส่งของ
หนี ส้ ิ น และสิ น ค้ ำที่ ไ ด้ รั บ บั น ทึ ก ชัว่ ครำวดังกล่ำวมีเพียงจำนวนสินค้ ำที่
ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตรงตำ มรอ บ จัดส่งไม่ระบุมลู ค่ำต่อหน่วยหรื อมูลค่ำ
ระยะเวลำบัญชี

รวม
ดั ง นั น้ กำรตั ง้ หนี ข้ องบริ ษั ท ฯ จะ
ก ำหนดให้ เริ่ ม จำกกำรรั บ สิ น ค้ ำใน
ระบบ RMS ซึ่ง จะต้ อ งดึง ใบสั่ง ซื อ้
(PO) ขึ ้นมำรับของโดยอ้ ำงอิงเลขที่ใบ
แจ้ งหนี /้ ใบก ำกั บ ภำษี ตรวจสอบ
ยอดเงิ นบันทึก รั บ สิน ค้ ำ เรี ย บร้ อย ส่ง
เอกสำรทัง้ หมดให้ บัญชี เพื่อตัง้ หนีท้ ำ
จ่ำยต่อไป ดังนันในกำรรั
้
บสินค้ ำหน้ ำ
งำนจึงไม่สำมำรถบันทึกตังหนี
้ ้ทันทีที่มี
กำรรับสินค้ ำ
อย่ำงไรก็ตำมทำงบริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกตัง้
ค่ำใช้ จ่ำ ยค้ ำงจ่ ำยไว้ ทุกรำยกำร โดย
กำรประมำณกำรจำกรำยงำนควำม
คื บ หน้ ำงำนก่ อ สร้ ำง ซึ่ ง รำยกำร
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ข้ อตรวจพบ/ข้ อสังเกต

ข้ อเสนอแนะ

คาชีแ้ จงจากผู้บริหาร
ดังกล่ำวได้ จัดทำประจำทุกเดือนและ
เก็ บ รวบรวมควำมคื บ หน้ ำงำนที่ ท ำ
เสร็ จ จริ ง กับมูลค่ำที่ จ่ำยจริ ง ผลต่ำ ง
งำนที่ ท ำเสร็ จ กั บ มู ล ค่ ำ ที่ จ่ ำ ยน ำมำ
บัน ทึกบัญ ชี ทุก วัน สิ ้นเดื อนเพื่ อให้ ง บ
กำรเงิ น ของบริ ษั ท มี ข้ อมู ล ที่ ถู ก ต้ อง
ครบถ้ วน

13.4 กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรประเมินควำมเสี่ยงซึ่งเป็ นเครื่ องมือในกำรส่งสัญญำณถึงควำมเสียหำยที่
อำจจะเกิดขึ ้น คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้ มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงให้ มีกำรทบทวนนโยบำย
แนวทำง และแผนกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำง โดยมีกำรกำหนดให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ยงอย่ำงน้ อย 1 ครัง้ ในรอบระยะเวลำ 3 เดือน นอกจำกนี ้ ผู้บริ หำรและพนักงำนทุกคนได้ รับกำรสนับสนุนให้ มี
ควำมเข้ ำใจและตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อลดระดับผลกระทบหรื อป้องกันไม่ให้
เกิดขึ ้นอย่ำงทันท่วงที ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ สนับสนุนให้ มีกำรตระหนักถึงควำมรับผิดชอบร่ วมกันของพนักงำนทุกคนต่ อ
กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบต่อเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ ขององค์กร โครงสร้ ำงกำรบริ หำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง มำตรกำรและแผนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง มำตรกำรและแผนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงได้ ถูกกำหนดจำก
ปั จจัยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นต่อธุรกิจ เป้ำหมำย และกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ทังจำกปั
้
จจัยภำยในและปั จจัย
ภำยนอก นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ มีกำรกำหนดให้ มีกำรรำยงำนควำมเสีย่ งที่สำคัญเป็ นประจำเพื่อให้ ผ้ บู ริ หำรได้ รับ
ทรำบสถำนะควำมเสี่ยงขององค์กร และมีกำรรำยงำนกำรดำเนินงำนบริ หำรควำมเสี่ยงแก่คณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสีย่ งและคณะกรรมกำรตรวจสอบทุก 3 เดือน รวมทังสร้
้ ำงวัฒนธรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงให้ แก่ผ้ บู ริ หำรและ
พนักงำนในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2556 ได้ กำหนด
นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสีย่ งไว้ ดงั นี ้
 ระบุ ประเมิน และรวบรวมข้ อมูลความเสี่ยง (Risk Profile) ขององค์กรในแต่ละฝ่ ายงาน พัฒนาแผนการบริ หาร
จัดการความเสี่ยง ติดตามความเสี่ยงหลักที่ได้ ระบุขึ ้นเพื่อควบคุมและบริ หารความเสี่ยงต่อไป รวมทังทบทวน
้
ข้ อมูลความเสีย่ งทุกไตรมาส
 กาหนดระดับความเสีย่ งที่บริ ษัทฯ สามารถยอมรับได้
 ระบุความเสีย่ งหลักตามขอบเขตความรับผิดชอบแต่ละฝ่ ายงาน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ มีการควบคุมการบริ หารความ
เสีย่ งดังกล่าว กาหนดให้ มีการติดตามผลการดาเนินการและประสิทธิผลของการควบคุมดังกล่าว พร้ อมให้ มีการ
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สอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อ ให้ มั่น ใจได้ ว่า การบริ ห ารความเสี่ยงที่ด าเนิ น การนัน้ มี ความสอดคล้ อ งและมี
ประสิทธิภาพต่อบริ ษัทฯ
 พิจารณาความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน/โอกาสจากการตัดสินใจดาเนินการทางธุรกิจต่างๆ
ด้ วยความระมัดระวัง (ด้ านการลงทุน/ การได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ / การเลิกกิจการ และโครงการลงทุน)
 ทบทวนความเสี่ยงหลักที่เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอก
้
เช่น การ
ลงทุนในโครงการใหม่ และ/หรื อ การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง
 คาดการณ์ลว่ งหน้ าและบริ หารความเสีย่ งซึง่ รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นโดยสอดคล้ องกับระดับความเสีย่ ง
ที่ บริ ษัทฯ สามารถรับได้ (Risk Tolerance) ขององค์กร
 ระบุและประเมินสัญญาณเตือนล่วงหน้ าสาหรับปั จจัยความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators) และดาเนินการที่
เหมาะสมเพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว
 นาการบริ หารความเสีย่ งไปปฏิบตั ิและ/หรื อรวมอยูใ่ นกระบวนการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้ างวัฒนธรรมแห่งการ
ตระหนักถึงความเสีย่ งภายในองค์กร
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