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2.3.5 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
2.3.5.1

ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท

บริ ษัทฯตระหนักดีถึงควำมสำคัญของระบบควบคุมภำยในที่ดีที่จะช่วยสนับสนุนให้ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22
เมษำยน พ.ศ.2557 ได้ อนุมตั ิกำรแต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบที
้
่ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน เพื่อทำหน้ ำที่
สอบทำนควำมมีประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ รวมถึงดำเนินกำรตรวจสอบเพื่อให้
มัน่ ใจว่ำบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีกำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของตลำดหลักทรัพย์ฯและ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และกฎหมำยอื่นๆที่บงั คับใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
บริ ษัทฯได้ เริ่ มจัดตังฝ่้ ำยตรวจสอบภำยในมำตังแต่
้ ปี พ.ศ.2555 และเริ่ มปฏิบตั ิงำนจริ งในปี เดียวกัน เพื่อทำหน้ ำที่
ประสำนงำน ตรวจสอบและประเมิ น ควำมเพีย งพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่อ ย พร้ อมทัง้ ให้
ข้ อเสนอแนะและติดตำมผลกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยใน กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยและระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องตำม
แผนกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในที่กำหนด ซึ่งรวมถึงแนวทำงกำรประเมินของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission: COSO 5 ด้ ำน ได้ แก่ (1) ด้ ำนกำรควบคุมภำยในองค์กร (2) ด้ ำนกำร
ประเมินควำมเสีย่ ง (3) ด้ ำนควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน (4) ด้ ำนระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้ อมูล และ (5) ด้ ำนระบบกำร
ติดตำม โดยฝ่ ำยตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผลของกำรตรวจสอบ กำรติด ตำมกำรปรั บปรุ งแก้ ไข ต่อ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและฝ่ ำยบริ หำรที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยและธุรกรรมรำยกำรระหว่ำง
กันของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง มีประสิทธิภำพและเป็ นไปตำมข้ อกำหนดของกฎหมำย
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2558 (โดยมีกรรมกำรตรวจสอบ
ทัง้ 3 ท่ำนเข้ ำร่วมประชุมด้ วย) คณะกรรมกำรได้ พิจำรณำและจัดทำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของ
บริ ษัทฯ โดยกำรซักถำมข้ อมูลจำกฝ่ ำยบริ หำร ผลกำรตรวจสอบของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน และอ้ ำงอิงรำยงำนกำรประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในที่จดั ทำโดยบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ฉบับลงวันที่ 8 เมษำยน พ.ศ.2557 โดย
คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นว่ำบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีระบบควบคุมภำยในโดยภำพรวมตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในตำมแบบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (แบบประเมิน COSO) ใน 5 ด้ ำนโดยภำพรวมอยู่ใน
เกณฑ์ดี อันได้ แก่
1) ด้ านการควบคุมภายในองค์ กร: บริ ษัทฯมีกำรกำหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจในกำรดำเนินธุรกิจ มีกำรกำหนด
นโยบำยและจริ ยธรรมทำงธุรกิจ มีกำรกำหนดเป้ำหมำยและแผนธุรกิจ ให้ ควำมสำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์และมีเกณฑ์กำรวัดผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนที่ชดั เจน
2) ด้ านการประเมินความเสี่ยง: บริ ษัทฯมีกำรจัดทำเป้ำหมำย/แผนงำนประจำปี เพื่อเสนอให้ พิจำรณำอนุมตั ิโดยที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษั ท และมี ก ำรติด ตำมและประเมิน ผลอย่ำงสม่ ำ เสมอเกี่ ยวกับ ควำมคืบ หน้ ำในกำร
ดำเนินกำรตำมแผนงำน โดยผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ หำร ผู้จัดกำรฝ่ ำยและกำร
ประชุมภำยในฝ่ ำย
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3) ด้ านควบคุมการปฏิบัติงาน:บริ ษัทฯมีกำรจัดทำคู่มือกำรทำงำนและอำนำจอนุมตั ิในเรื่ องต่ำงๆ มีกำรสอบยัน
ข้ อมูล (Check and Balance) ในกระบวนกำรที่สำคัญ เช่น กิจกรรมรับเงินสด เป็ นต้ น โดยแต่ละหน่วยงำนมีกำร
ควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนให้ เป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
4) ด้ านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล:บริ ษัทฯมีกำรประชุมฝ่ ำยทุกเดือนเพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
วำงแผนงำนและร่วมกันกำหนดแนวทำงแก้ ไขกรณีที่ผลกำรดำเนินงำนไม่เป็ นไปตำมเป้ำ
5) ด้ านระบบการติดตาม:บริ ษัทฯมีกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของแต่ละหน่วยงำนโดยฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน และ
ให้ รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ ำยบริ หำร เพื่อนำควำมเห็นและ/หรื อข้ อเสนอแนะไป
ปรับปรุงระบบควบคุมภำยใน
2.3.5.2

ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในอิสระที่ว่าจ้ างจากภายนอก

บริ ษัทฯได้ แต่งตัง้ ให้ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้ ำที่ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ ดำเนินกำรตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกบริ ษัทฯ
ภำยใต้ กรอบแนวทำงปฏิบตั ิวิชำชี พตรวจสอบภำยในที่ได้ รับกำรยอมรับโดยทั่วไป โดยได้ มีกำรดำเนินกำรตัง้ แต่วันที่ 4
ธันวำคม พ.ศ.2556 – 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2557 และได้ มีกำรปฏิบตั ิงำนติดตำมผลเมื่อวันที่ 24-28 มีนำคม พ.ศ.2557 โดย
ทำงบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีควำมเห็นว่ำบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีระบบควบคุมภำยในโดยภำพรวมเพียงพอที่จะ
ทำให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ ตำมเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่กำหนดไว้ โดยบริ ษัท ฯและบริ ษัทย่อยได้ ดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ ไข
จุดอ่อน/จุดบกพร่องด้ ำนระบบควบคุมภำยในที่ตรวจพบจำกกำรประเมินในครัง้ แรก ได้ ผลเป็ นที่นำ่ พอใจ อย่ำงไรก็ตำม ทำง
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ก็ยงั มีข้อเสนอแนะให้ ทำงบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีกำรดำเนินกำรเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุ ง
ระบบควบคุม และกำรท ำงำนภำยในให้ สมบูร ณ์ แ ละท ำงำนได้ อ ย่ำ งมี ป ระสิท ธิ ภำพมำกยิ่ ง ขึน้ ซึ่ง มี ร ำยละเอี ย ดของ
ข้ อเสนอแนะที่สำคัญและควำมคืบหน้ ำในกำรดำเนินกำรตำมข้ อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
ข้ อเสนอแนะ

ความคืบหน้ าในการดาเนินการ

ควรจัดทำแผนบริ หำรควำมเสีย่ งโดยระบุปัจจัยเสีย่ งที่อำจจะ คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เกิ ด ขึน้ ในแต่ละกิ จ กรรม วิ เครำะห์ ผลกระทบและกำหนด เป็ นผู้กำกับดูแลในเรื่ องกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดย
มำตรกำรในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ม อบหมำยให้ ค ณะกรรมกำร
บริ ห ำรและคณะกรรมกำรชุดย่อ ยรวบรวม วิ เ ครำะห์ แ ละ
ประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง เพื่อกำหนดแนวทำงในกำร
บริ หำรจัดกำรที่เหมำะสม และมำนำเสนอให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรับทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรตรวจสอบและควบคุมควำมครบถ้ วนถูกต้ องของสัญญำ ณ วันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ.2557 บริ ษัทฯมีสญ
ั ญำเช่ำระยะสัน้
เช่ำ
ไม่เกิน 3 ปี ทังหมด
้
1,033 สัญญำ และสัญญำระยะยำวเกิน
3 ปี ขึ ้นไป มีทงหมด
ั้
735 สัญญำ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯไม่มีสญ
ั ญำ
ค้ ำงรอต่ออำยุ ณ สิ ้นเดือนตุลำคม พ.ศ.2557 แต่อย่ำงใด แต่
มีสญ
ั ญำที่อยู่ในช่วงเจรจำเงื่อนไขในสัญญำอยู่ 4 สัญญำ
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ข้ อเสนอแนะ

ความคืบหน้ าในการดาเนินการ
ทังนี
้ ้ ในกำรจัดเก็บ รวบรวมและควบคุมสัญญำเช่ำ ฝ่ ำย
กฎหมำยซึง่ เป็ นหน่วยงำนที่ดแู ลเรื่ องสัญญำของบริ ษัทฯ ได้
จัด วิ ธี ก ำรเก็ บ รวบรวมและตรวจสอบควำมถู ก ต้ องและ
ครบถ้ วนของสัญญำเช่ำดังนี ้
1. ขันตอนกำรออกสั
้
ญญำ
1.1 ฝ่ ำยกฎหมำยจะผลิตสัญญำเมื่อฝ่ ำยกำรตลำด
ส่งใบเจตจำนงที่ลกู ค้ ำประสงค์จะเช่ำพื ้นที่มำให้
ฝ่ ำยกฎหมำยจัดทำสัญญำก่อนเริ่ มต้ นสัญญำ
1.2 เมื่อจัดพิมพ์สญ
ั ญำเรี ยบร้ อยแล้ ว จะตรวจสอบ
ควำมถูก ต้ องก่อ นเสนอต่อผู้บริ หำรเพื่ อ ลงนำม
ต่อไป
1.3 ฝ่ ำยกำรตลำดจัด ให้ ผ้ ูเ ช่ ำ ลงนำมในสัญ ญำให้
ครบถ้ วน
1.4 ฝ่ ำยกำรตลำดส่ ง สั ญ ญำต้ นฉบั บ ที่ ล งนำม
ครบถ้ ว นแล้ ว คื นให้ กับ ฝ่ ำยกฎหมำยเก็ บรั ก ษำ
โดยฝ่ ำยกฎหมำยจะจัด ทำทะเบี ย นคุม สัญ ญำ
ส่งออกและรับคืนซึง่ ต้ องเท่ำกัน
2. ขัน้ ตอนกำรจัด เก็ บ และตรวจสอบควำมถูก ต้ อ งและ
ครบถ้ วนของสัญญำ
2.1 ฝ่ ำยกฎหมำยจัดทำทะเบียนควบคุมควำมมีอยู่
ของสัญญำทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
2.2 สแกนสัญญำที่ได้ รับคืนเป็ น electronic file เก็บ
ไว้ ในฐำนข้ อมูลของบริ ษัทฯ
2.3 กำหนดสิทธิผ้ ทู ี่จะเข้ ำดูสญ
ั ญำในฐำนข้ อมูลของ
บริ ษัทฯ
2.4 กำหนดนโยบำย:
- ไม่มีกำรอนุญำตให้ นำสัญญำตัวจริ งออกนอก
บริ ษัทฯ
- กำรตรวจสอบสัญญำ ให้ ดจู ำกเอกสำรที่สแกน
แทนกำรดู จ ำกต้ นฉบั บ ยกเว้ นกรณี ก ำร
ตรวจสอบกำรจัดเก็บรักษำสัญญำตัวจริ ง

ควรกำหนดและอนุมตั ิอตั รำค่ำเช่ำห้ องไว้ ลว่ งหน้ ำ (Master ในส่ ว นของกำรก ำหนดและอนุ มั ติ อั ต รำค่ ำ เช่ ำ ห้ องไว้
Plan Price List)

ล่วงหน้ ำ (Master Plan Price List) บริ ษัทฯได้ กำหนด
นโยบำยกำร
ส่วนที่ 2.3.5 หน้ ำที่ 3

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ข้ อเสนอแนะ

กำรควบคุมและตรวจสอบเช็คค่ำเช่ำล่วงหน้ ำ

ความคืบหน้ าในการดาเนินการ
กำหนดรำคำค่ำเช่ำล่วงหน้ ำ เงินจองและเงินประกันกำรเช่ำ
และบริ กำร ซึ่งนโยบำยดังกล่ำวมีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 25
มีนำคม พ.ศ.2557 นโยบำยดังกล่ำวกำหนดให้ มีกำรอนุมตั ิ
อัตรำค่ำเช่ำของแต่ละห้ องไว้ ลว่ งหน้ ำ เพื่อให้ ฝ่ำยกำรตลำด
สำมำรถนำรำคำไปเสนอผู้เช่ ำได้ ทนั ที และกำหนดให้ มีกำร
ทบทวนค่ำเช่ำอย่ำงสม่ำเสมอ โดยจะมีกำรทบทวน อัตรำค่ำ
เช่ ำ ทุก 6 เดื อ น ในส่ว นของนโยบำยเงิ น จอง นโยบำย
ดังกล่ำวได้ กำหนดให้ ผ้ เู ช่ำต้ องมีกำรวำงเงินจองเพื่อเป็ นกำร
จองสิทธิกำรเช่ำโดยทันที เมื่อผู้เช่ำตอบรับใบเสนอเงื่อนไข
กำรเช่ำ โดยจำนวนเงินจองที่ต้องวำงจะขึ ้นอยูก่ บั ขนำดพื ้นที่
เช่ ำ ในส่ ว นกำรวำงเงิ น ประกั น กำรเช่ ำ และกำรบริ ก ำร
นโยบำยดังกล่ำวกำหนดให้ ผ้ ูเช่ำต้ องมีกำรวำงเงิ นประกัน
กำรเช่ำและกำรบริ กำร ซึง่ จำนวนเงินประกันกำรเช่ำและกำร
บริ กำรที่ผ้ เู ช่ำแต่ละรำยจะวำงจะขึ ้นอยู่กับอำยุของสัญญำ
เช่ำ/บริ กำร
ในส่วนของกำรตรวจสอบควำมถูกต้ องและครบถ้ วนของเช็ค
ค่ำเช่ำล่วงหน้ ำ ในปั จจุบนั มีกำรดำเนินกำรตรวจสอบโดย 2
ฝ่ ำยคือฝ่ ำยกำรตลำดและฝ่ ำยกำรเงิ น โดยทัง้ 2 ฝ่ ำยใช้
เอกสำรชุดเดียวกันคือตำรำงรำคำค่ำเช่ำที่ได้ รับอนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริ หำร ฝ่ ำยกำรตลำดซึง่ เป็ นหน่วยงำนที่ได้ รับ
เช็คจำกลูกค้ ำจะนำส่งเช็คที่ได้ รับจำกลูกค้ ำทังหมดในแต่
้
ละ
วันมำให้ ฝ่ำยกำรเงิ น โดยให้ ฝ่ำยกำรเงินลงนำมในเอกสำร
นำส่งเช็คในแต่ละครำว ฝ่ ำยกำรเงินมีหน้ ำที่ตรวจสอบควำม
ถูกต้ องของเช็คอีกครัง้ โดยเปรี ยบเทียบกับตำรำงรำคำที่ได้ รับ
อนุมตั ิเช่นเดียวกับฝ่ ำยกำรตลำด หลังจำกนันจึ
้ งบันทึกเช็ค
ค่ำเช่ำล่วงหน้ ำในระบบบัญชี เพื่อใช้ เป็ นฐำนข้ อมูลในกำร
บันทึกรำยกำรทำงบัญชีและใช้ เป็ นข้ อมูลในกำรติดตำมกำร
เรี ย กเก็ บ เช็ ค ต่ อ ไปอนำคต หลัง จำกพัฒ นำโปรแกรม
กำรตลำดและโปรแกรมทำงบัญชีแล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯจะจัดให้
ทัง้ 2 ระบบมีกำรเชื่อมโยงข้ อมูลระหว่ำงกัน โดยกำหนดให้ มี
กำรบันทึกตำรำงรำคำค่ำเช่ำที่ได้ รับอนุมตั ิเข้ ำไปในโปรแกรม
กำรตลำดเพื่ อ ใช้ เ ป็ นฐำนข้ อ มูลในกำรจัด ท ำสัญ ญำและ
ธุรกรรมต่ำงๆระหว่ำงบริ ษัทฯและลูกค้ ำ หลังจำกนันข้
้ อมูลใน
โปรแกรมกำรตลำดจะถูกนำเข้ ำ มำปรั บ ปรุ งฐำนข้ อมูลใน

ส่วนที่ 2.3.5 หน้ ำที่ 4

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ข้ อเสนอแนะ

ความคืบหน้ าในการดาเนินการ
โปรแกรมบัญชีให้ เป็ นข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ในทุกๆช่วงเวลำที่
กำหนด บริ ษัทฯคำดว่ำกำรพัฒนำโปรแกรมทัง้ 2 ส่วนงำนจะ
ช่ว ยเพิ่ ม ประสิทธิ ภำพกำรควบคุม ภำยในเรื่ อ งเช็ ค ค่ำ เช่ ำ
ล่วงหน้ ำได้ อย่ำงเหมำะสม

ควรมีกำรจัดทำคูม่ ือและระเบียบกำรเกี่ยวกับกำรทำงำน
ของฝ่ ำยจัดซื ้อดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
1) คูม่ ือกำรประเมินคุณภำพผู้ขำย
2) อำนำจอนุมตั ิในคูม่ ือกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำย
3) เกณฑ์กำรให้ คะแนนและประเมินคุณภำพผู้ขำย

บริ ษัทฯได้ จดั ทำและประกำศใช้ ค่มู ือกำรทำงำนที่สำคัญของ
ฝ่ ำยจัดซื ้อซึ่งประกอบด้ วยคู่มือประเมินผู้ขำยและกำรตรวจ
เยี่ ย มผู้ ขำยและคู่ มื อ กำรจัด ซื อ้ จัด จ้ ำงทั่ว ไป (ซึ่ ง ระบุถึ ง
ขันตอนกำรจั
้
ดซื ้อจัดจ้ ำงทัว่ ไป รวมถึงวิธีกำรพิจำรณำกำร
จัดซื ้อจัดจ้ ำง) แล้ ว โดยคู่มือดังกล่ำวให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้
เดือนกรกฏำคม พ.ศ.2557 เป็ นต้ นไป โดยฝ่ ำยจัดซื ้อจะมี
กำรทบทวนและปรับปรุงคูม่ ือดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ

ควรมีกำรจัดทำคูม่ ือและระเบียบกำรเกี่ยวกับกำรทำงำนของ
สำยงำนบริ หำรโครงกำรดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
1) คู่ มื อ เกี่ ย วกั บ กำรคั ด เลื อ กและประเมิ น ผู้ รั บ เหมำ
โครงกำร ผู้บริ หำรงำนก่อสร้ ำงและผู้ประเมินรำคำงำน
ก่อสร้ ำง
2) หลักเกณฑ์ในกำรกำหนดมูลค่ำงำน/ประเภทงำนที่จะ
ว่ำจ้ ำงผู้บริ ห ำรงำนก่อสร้ ำงและผู้ประเมิ นรำคำงำน
ก่อสร้ ำง
3) ทะเบี ยนรำยชื่ อผู้ใ ห้ บ ริ ก ำรแต่ละประเภทที่ ผ่ำ นกำร
อนุมตั ิ

บริ ษัทฯได้ จดั ทำและประกำศใช้ ระเบียบว่ำด้ วยกำรจัดซื ้อ-จัด
จ้ ำงกำรบริ หำรงำนก่อสร้ ำงของบริ ษัทในกลุม่ เดอะ แพลทินมั
กรุ๊ ป โดยระเบี ย บดั ง กล่ ำ วมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั ง้ แต่ วั น ที่ 16
พฤษภำคม พ.ศ.2557 โดยสำยงำนบริ หำรโครงกำรจะมีกำร
ทบทวนและปรั บปรุ งระเบีย บดัง กล่ำวอย่ำ งสม่ำ เสมอ (ดู
รำยละเอียดที่สำคัญของระเบียบว่ำด้ วยกำรจัดซื ้อ-จัดจ้ ำง
กำรบริ หำรงำนก่อสร้ ำงของบริ ษัทในกลุ่มเดอะ แพลทินัม
กรุ๊ปในหมำยเหตุ 1 ท้ ำยตำรำงนี ้)

การทบทวนความเหมาะสมของข้ อมูลต้ นทุนสินค้ า
ฝ่ ำยแฟรนไชส์และเครื่ องดื่มได้ มีกำรทบทวนข้ อมูลส่วนผสม
ของวั ต ถุ ดิ บ ในกำรผลิ ต สิ น ค้ ำขนมและเครื่ อ งดื่ ม อย่ ำ ง
สม่ำเสมอตำมควำมจำเป็ น เพื่อให้ อตั รำกำไรขันต้
้ น (Gross
Margin) จำกกำรผลิตและจำหน่ำยขนมและเครื่ องดื่ มอยู่ใน
 ควรติ ดตำมและทบทวนควำมแตกต่ำ งระหว่ำ งยอด
ระดับที่เหมำะสม โดยทุกครัง้ ที่มีกำรแก้ ไขและปรับปรุงข้ อมูล
คงเหลือของวัต ถุดิ บ ที่ ใ ช้ ในกำรผลิต สิน ค้ ำขนมและ
ดังกล่ำว ฝ่ ำยแฟรนไชส์และเครื่ องดื่มจะแจ้ งให้ ฝ่ำยกำรเงิน
เครื่ องดื่มตำมที่ปรำกฏในระบบ POS และที่มีอยูจ่ ริ ง
และบั ญ ชี ทรำบเป็ นลำยลั ก ษณ์ อั ก ษรเกี่ ย วกั บ กำร
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ ฝ่ำยกำรเงินและบัญชีสำมำรถติดตำม
และประเมินผลกระทบที่อำจมีต่อผลประกอบกำรของบริ ษัท
ฯจำกกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว
 ควรกำหนดให้ มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของข้ อมูล
ต้ นทุนสินค้ ำขนมและเครื่ องดื่มของฝ่ ำยแฟรนไชส์และ
เครื่ อ งดื่ ม (ส่ว นผสมส ำหรั บ จัด เตรี ย มสิ น ค้ ำ ) ที่ จ ะ
บันทึกเข้ ำระบบ POS (Point of Sale) อย่ำงสม่ำเสมอ

ส่วนที่ 2.3.5 หน้ ำที่ 5

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ข้ อเสนอแนะ

ความคืบหน้ าในการดาเนินการ
การติ ด ตามและทบทวนความแตกต่ า งระหว่ า งยอด
คงเหลื อ ของวั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต สิ น ค้ า ขนมและ
เครื่องดื่มตามที่ปรากฏในระบบ POS และที่มีอยู่จริง
 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงยอดคงเหลือของวัตถุดิบที่ใช้ ใน
กำรผลิตสินค้ ำขนมและเครื่ องดื่มตำมที่ปรำกฏในระบบ
POS และที่ มีอ ยู่จริ ง เกิ ด ขึน้ เฉพำะสินค้ ำ ขนมและ
เครื่ อ งดื่ ม ในฝ่ ำยธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ แ ละเครื่ อ งดื่ ม ซึ่ ง
พนักงำนขำยจะต้ องจัดเตรี ยมส่วนผสมและผลิตสินค้ ำ
ณ จุดขำย ที่ผำ่ นมำ ฝ่ ำยธุรกิจแฟรนไชส์และเครื่ องดื่ม
ได้ มีกำรกำหนดส่วนผสมของวัตถุดิบในกำรผลิตสินค้ ำ
ขนมและเครื่ องดื่มแต่ละชนิดและบันทึกในระบบ POS
โดยข้ อมูลส่วนผสมของสินค้ ำดังกล่ำวได้ สง่ ให้ ทำงฝ่ ำย
กำรเงินและบัญชีพิจำรณำและรับทรำบด้ วย เพื่อใช้ ใน
กำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ของธุรกิจแฟรนไชส์และเครื่ องดื่ม อย่ำงไรก็ตำม ในกำร
จั ด เตรี ยมและผลิ ต เพื่ อ จ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ ขนมและ
เครื่ อ งดื่ ม (ซึ่ ง ต้ อ งใช้ พนัก งำนเป็ นผู้ผ ลิ ต และมี ก ำร
จำหน่ำยสินค้ ำ ณ จุดขำยโดยทันที) โดยส่วนใหญ่แล้ ว
สัดส่วนขององค์ ประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ ในกำรผลิต
จริ งอำจมีควำมคลำดเคลือ่ นไปจำกส่วนผสมตำมสูตรที่
กำหนดไว้ และบันทึกในระบบ POS รวมทังอำจมี
้
ควำม
คลำดเคลื่อนและแตกต่ ำงกันไปบ้ ำงในกำรผลิตและ
จ ำหน่ ำ ยในแต่ ล ะครั ง้ (ขึ น้ อยู่กั บ กำรตวงและผสม
วัตถุดิบในกำรผลิตโดยพนักงำนในแต่ละครัง้ )
 อย่ำงไรก็ตำม ควำมคลำดเคลื่อนดังกล่ำวไม่ได้ ส่งผล

ให้ เ กิ ด ควำมแตกต่ำงอย่ำ งมี นัย สำคัญ ระหว่ำ งยอด
คงเหลือ ของวัต ถุดิ บ ที่ ใ ช้ ในกำรผลิต สิน ค้ ำ ขนมและ
เครื่ องดื่มที่มีอยู่จริ งและยอดคงเหลือตำมที่ปรำกฏใน
ระบบ POS นอกจำกนี ้ ควำมคลำดเคลื่อนดังกล่ำว
ไม่ ไ ด้ มี ผ ลกระทบต่ อ กำรบั น ทึ ก ต้ นทุ น ทำงบั ญ ชี
เนื่ อ งจำกทำงฝ่ ำยกำรเงิ น และบัญ ชี ได้ มี ก ำรบัน ทึ ก
ต้ นทุนวัตถุดิบตำมกำรใช้ จริ ง รวมทังได้
้ มีกำรติดตำม
และประเมินผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงดังกล่ำวต่อ
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของธุรกิจแฟรนไชส์และ
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ข้ อเสนอแนะ

ความคืบหน้ าในการดาเนินการ
เครื่ อ งดื่ ม และพบว่ ำ ควำมแตกต่ ำ งที่ เ กิ ด ขึ น้ ไม่ มี
ผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของธุรกิจใน
ภำพรวมอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
 บริ ษัทฯ (โดยฝ่ ำยสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน) ได้ จดั ให้ มี

กำรจัด วำงวัสดุสิน้ เปลือ งและวัตถุดิบ ที่เ กี่ ยวกับ กำร
ผลิตและจำหน่ำยเครื่ องดื่มและขนมอย่ำงเป็ นระเบียบ
และง่ำยต่อกำรค้ นหำและนำออกมำใช้ รวมถึงจัดให้ มี
กำรจัดทำทะเบียนคุม (Bill Card) ซึ่งแสดงถึงกำรรับ
จ่ำยวัตถุดิบและวัสดุสิ ้นเปลืองที่เกี่ยวข้ อง โดยผู้จดั ทำ
และดูแ ลทะเบี ย นคุม จะเป็ นคนละคนกับ ผู้ที่ ม ำเบิ ก
วัตถุดิบและวัสดุสิ ้นเปลืองเพื่อนำไปใช้
หมายเหตุ 1:
 เพื่อให้ ระบบกำรว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำและผู้ให้ บริ กำรประเภทต่ำงๆที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรงำนก่อสร้ ำงขนำดใหญ่ ของกลุม่
แพลทินมั มีควำมชัดเจนและรัดกุมมำกยิ่งขึ ้น บริ ษัทฯได้ ประกำศใช้ ประกำศที่ 027/2557 เรื่ องระเบียบว่ำด้ วยกำร
จัดซื ้อ-จัดจ้ ำง กำรบริ หำรงำนก่อสร้ ำงของบริ ษัทในกลุม่ เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป (“ระเบียบว่ าด้ วยการจัดซือ้ จัดจ้ าง”)
เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ.2557 โดยระเบียบดังกล่ำวมีผลใช้ บงั คับกับงำนก่อสร้ ำง รวมถึงงำนปรับปรุ งพื ้นที่ของ
โครงกำรต่ำงๆ ภำยในกลุม่ แพลทินมั
 ตำมข้ อกำหนดของระเบียบว่ำด้ วยกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง
1) กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงที่มีมลู ค่ำงำนไม่เกิน 2 ล้ ำนบำท กลุม่ แพลทินมั จะใช้ วิธีกำรสอบรำคำ โดยให้ คณะกรรมกำร
จัดซื ้อจัดจ้ ำงสอบถำมรำคำและต่อรองรำคำกับผู้ขำยหรื อผู้รับจ้ ำงไม่น้อยกว่ำ 3 รำย โดยเมื่อคณะกรรมกำร
จัดซื ้อจัดจ้ ำงเห็นว่ำได้ รำคำที่เหมำะสมแล้ ว จึงจะเสนอผู้มีอำนำจขออนุมตั ิกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง
2) กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงที่มีมูลค่ำงำนเกิน 2 ล้ ำนบำท กลุ่มแพลทินมั จะใช้ วิธีกำรประกวดรำคำ โดยให้ ผ้ ขู ำยหรื อผู้
รับจ้ ำงไม่น้อยกว่ำ 3 รำยส่งซองปิ ดผนึกเสนอรำคำมำยังคณะกรรมกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง ตำมวัน เวลำและสถำนที่ที่
กำหนด
โดยกำรจัดซื ้อจะรวมถึงกำรซื ้อพัสดุทกุ ชนิดทังที
้ ่มีกำรติดตัง้ กำรทดลองและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ และกำรจัด
จ้ ำงจะรวมถึงกำรจ้ ำงทำของ กำรจ้ ำงเหมำก่อสร้ ำง และกำรจ้ ำงบริ กำร
 สำหรับกำรว่ำจ้ ำงที่ปรึกษำ ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงำน ข้ อกำหนดของระเบียบว่ำด้ วยกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงได้ ระบุไว้ วำ่
1) สำหรับกำรจ้ ำงที่ปรึกษำ ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงำน กรณีมลู ค่ำงำนก่อสร้ ำงไม่เกิน 5 ล้ ำนบำท ให้ ใช้ บคุ ลำกร
ภำยในของบริ ษัทฯเอง จำกฝ่ ำยโครงกำร ฝ่ ำยวิศวกรรม และ/หรื อหน่วยงำนภำยในอื่นที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ น
งำนที่ต้องใช้ เทคนิคพิเศษ ต้ องใช้ เครื่ องมือทดสอบ หรื อต้ องมีควำมรับผิดชอบตำมที่กฎหมำยกำหนด หรื อมี
ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบตั ิงำน หรื อมีปริ มำณงำนมำกจนบุคลำกรภำยในบริ ษัทฯมีไม่เพียงพอที่จะปฏิบตั ิงำน ก็
สำมำรถว่ำจ้ ำงผู้ให้ บริ กำรจำกภำยนอกได้

ส่วนที่ 2.3.5 หน้ ำที่ 7

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

2) สำหรับกำรจ้ ำงที่ปรึกษำ ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงำน กรณีมลู ค่ำงำนก่อสร้ ำงเกิน 5 ล้ ำนบำท ให้ ดำเนินกำรจัด
จ้ ำงผู้ให้ บริ กำรภำยนอกด้ วยวิธีกำรตกลง (ว่ำจ้ ำงผู้รับจ้ ำงรำยใดรำยหนึ่ง โดยพิจำรณำจำกผลงำนในอดีต
ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ ของผู้รับจ้ ำง) หรื อวิธีกำรคัดเลือก (ให้ ผ้ รู ับจ้ ำงหลำยๆรำยยื่นข้ อเสนอทำง
เทคนิคและข้ อเสนอทำงกำรเงินให้ บริ ษัทฯพิจำรณำและคัดเลือก) โดยบริ ษัทฯจะใช้ วิธีกำรตกลงในกรณีกำรจ้ ำง
ที่เร่งด่วนมำก หำกล่ำช้ ำอำจมีผลเสียหำย หรื อไม่เหมำะสมที่จะดำเนินกำรด้ วยวิธีคดั เลือก
 ในกำรคัดเลือกผู้รับเหมำ บริ ษัท ฯจะพิจำรณำจำกประวัติและผลกำรทำงำนของผู้รับเหมำในด้ ำนคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรก่อสร้ ำง ศักยภำพทำงกำรเงิน ประวัติกำรรับผิดชอบงำน รวมถึงขันตอนและเทคโนโลยี
้
ในกำรก่อสร้ ำงที่
จะช่วยลดต้ นทุนและร่ นระยะเวลำในกำรก่อสร้ ำงโครงกำร โดยขันตอนกำรคั
้
ดเลือกบริ ษัทผู้รับเหมำ บริ ษัทฯจะให้ มี
กำรเสนอรำคำจำกผู้รับเหมำหลำยๆรำย และบริ ษัทฯจะพิจำรณำเปรี ยบเทียบต้ นทุนค่ำก่อสร้ ำงให้ อยู่ในงบประมำณ
ที่ตงไว้
ั ้ และสอดคล้ องกับรำคำกลำงที่ประเมินโดยผู้สำรวจปริ มำณงำนอิสระ และมีระยะเวลำกำรก่อสร้ ำงเป็ นไปตำม
แผนงำนของบริ ษัทฯ ประกอบกับกำรพิจำรณำประวัติและผลงำนของผู้รับเหมำในด้ ำนต่ำงๆตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น
 ในกำรพิจ ำรณำคัดเลือ กและแต่ง ตัง้ บริ ษั ทที่ ปรึ กษำ ผู้ออกแบบและผู้ค วบคุมงำน บริ ษัท ฯจะพิ จำรณำปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ประวัติและผลกำรทำงำนในอดีตของบริ ษัทที่ปรึ กษำ ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงำนในโครงกำรที่มี
ลักษณะเหมือนกันหรื อ ใกล้ เ คียงกัน ประวัติกำรรั บผิดชอบงำน ควำมพร้ อมของบุค ลำกรทัง้ ในด้ ำนเ ทคนิคและ
วิศวกรรม ขันตอนและระยะเวลำกำรท
้
ำงำน ข้ อเสนอทังในด้
้ ำนเทคนิคและด้ ำนกำรเงิน รวมถึงขอบเขตกำรให้ บริ กำร
 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯมีกำรจัดทำฐำนข้ อมูลเกี่ ยวกับบริ ษัทผู้รับเหมำ ที่ปรึ กษำ ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงำน รวมถึงมีกำร
ปรับปรุงข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ บริ กำรดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อที่จะนำมำใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือก
ผู้ให้ บริ กำรในแต่ละโครงกำรของบริ ษัทฯตำมควำมเหมำะสม
2.3.5.3

ข้ อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯคือบริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ได้ จดั ทำรำยงำนข้ อสังเกตจำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
สำหรับรอบระยะเวลำตังแต่
้ วนั ที่ 3-31 ธันวำคม พ.ศ.2556 และรำยงำนข้ อสังเกตจำกกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินสำหรับ
งวดสำมเดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ.2557 โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับประเด็นข้ อสังเกตและควำมคืบหน้ ำในกำร
ดำเนินกำรดังนี ้
ประเด็นข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชี

ความคืบหน้ าในการดาเนินการ

เช็คเปล่ำที่ยงั ไม่ได้ สงั่ จ่ำยควรขีดคร่ อมและขีดฆ่ำ ’หรื อผู้ถือ” บริ ษัทฯมีขนตอนในกำรด
ั้
ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรใช้ เช็ค เพื่อให้
ไว้ ลว่ งหน้ ำ
มั่นใจได้ ว่ำเช็ คเปล่ำของบริ ษัทฯไม่ได้ ถูกขโมย หรื อนำไปใช้
อย่ำงไม่เหมำะสม โดยบริ ษัทฯมีระบบควบคุมภำยในเกี่ยวกับ
กำรใช้ เช็คดังต่อไปนี ้
1) ก่อนที่จะมีกำรสัง่ จ่ำยเช็ค หน่วยงำนที่ขอให้ มีกำรสัง่ จ่ำย
เช็คต้ องทำเรื่ องขออนุมตั ิตำมลำดับขัน้ โดยกำรอนุมตั ิสงั่
จ่ำยเช็คจะเป็ นไปตำมตำรำงมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่ฉบับ
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ประเด็นข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชี

ความคืบหน้ าในการดาเนินการ
ที่ ไ ด้ รั บก ำ รพิ จ ำ รณำ แ ละ เ ห็ น ช อ บจ ำ ก ที่ ป ระ ชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัท เช็คเปล่ำของบริ ษัทฯจะถูกเก็บรักษำ
เป็ นอย่ำงดี ไว้ ในสถำนที่ที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ เช็ค
เปล่ำถูกนำไปใช้ โดยผิดวัตถุประสงค์หรื อสูญหำย รวมถึง
บริ ษั ท ฯมี ก ำรจั ด ท ำทะเบี ย นคุ ม เช็ ค เพื่ อ ให้ สำมำรถ
ตรวจสอบและติดตำมได้ วำ่ มีกำรสัง่ จ่ำยเช็คให้ แก่บคุ คลใด
จำนวนที่จ่ำยเป็ นเงินเท่ำไหร่ และมีกำรสัง่ จ่ำยเมื่อใด
2) บริ ษัทฯจัดให้ มีระบบกำรตรวจสอบเช็คอย่ำงรอบคอบก่อน
นำเสนอผู้มีอำนำจลงนำมสัง่ จ่ำยเช็คอยู่ในหลำยส่วนงำน
ตัง้ แต่ เ จ้ ำหน้ ำ ที่ บัญ ชี เจ้ ำหน้ ำ ที่ ก ำรเงิ น ผู้บ ริ ห ำรสำย
กำรเงินและบัญชี รวมถึงเลขำนุกำรของผู้มีอำนำจลงนำม
ซึ่ ง เจ้ ำหน้ ำที่ ดั ง กล่ ำ วจะด ำเนิ น กำรตรวจสอบควำม
ครบถ้ วนและถู ก ต้ องของกำรสั่ง จ่ ำ ยเช็ ค ทุ ก ครั ง้ ก่ อ น
นำเสนอผู้มีอำนำจลงนำมสัง่ จ่ำยเช็คและส่งมอบเช็คให้ แก่
ผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำและผู้ให้ บริ กำรภำยนอก
3) กำรจ่ำยเช็คโดยส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯเป็ นกำรสัง่ จ่ำยเช็ค
แบบขีดคร่อมเฉพำะ (A/C Payee Only) เพื่อป้องกันควำม
เสียหำยในกรณีเช็คสูญหำย โดยก่อนส่งมอบเช็ค บริ ษัทฯ
จะให้ ผ้ รู ับมอบเช็คเซ็นรับเช็คไว้ เป็ นหลักฐำน

ในกำรสัง่ จ่ำย ควรใช้ เช็คขีดคร่ อม และขีดคำว่ำ “หรื อผู้ถือ ”  ในไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯได้ ให้ สว่ นลดค่ำ
ทุกครัง้
เช่ำต่อผู้เ ช่ำพื น้ ที่ เพื่อ ช่วยเหลือ ผู้เช่ ำพืน้ ที่ซึ่ง มียอดขำย
ลดลงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ ในช่วงเวลำดังกล่ำว โดยใน
กำรให้ สว่ นลดค่ำเช่ำนี ้ บริ ษัทฯได้ สงั่ จ่ำยเป็ นแคชเชียร์ เช็ค
ที่มีกำรขีดคร่อมคืนให้ ผ้ เู ช่ำทุกรำย ซึง่ บริ ษัทฯจะใช้ วิธีนี ้ ใน
กรณี ที่ เ ป็ นกำรจ่ ำ ยเช็ ค ปริ ม ำณมำกด้ ว ยควำมเร่ ง ด่ว น
เท่ำนัน้ เพื่อให้ ทนั ต่อกำรเยียวยำผู้เช่ำพืน้ ที่ ซึ่งในกรณี นี ้
บริ ษัทฯได้ ว่ำจ้ ำงให้ ธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่งเป็ นผู้จดั ทำ
และดำเนินกำรออกแคชเชียร์ เช็ค และขีดคร่ อมเช็คให้ ซึ่ง
ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวนี ้ ธนำคำรพำณิชย์ดงั กล่ำวได้
เกิดควำมผิดพลำดไม่ได้ ขีดคร่อมเช็คบำงรำยกำร
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯมีนโยบำยให้ มีกำรตรวจสอบเช็คขีดคร่อมให้ มี
ควำมเข้ มงวดและรัดกุมมำกยิ่งขึ ้น ในกรณีสงั่ จ่ำยเช็ค โดย
ใช้ แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค จำกธนำคำร ตัง้ แต่ ไ ด้ รั บ แจ้ งจำกทำง
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ควรจัดให้ มีกำรตรวจนับสินทรัพย์ถำวร

ความคืบหน้ าในการดาเนินการ
ผู้สอบบัญ ชี ใ นประเด็ น ดัง กล่ำ ว เพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ ว่ำ กำร
จัดทำและสัง่ จ่ำยแคชเชียร์ เช็คจำกธนำคำรมีควำมถูกต้ อง
และเหมำะสม
สืบเนื่องมำจำกกำรควบรวมกิจกำรของ 9 บริ ษัท ในเดือน
ธัน วำคม พ.ศ.2556 ทำให้ บ ริ ษั ทฯใช้ เวลำในกำรปรั บปรุ ง
รำยกำรสินทรัพย์ถำวรจำกทัง้ 9 บริ ษัท ให้ รวมอยู่ในทะเบียน
ทรัพย์สินถำวรของบริ ษัทฯอย่ำงถูกต้ องและครบถ้ วน รวมทัง้
กำรติดรหัสทรัพย์สินใหม่ ซึ่งทำให้ บริ ษัทฯต้ องใช้ เวลำในกำร
ดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็ จ อย่ำงไรก็ ตำม บริ ษัทฯได้ ดำเนินกำร
ตรวจนับทรั พย์สินถำวรเสร็ จสิ ้นแล้ ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน
พ.ศ.2557 หลัง จำกนี ้ บริ ษั ท ฯจะได้ ด ำเนิ น กำรตรวจนับ
ทรัพย์สนิ ถำวรอย่ำงน้ อยปี ละครัง้ ต่อไป

ควรมีกำรสอบทำนและอนุมตั ิใบสำคัญทัว่ ไปก่อนกำรบันทึก บริ ษัทฯมีขนตอนกำรสอบทำนใบส
ั้
ำคัญแต่ละประเภทแตกต่ำง
รำยกำรผ่ำนระบบบัญชี
กัน ไปตำมควำมส ำคัญ ของรำยกำร โดยใบส ำคัญ ที่ อ ยู่ใ น
ประเภทที่มีสำระสำคัญจะต้ องได้ รับกำรสอบทำนและอนุมัติ
รำยกำรโดยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี ซึง่ ฝ่ ำยบัญชีได้ ถือปฏิบตั ิอยู่
แล้ ว รำยกำรที่ตรวจพบว่ำไม่มีลำยเซ็นผู้อนุมตั ินนั ้ ส่วนใหญ่
เป็ นใบสำคัญ ที่ จัด อยู่ใ นประเภทที่ เ กิ ด ขึน้ เป็ นประจ ำและมี
ควำมเสี่ยงจำกกำรบันทึกรำยกำรผิดพลำดในเกณฑ์ ต่ำ เช่น
รำยกำรบันทึกกำรโอนเงินระหว่ำงบัญชี (ซึ่งผู้บริ หำรสำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้ องจำกรำยงำนงบกระทบยอดเงิ นฝำก
ธนำคำรทุกสิ ้นเดือนได้ ) หรื อรำยกำรบันทึกค่ำเสื่อมรำคำ (ซึ่ง
ผู้บริ หำรสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้ องได้ จำกตำรำงคำนวณ
ค่ำเสือ่ มรำคำในโปรแกรมบัญชี)
อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้ ใบสำคัญของบริ ษัทฯครบถ้ วนและถูกต้ อง
ในทุกช่วงเวลำ บริ ษัทฯได้ กำหนดให้ มีกำรสอบทำนและอนุมตั ิ
ใบสำคัญทุกรำยกำรในทุกครัง้ ที่มีกำรบันทึกบัญชี
ระบบบัญชี Formula TRD อนุญำตให้ ผ้ บู นั ทึกบัญชีสำมำรถ  ในปั จจุบนั ทำงบริ ษัทฯได้ มีกำรกำหนดสิทธิในกำรเข้ ำถึง
และใช้ ง ำนโปรแกรมบัญ ชี (โปรแกรม Formula) โดย
เข้ ำไปแก้ ไขใบสำคัญทัว่ ไปที่ผ้ ทู ำบัญชีได้ เคยบันทึกรำยกำร
แบ่งแยกตำมหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ำย/แผนก
ผ่ำนระบบบัญชี ไปแล้ วได้ โดยไม่จำเป็ นต้ องผ่ำนกำรอนุมัติ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้ มีกำรกำหนดสิทธิในกำรใช้ งำนโปรแกรม
จำกผู้บงั คับบัญชำ
บัญชี Formula เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อนำเสนอให้ ผ้ มู ี
อำนำจอนุมตั ิแล้ ว
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ความคืบหน้ าในการดาเนินการ
 ทังนี
้ ้ ผู้ตรวจสอบภำยในอิสระที่บริ ษัทฯได้ ว่ำจ้ ำงคือบริ ษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ รำยงำนไว้ ในรำยงำนฉบับลง
วันที่ 8 เมษำยน พ.ศ.2557 ว่ำ บริ ษัทฯได้ ดำเนินปรับปรุ ง
จุด บกพร่ อ งจุดนี แ้ ล้ ว โดยมีก ำรก ำหนดสิท ธิ ก ำรใช้ ง ำน
โปรแกรมบัญ ชี (Formula) และน ำเสนอให้ ผ้ ูมี อ ำนำจ
อนุมตั ิลงนำมแล้ ว
 ทังนี
้ ้ ถ้ ำมีควำมจำเป็ นต้ องมีกำรปรับปรุ งรำยกำรหลังปิ ด
บัญชี บริ ษัทฯกำหนดสิทธิ์ให้ เฉพำะผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี
เข้ ำไปท ำรำยกำรได้ เท่ ำ นั น้ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ ำ รำยกำร
ปรั บปรุ งหลังปิ ดบัญชี ทงั ้ หมดได้ รับกำรเห็ นชอบแล้ วทุก
รำยกำร
 อย่ ำ งไรก็ ต ำม เนื่ อ งจำกข้ อ จ ำกั ด ของระบบบัญ ชี ที่ ไ ม่
สำมำรถแสดงประวัติ ก ำรเข้ ำ สอบทำนและประวัติ ก ำร
ปรับปรุงรำยกำรเกินกว่ำ 1 ครัง้ ของเอกสำรในแต่ละชุดได้
บริ ษัทฯจึงนำระบบป้องกันกำรแก้ ไขรำยกำรหลังกำรปิ ด
บัญ ชี ม ำใช้ ท ำให้ ผู้ อ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญ ชี ไ ม่ ส ำมำรถ
ปรับปรุงรำยกำรบนเอกสำรชุดเดิมได้ แต่ต้องออกเอกสำร
ชุด ใหม่ เพื่อ ยกเลิก รำยกำรในเอกสำรชุด ที่ อ้ำ งถึ ง และ
บันทึกรำยกำรที่ถกู ต้ องในเอกสำรชุดใหม่แทน วิธีดงั กล่ำว
จะช่วยกำรตรวจสอบเรื่ องกำรสอบทำนและกำรอนุมตั ิโดย
ผู้บงั คับบัญชำได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น

2.3.5.4

ฝ่ ายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในเป็ นหน่วยงำนที่มีค วำมเป็ นอิสระและขึ ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ฝ่ ำยตรวจสอบ
ภำยในทำหน้ ำที่ในกำรสนับสนุนกำรทำงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยทำกำรประเมินควำม
เพียงพอและเหมำะสมของระบบควบคุมภำยในที่บริ ษัทฯได้ วำงไว้ อย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงติดตำมและดูแลให้ ฝ่ำยงำนต่ำงๆ
ภำยในบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยดำเนินกำรแก้ ไขและปรับปรุงจุดบกพร่ องด้ ำนระบบควบคุมภำยในที่ตรวจพบ เพื่อให้ มนั่ ใจได้
ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในที่วำงไว้ มีควำมเหมำะสม เพียงพอและมีประสิทธิภำพ
ทังนี
้ ้ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯ คือ นำงสำวนพรัตน์ ยอดเพ็ชร์ โดยมี ข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติกำรทำงำน กำรศึกษำและกำรฝึ กอบรมของนำงสำวนพรัตน์ ยอดเพ็ชร์ ตำมที่ปรำกฏในเอกสำรแนบ 4 ทังนี
้ ้
ตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจในกำรพิจำรณำและอนุมตั ิกำร
แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ำย หรื อเลิกจ้ ำงหัวหน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯได้ ตำมควำมเหมำะสม
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จำกกำรพิ จ ำรณำประวัติ ก ำรทำงำนและประวัติ ก ำรศึก ษำของนำงสำวนพรั ต น์ ยอดเพ็ ช ร์ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ นำงสำวนพรัตน์ ยอดเพ็ชร์ มีคณ
ุ สมบัติที่เพียงพอที่จะทำหน้ ำที่ผ้ อู ำนวยกำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
ของบริ ษัทฯได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ จำกกำรที่นำงสำวนพรัตน์ มีประสบกำรณ์ ด้ำนกำรตรวจสอบภำยในให้ แก่บริ ษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์และบริ ษัทที่มีลกั ษณะและขอบเขตกำรดำเนินงำนคล้ ำยคลึงกับบริ ษัทฯมำกว่ำ 10 ปี รวมถึงได้
เข้ ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับงำนตรวจสอบภำยในมำอย่ำงต่อเนื่อง
2.3.5.5

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริ ษัทฯตระหนักดีถึงควำมสำคัญของกำรประเมินควำมเสีย่ งซึง่ เป็ นเครื่ องมือในกำรส่งสัญญำณถึงควำมเสียหำย
ที่อำจจะเกิดขึ ้นต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัทฯดำเนินกำรให้ มีกำรประเมินและ
ติดตำมควำมเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทำงและแผนกำร
บริ หำรควำมเสีย่ งอย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี ้ ผู้บริ หำรและพนักงำนทุกคนได้ รับกำรสนับสนุนให้ มีควำมเข้ ำใจและตระหนัก
ถึงควำมสำคัญของกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสีย่ ง เพื่อลดระดับผลกระทบหรื อป้องกันไม่ให้ เกิดขึ ้นอย่ำงทันท่วงที ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
ได้ สนับสนุนให้ มีกำรตระหนักถึงควำมรั บผิดชอบร่ วมกันของพนักงำนทุกคนต่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำคัญที่มี
ผลกระทบต่อเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยมำตรกำรและแผนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ ถกู
กำหนดจำกปั จจัยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นต่อธุรกิจ เป้ำหมำยและแผนกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ทังจำก
้
ปั จจัยภำยในและปั จจัยภำยนอก กำรประเมินควำมเสีย่ งที่อำจเกิดขึ ้นยังนำมำถึงเป้ำหมำยของกำรควบคุมกำรบริ หำรควำม
เสี่ยงโดยใช้ วิธีกำรควบคุมต่ำงๆที่เหมำะสม บริ ษัทฯได้ มีกำรกำหนดให้ มีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
รวมทังมี
้ กำรควบคุมและติดตำมให้ มีกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกิดขึ ้นอย่ำงเหมำะสมและทันท่วงที แผนกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยงของบริ ษัทฯและบริ ษัท ย่อยจะได้ รับกำรติดตำมและทบทวนควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบและนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ พิจำรณำ ทังนี
้ ้ แผนกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริ ษัทฯโดยภำพรวมจะเน้ นที่หลักกำร
ดังต่อไปนี ้:
 กำรกำหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยที่มีควำมชัดเจนและสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้
 กำรกำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิ จที่มี ควำมชัดเจนทัง้ ในระดับองค์ กรและระดับหน่ว ยงำน โดยจะต้ องมีกำร
ทบทวนเป้ำหมำยเพื่อสอบทำนควำมเหมำะสมเป็ นประจำทุกปี
 กำรระบุ ประเมิน และรวบรวมข้ อมูลควำมเสี่ยงที่เกี่ ยวข้ อง กำรพัฒนำแผนกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม กำรติดตำมควำมเสีย่ งที่ได้ ระบุขึ ้นและดำเนินกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง รวมทังมี
้ กำรทบทวนข้ อมูลควำม
เสีย่ งอย่ำงสม่ำเสมอ
 กำรดำเนินกำรต่ำงๆตำมควำมจำเป็ นเพื่อให้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ และ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงนโยบำยต่ำงๆขององค์กรที่กำหนดขึ ้น
 กำรทบทวนปั จจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆที่เป็ นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้ อมทังภำยในและภำยนอก
้
องค์กร เช่น กำรเริ่ มดำเนินโครงกำรใหม่ และ/หรื อกำรเปลีย่ นแปลงของปั จจัยทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง
 กำรระบุและประเมินสัญญำเตือนล่วงหน้ ำสำหรับปั จจัยควำมเสีย่ งต่ำงๆ (Risk Indicators) และกำรดำเนินกำร
ต่ำงๆตำมควำมจำเป็ นในกำรลดควำมเสีย่ ง
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บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)



กำรน ำหลัก กำรบริ ห ำรควำมเสี่ย งไปปฏิ บัติ แ ละ/หรื อ รวมอยู่ใ นกระบวนกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และกำรสร้ ำง
วัฒนธรรมแห่งกำรตระหนักถึงควำมเสีย่ งภำยในองค์กร

ทังนี
้ ้ กำรประเมินปั จจัยควำมเสีย่ งประเภทต่ำงๆที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
รวมถึงกำรกำหนดแนวทำงและแผนกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงประเภทต่ำงๆ จะดำเนินกำรพิจำรณำผ่ำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ หำร รวมถึงกำรประชุมผู้จดั กำรฝ่ ำยต่ำงๆ โดยในกำรประชุมแต่ละครัง้ จะมีกำรมอบหมำยให้ ฝ่ำยงำนที่
เกี่ยวข้ องดำเนินกำรติดตำมกำรเปลีย่ นแปลงของปั จจัยเสีย่ งต่ำงๆ รวมถึงควำมคืบหน้ ำในกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำงๆ
ที่กำหนดขึ ้นในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสีย่ ง โดยฝ่ ำยงำนที่ได้ รับมอบหมำยจะต้ องนำรำยงำนควำมคืบหน้ ำในกำรดำเนินกำร
ตำมที่ได้ รับมอบหมำย มำรำยงำนให้ ที่ประชุมทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ
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