บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)

10. การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 / 2550 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้งสาม
ทาน เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท เบตเตอร
เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย โดยการสอบถามขอมูลจากฝายบริหารในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบติดตาม
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ในสภาพปจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคลองกับแบบ
ประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเฉพาะในสวนของการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
นั้น (ตามขอ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน) บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
รั ด กุ ม และเพี ย งพอ รวมทั้ ง ยั ง ได มี ก ารจั ด ตั้ ง ฝ า ยตรวจสอบภายใน เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ใ นการรายงานผลการตรวจสอบต อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอยูในเอกสารแนบ 3
อยางไรก็ตาม ผูสอบบัญชีจากบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน
ดานบัญชีตามที่เห็นวาจําเปน เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุมและเหมาะสม โดยมี
ขอสังเกตจากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี และความเห็นของผูบริหาร สําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้
ขอสังเกตของผูสอบบัญชี

ความเห็นของผูบริหาร

1. การผิดนัดชําระเงินกูระยะยาว
จากการทดสอบการจายชําระเงินกูธนาคาร บริษัทมีการจายชําระ
เงินตนลาชาจากสัญญาดังกลาวไปจํานวน 2 งวด

2. รายการบัญชีสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
 บริษัทไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน ซึง่ กําหนดใหตองจัดบัญชี
รายรับ-รายจายสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมแยกตางหาก
เพื่อประโยชนในการคํานวณกําไรสุทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได
จากการตรวจสอบงบการเงินป 2549 บริษัทไมไดมีการบันทึก
รายการที่ไดรับและไมไดรับการสงเสริมแยกจากกันในบางบัญชี

เนื่องจากบริษัทไดลงทุนในโครงการใหมซึ่งไดรับอนุมัติวงเงินกูกับ
ธนาคารแลว แตมีความลาชาในการเบิกจายทําใหบริษัทตองสํารองเงิน
ในการกอสรางซึ่งเปนสวนที่ตองเบิกกับธนาคารออกไปกอน ทาง
บริษัทจึงขอผอนผันการชําระกับธนาคาร ซึ่งธนาคารรับทราบเรื่อง
ดังกลาวเปนอยางดี และออกหนังสือรับรองวาจะไมนําเรือ่ งดังกลาวมา
เปนประเด็นในการผิดนัดชําระหนี้
ทั้งนี้ในวันที่ 3 เมษายน 2550 บริษัทสามารถเบิกเงินกูใหมได และได
นําเงินไปชําระคาเงินกูที่คงคางกับธนาคารเรียบรอยแลว และปจจุบัน
หนี้ผอนชําระของบริษัทเปนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระตามเวลาปกติ
 เนื่องจากในชวงแรกบริษัทวิเคราะหวารายไดหลักทั้งหมดเปน

รายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ยกเวนรายไดอื่นเทานั้นที่
ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน จึงมองวาเปนการแยกผังบัญชีไป
ในตัวแลว จึงไมไดทําการแยกผังบัญชีออกมาอีกครั้งหนึ่ง สวน
ทางดานคาใชจายทีเ่ กี่ยวของกับรายไดอื่นไดมีเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีแยกโดยชัดเจน แตอยางไรก็ตาม บริษัทจะปฏิบัติให
เปนไปตามระเบียบปฏิบัติโดยถูกตอง โดยในป 2550 บริษัทไดมี
การแยกผังบัญชีออกมาโดยชัดเจนเปนที่เรียบรอยแลว
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ความเห็นของผูบริหาร

 บริษัทไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนสําหรับฝงกลบกาก

 ในการไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนประเภทบําบัดน้ําเสีย บริษัทขอ

อุตสาหกรรมและบําบัดน้ําเสีย แตตามรายงานของบริษัทไมมี
การแยกการบําบัดน้ําเสียออกมาอยางชัดเจน ซึ่งบริษัทควรมีการ
สอบทานรายไดและคาใชจายทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใชสิทธิประโยชน
ไดอยางครบถวน
3. รายงานปริมาณกากที่นํามาคํานวณตัดจายไมตรงกับใบกํากับการ
ขนกาก
จากการทดสอบการตัดจายหลุมฝงกลบกากอุตสาหกรรมในการ
ตรวจสอบป 2549 พบวารายงานจากฝายวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม
ที่บริษัทนํามาคํานวณตัดจายไมตรงกับใบกํากับการขนกาก ซึ่ง
สงผลใหการบันทึกหลุมฝงกลบตัดจายในระหวางปไมถูกตอง
ประกอบกับการจัดเก็บเอกสารใบกํากับการขนกากยังมีเอกสาร
บางสวนขาดหาย รวมถึงเอกสารยกเลิกไมมีการเก็บเขาแฟมเรียง
ตามเลขที่เอกสาร

4. การทบทวนประมาณการอายุการใชงานของทรัพยสิน
บริษัทคิดคาเสื่อมราคาอาคารและเครื่องจักรตามอายุการใชงานเปน
เวลา 20 ป และ 5 ป ตามลําดับ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 32 บริษัทควรมีการทบทวนอายุการใชงานที่เหลือ
ของทรัพยสินอยางสม่ําเสมอ และปรับปรุงบัญชีใหถูกตอง

ไวเพื่อวาหากบริษัทสามารถบําบัดน้ําเสียภายในบริษัทไดเพียงพอ
แลว และมีกําลังการผลิตเหลือ อาจจะสามารถรับบําบัดน้ําเสียจาก
ภายนอกได แตที่ผานมายังไมไดรับบําบัดน้ําเสียจากลูกคาภายนอก
อยางเปนทางการ

ฝายวิศวกรรมและสิ่งแวดลอมเปนผูจัดเก็บและรวบรวมปริมาณกาก
เพื่อรายงานและยื่นตอกรมโรงงาน รวมถึงมีสําเนาถึงฝายบัญชีเพื่อ
บันทึกการตัดจาย ซึ่งปจจุบันบริษัทไดจัดทําระบบโปรแกรมเพื่อ
ควบคุมใหรัดกุมมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทไดวาจางบริษัท
ประเมินอิสระเขามาประเมินปริมาณหลุมตัดจายที่หมดไปและหลุมตัด
จายคงเหลือ เพื่อนํามาปรับปรุงรายการบัญชีอีกครั้งหนึ่งในทุกป สวน
ทางดานเอกสารใบกํากับการขนสง มีจุดเริ่มตนจากศูนยบริหารฯ โดย
ออกเรียงตามลําดับเลขที่และมีทะเบียนควบคุม และสงใหกับลูกคา แต
การกลับมาของเอกสารใบกํากับการขนสงจะไมเรียงลําดับกัน แตฝาย
บัญชีก็ไดตรวจสอบกับทะเบียนคุมตลอดเวลาวาไดรับครบถวนหรือไม
และในการจัดเก็บไดมีการจัดเก็บแยกเปนวันๆ อยางชัดเจน แตไม
สามารถจัดเรียงเอกสารตามลําดับเลขที่ได เพราะในทางปฏิบัติคอนขาง
ยากเนื่องจากเอกสารที่ออกในแตละวันมีจํานวนมาก และกลับเขามาไม
พรอมกัน แตทั้งนี้ บริษัทมีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมเอกสาร
อยูแลว ซึ่งฝายบัญชีไดตระหนักในเรื่องนี้เปนอยางดี และพยายามจะ
จัดหาวิธีเก็บรวบรวมเอกสารใหเรียงตามเลขที่เอกสารใหได โดยให
ผลประโยชนที่ไดรับในสวนนี้จะตองคุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนที่
ตองจาย
บริษัทรับทราบและเห็นดวยกับขอเสนอแนะดังกลาว และกําลังอยูใน
ระหวางติดตอกับบริษัทประเมินอิสระ เพื่อเขามาทําการประเมินอายุ
การใชงานทรัพยสินของบริษัทโดยเร็ว และจะถือปฏิบัตใิ นปตอๆ ไป

ในการสอบทานงบการเงินงวด 6 เดือนป 2550 ผูสอบบัญชีมีประเด็นสรุปที่ใหความสําคัญจากการสอบทาน ดังนี้
ประเด็นสรุปของผูสอบบัญชี

ความเห็นของผูบริหาร

1. บริษัทยังไมมีการแยก Account Code อยางชัดเจน ซึ่งการแยก
ตนทุนดานสิ่งปฏิกูลฯ ที่ไมอันตราย และที่เปนอันตราย จะทําให
บริษัทสามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
2. การประกันภัยความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยบริษัทยังไมมีการทํา
ประกันภัยในการใหบริการดานการขนสง เพราะกฎหมายเกี่ยวกับ
การประกันภัยสิ่งแวดลอมยังไมประกาศใช

บริษัทไดดําเนินการแยกประเภทคาใชจายดังกลาวอยูแลว ในคาใชจาย
ทางตรง โดยไดแยกรหัสตามผังบัญชี และในสวนของคาใชจายอื่นๆ
บริษัทไดแยกตามแผนกที่เกี่ยวของ จึงไมมีความจําเปนตองแยกรหัส
บัญชี
เนื่องจากทางราชการยังไมประกาศใช กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย
สิ่งแวดลอม หากมีการบังคับใช ทางบริษัทมีความยินดีที่จะปฏิบัติตาม
โดยปจจุบัน บริษัทมีการปองกันความเสี่ยงดังกลาวโดยติดตามการ
ทํางานของผูใหบริการขนสงภายนอก รวมทั้งการคัดเลือก ฝกอบรม
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ความเห็นของผูบริหาร

3. การใหบริการระหวางกัน โดย BWT ไดนํารถขนสงใหบริการกับ
บริษัท

4. ลูกหนี้การคาที่มีอายุเกิน 1 ป เนื่องจากในไตรมาส 2 ป 2550 มี
ลูกหนี้การคาที่อายุคางนานเกิน 1 ป จํานวน 0.43 ลานบาท

และจัดใหมีคูมือปฏิบัติงานแกผูใหบริการขนสง นอกจากนี้ บริษัทได
แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกํากับและควบคุมดูแล
ดานปจจัยเสี่ยงของบริษัทดวย
เนื่องจาก BWT ไดรับมอบหมายใหดูแลเกี่ยวกับโครงการลูกคาราย
ไทยอาซาฮี จึงมีคาใชจายเกี่ยวกับคาน้าํ มัน แตไมไดเรียกเก็บคาใชจาย
ระหวางกัน ซึ่งฝายบัญชีไดสอบถามและแจงทางผูสอบบัญชีแลว โดย
จะเพิ่มความระมัดระวังและดําเนินการใหถูกตองตอไป
สาเหตุเนื่องมาจากความลาชาของ PO ลูกคา และเงื่อนไขราคาที่ตกลง
กันไมได บริษัทไดดําเนินการแกไขโดยควบคุมระบบในการวางบิลให
รวดเร็วยิ่งขึ้น และไดประชุมกับฝายที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติรวมกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณา
รายการลูกหนี้ดังกลาวแลวเห็นวาเปนลูกหนี้ที่คางนานไมมีเจตนาที่จะ
ไมชําระหนี้เพียงแตมีปญหาดานการจัดการของลูกหนี้ จึงใหตั้งเปน
ขอสังเกตเพื่อติดตามในการประชุมครั้งตอไปจนถึงสิ้นป 2550

นอกจากนี้ บริษัทไดแตงตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ตั้งแตป 2548 เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับฝายตรวจสอบ
ภายในของบริษัท ในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงตอกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไดจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550 โดยประเมินเปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุมภายใน
ภายใตองคประกอบที่มีนัยสําคัญตอความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององคกร ตามแนวคิดของ
COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษารูปแบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมตามที่กฎหมาย The U.S. Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) และ SEC (US) กําหนด ซึ่งสรุปไดวา บริษัท
มีกระบวนการดําเนินงานและการบริหารจัดการที่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ เพื่อให
บริษัทนําไปพิจารณาตามที่เห็นสมควร เพื่อใหระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความรัดกุมหรือมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คือ
1) ฝายบริหารการตลาดควรเสริมในเรื่องการจัดทําขอมูลการขาย หรือมีแหลงขอมูลที่มีความสมบูรณและทันเวลา เพื่อ
เปนประโยชนตอการติดตามยอดขาย เพื่อใหงานดานการขายของฝายบริหารการตลาดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพดาน
การตลาดยิ่งขึ้น โดยการนําขอมูลจาก Customer Relation ผานระบบสารสนเทศของบริษัท ซึ่งจะชวยทําใหฝายบริหาร
การตลาดจัดการขอมูลดานการขายไดสมบูรณเพิ่มมากขึ้น
2) ศูนยบริหารและจัดการฯ ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในการจัดการฐานขอมูล การเขาถึงขอมูล และการจัดเก็บใหเปน
ระบบชัดเจน เพื่อปองกันการสูญเสียขอมูลของระบบงานคอมพิวเตอร เนื่องจากการจัดการดานระบบงานคอมพิวเตอร
ของศูนยบริหารและจัดการฯ ในสวนของการสํารองขอมูล (Back up) ควรมีการจัดเก็บอยางปลอดภัยในหองมั่นคง
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 ไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอแนะ
ดังกลาว โดยมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในตรวจติดตามผลและใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาวเปนกิจกรรมใน
การตรวจสอบภายในตอไป ซึ่งฝายตรวจสอบไดนําขอสังเกตและขอเสนอแนะแจงใหหนวยงานดังกลาวทราบเพื่อนําไปปฏิบัติ
ตออยางเครงครัดแลว
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