บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
13.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway Commission)
โดยครอบคลุมการควบคุมภายในที่สาคัญทั้งระดับองค์กรและระดับแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในด้านการดาเนินงาน (Operations Objective) ด้านการรายงาน
ข้อมูลทางการเงิน (Reporting Objective) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objective)
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทาการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร เพื่อสรุปผลจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ส่วน ซึ่งประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
ระบบการติดตามผล (Monitoring Activities)

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้
บริษัทฯ สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งยังจัดให้มีระบบตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบ
การติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อานาจ รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมดูแลอย่างเพียงพอเหมาะสมในเรื่องการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
13.2 การดาเนินการเกีย่ วกับระบบควบคุมการภายในของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกันอย่าง
น้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดาเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

13.3 ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
13.3.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จากัด (“ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ”) เพื่อทาการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงติดตามผลการควบคุมภายใน โดย
เริ่มเข้าปฏิบัติงานสอบทานระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2557 และระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ซึ่งครอบคลุมถึง (1)
สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
(Information and Communication) และ (5) ระบบการติดตามผล (Monitoring Activities) เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าระบบบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ และเพียงพอที่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในสาหรับด้านต่างๆ โดยประเด็นหลักที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขในช่วงระหว่าง
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 19 กันยายน 2557 สรุปได้ดังนี้
หัวข้อ/ระดับความสาคัญ
1. การประเมินความเสี่ยง
กระบวนการและรูปแบบในการ
ประเมินและตอบสนองความ
เสี่ยง (สูง)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

การดาเนินการของบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นาแนวทางการบริหารความเสี่ยงมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่ ระดับ
องค์กรและระดับปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม จากการสอบทาน
กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ พบว่าบริษัทฯ

บริษัทฯ จะนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาใช้ โดยจะ
กาหนดให้มีคณะทางานด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน
โดยจัดให้มีการประชุมหารือ เพือ่ ระบุ ประเมิน และตอบสนอง
ความเสี่ยงให้ครบถ้วนทั้งระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ
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สถานะของการดาเนินการแก้ไข


อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
หัวข้อ/ระดับความสาคัญ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

การดาเนินการของบริษัทฯ

ยังขาดขั้นตอนหรือกระบวนการในระดับปฏิบัติงาน สาหรับการ
ประเมินความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กรในภาพรวม

โดยเมื่อได้มีการจัดเตรียมคณะทางานและแผนการทางาน
เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะสามารถจัดทารายงานการบริหาร
ความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กรใน
ภาพรวมได้

ผลกระทบ
กรณีไม่มีแนวทางและรูปแบบการประเมินและบริหารความเสี่ยง
ที่ชัดเจนอาจทาให้ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่ถูก
ระบุ พิจารณา และตอบสนองอย่างครบถ้วน

สถานะของการดาเนินการแก้ไข

ข้อเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรนาแนวทางของการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพื่อให้
มั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้มีการระบุ ประเมิน และมีการ
จัดการอย่างเหมาะสมครบถ้วน เช่น การจัดตั้งคณะทางานด้าน
การบริหารความเสี่ยง และการกาหนดอานาจหน้าที่ของ
คณะทางานด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึง รูปแบบของการ
จัดทารายงานการบริหารความเสี่ยงจากระดับปฏิบัติงาน เพื่อ
รายงานต่อผู้บริหารของบริษัทฯ
2.การขายและการรับชาระหนี้
การใช้ระบบอัตโนมัติช่วย
คานวณค่าขนส่งสาหรับการขาย
ในประเทศ (ปานกลาง)

ข้อสังเกต
ในการคานวณเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายแก่รถขนส่งสาหรับการขาย
สินค้าภายในประเทศจะมีการคานวณและบันทึกค่าขนส่งโดย
ผู้ปฏิบัติงานในแผนกสายส่งตามตารางสรุปค่าขนส่งแยกตาม
พื้นที่และอัตราต้นทุนค่าน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งแนบท้ายอยู่ในสัญญา
จ้างขนส่ง โดยการพิจารณาเพื่อคานวณค่าจ้างดังกล่าวจะต้องใช้
ความชานาญและประสบการณ์เฉพาะบุคคลเพื่อระบุว่าจุดหมาย

จะมอบหมายให้ฝ่าย IT ร่วมประชุมและประสานงานกับแผนก
สายส่งเพื่อสรุปและพิจารณาเงื่อนไข การบันทึกค่าขนส่งแยก
ตามต้นทุนค่าน้ามันเชื้อเพลิงและการกาหนดพื้นที่สายส่งให้
เป็นมาตรฐานในฐานข้อมูล เพื่อลดข้อผิดพลาดในการคานวณ
ค่าขนส่งดังกล่าว รวมถึงการจัดให้พนักงานมีการอบรมก่อน
เพื่อใช้โปรแกรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
หัวข้อ/ระดับความสาคัญ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

การดาเนินการของบริษัทฯ

สถานะของการดาเนินการแก้ไข

เนื่องจากฝ่ายงาน IT เป็นฝ่ายงานกลางที่รับผิดชอบในการ
สร้างข้อมูลหลัก (master file) ของลูกค้า ดังนั้นการกาหนดผู้ที่
จะทาการแก้ไขข้อมูลจึงกาหนดให้เป็นฝ่ายการเงิน ซึ่งก็ได้แก่
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ซึ่งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
ติดต่อลูกค้า อย่างไรก็ตามก่อนที่ทางผู้จัดการฝ่ายการเงินจะ
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ บริษัทฯ ก็ให้มีกระบวนการใน
การอนุมัติเป็นเอกสารก่อน ซึ่งเอกสารดังกล่าว ต้องผ่านการ
อนุมัติรว่ มจากผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายในประเทศ และ CFO
(และ COO ตามอานาจอนุมัต)ิ อย่างไรก็ดี ทางบริษัทฯ เห็น
ควรให้เพิ่ม CIO ในการอนุมัติเอกสารดังกล่าวก่อนทุกครั้ง
เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินได้ดาเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ
ต่อไป

 อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ที่พนักงานขับรถไปขนส่งให้นนั้ ต้องคิดค่าจ้างในอัตราเท่าใดตาม
ตาราง

การจัดการข้อมูลลูกค้าในระบบ
ฐานข้อมูลไม่เหมาะสม (ปาน
กลาง)

ข้อเสนอแนะ
เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการคานวณค่าจ้าง
ขนส่งผิดพลาด บริษัทฯ ควรพิจารณาให้ฝ่าย IT ปรับแต่งให้
โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมดูแลการขนส่งสามารถคานวณค่า
ขนส่งได้โดยอัตโนมัติ เช่นกรณีเดียวกันกับการคานวณ
ผลตอบแทน (incentive) ที่จ่ายให้พนักงานขับรถกรณีขนส่ง
สินค้าได้ในปริมาณที่มากกว่าเกณฑ์ปกติ
ข้อสังเกต
จากการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
วงเงินเครดิตในระบบ กับเอกสาร New Customer Account ของ
ลูกค้ารายใหม่ที่มีการอนุมัติวงเงินเครดิตตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนกรกฎาคม 2557 จานวน 30 รายการพบว่า มีข้อสังเกต
ดังนี้
1) ข้อมูลวงเงินเครดิตในระบบไม่ถูกต้องตรงกับเอกสาร จานวน
2 รายการ
2) การบันทึกสร้างฐานข้อมูลลูกค้าในระบบไม่เป็นไปตาม
นโยบายที่บริษัทฯ กาหนดไว้จานวน 1 รายการ
ข้อเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรกาหนดให้มีการสอบทานความถูกต้องของ
ฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่นาไปใช้มี
ความถูกต้อง รวมถึงการพิจารณายกเลิกสิทธิในการทารายการ
ในระบบของฝ่ายการเงินบางสิทธิ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่ควรมี
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สถานะของการดาเนินการแก้ไข

บริษัทฯ จะกาหนดนโยบายในการขายลูกเป็ดให้ฟาร์ม
เกษตรกรในปริมาณไม่น้อยกว่าหรือมากกว่าร้อยละ 5 ของ
ปริมาณลูกเป็ดตามสัญญา พร้อมทั้งระบุในเงื่อนไขการขายลูก
เป็ดในสัญญาซื้อขายเป็ด อาหารสาเร็จรูปและยา และยังคง
เงินประกันค่าลูกเป็ดที่ระบุไว้ในสัญญา จะเริ่มดาเนินการกับ
ฟาร์มใหม่ที่เริ่มทาสัญญากับบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนกันยายน
2557 เป็นต้นไป ในกรณีฟาร์มเก่าจะดาเนินการเมื่อต่ออายุ
สัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

 อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
 ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่าง
ขั้นตอนการร่างสัญญาใหม่ให้มีความ
ครอบคลุมในเรือ่ งดังกล่าว

สาหรับฟาร์มใหม่ที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
เป็นต้นไป บริษัทฯ จะดาเนินการปรับปรุงสัญญาใหม่ดังนี้
1. หลักทรัพย์ที่ใช้ทาสัญญาในการซื้อขายเป็ดและอาหาร
สาเร็จรูปเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันการชาระหนีต้ ามสัญญา
1.1 กรณีเป็นโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองจากธนาคาร
(Letter of Guarantee) บริษัทฯ จะทาสัญญาประกัน
การชาระหนี้ในอัตรา 34 บาท คูณด้วยจานวนลูกเป็ด

 เงื่อนไขตามข้อ 1 จะเริ่มใช้กับฟาร์ม
ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
เป็นต้นไป กรณีข้อ 2 และข้อ 3 จะ
เริ่มใช้กับทุกฟาร์มตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม 2558 เป็นต้นไป

สิทธิเข้าไปแก้ไขฐานข้อมูล
3. การประสานงานฟาร์มเกษตรกรคูส่ ัญญา
ยังไม่ได้กาหนดวิธีปฏิบัติงานที่
ข้อสังเกต
ชัดเจนกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ปัจจุบันเกษตรกรบางรายมีการรับเลี้ยงลูกเป็ดจริงในจานวนที่
แก้ไขข้อมูลของฟาร์มเกษตรกร มากกว่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งเกิดจากกรณีที่บริษัทฯ ผลิต
(ต่า)
ลูกเป็ดได้มากกว่าจานวนที่ประมาณการไว้ ทาให้มีการเจรจาให้
เกษตรกรรับเลี้ยงในปริมาณที่มากกว่าตามที่ตกลงกัน
ผู้ปฏิบัติงานแจ้งว่าได้มีการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
แล้ว เช่น ความหนาแน่นของการเลี้ยงลูกเป็ด หรือความเพียงพอ
ของจานวนเงินประกัน แต่ไม่ได้มีการจัดทาบันทึกหรือรายงาน
การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งให้
ผู้บริหารรับทราบ
ข้อเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรมีการกาหนดวิธีการปฏิบัติงานในการพิจารณาและ
จัดทาบันทึกหรือรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้
ผู้บริหารรับทราบ
ความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
ข้อสังเกต
สัญญาซื้อขายเป็ด อาหารและยา จากการตรวจสอบพบว่าเนื้อหาในสัญญาที่จัดทาโดยฝ่าย
กับการปฏิบัติงานจริง (สูง)
กฎหมาย กับแนวทางปฏิบัติงานของฝ่ายประสานงานฟาร์มไม่
สอดคล้องกันในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. วงเงินหลักทรัพย์ค้าประกัน
สัญญา: กาหนดหลักทรัพย์ค้าประกันการชาระหนี้เป็น 2
กรณี
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- เกษตรกรวางหลักทรัพย์ค้าประกันเต็มจานวน เงินประกัน
ที่ลงเลี้ยงทั้งฟาร์ม
จะคานวณที่อัตรา 33 บาทต่อตัว
1.2 กรณีเจ้าของฟาร์มใช้เงินสดทาสัญญาประกันการ
- เกษตรกรวางหลักทรัพย์ค้าประกันเริ่มแรกเพียงบางส่วน
ชาระหนี้ บริษัทฯ จะทาสัญญาประกันการชาระหนี้ใน
เงินประกันจะคานวณทีอ่ ัตรา 34 บาทต่อตัว
อัตรา 33 บาท คูณด้วยจานวนลูกเป็ดที่ลงเลี้ยงต่อ
การปฏิบัติ: จัดเก็บหลักทรัพย์ค้าประกัน 33 บาทต่อตัว โดย
ฟาร์ม
ยึดถือจานวนลูกเป็ดตามสัญญา สาหรับทุกกรณี
1.3 กรณีฟาร์ม ไม่มีหลักประกันการชาระหนี้ตามสัญญา
2. ราคาขายลูกเป็ด
ตามข้อ 1.1 และ 1.2 ฟาร์มจะต้องมีหลักทรัพย์ค้า
สัญญา: กาหนดราคาขายลูกเป็ดตัวละ 33 บาทในกรณีวาง
ประกันที่เป็นเงินสดอย่างน้อยในอัตรา 15 บาท คูณ
หลักทรัพย์ค้าประกันทั้งจานวน และตัวละ 34 บาทในกรณีที่
ด้วยจานวนลูกเป็ดที่ลงเลี้ยงทั้งฟาร์ม
วางหลักทรัพย์ค้าประกันเพียงบางส่วน
1.4 กรณี ตามข้อ 1.3 เมื่อทางฟาร์มเลี้ยงเป็ดและได้ผล
การปฏิบัติ: กาหนดราคาขายตัวละ 33 บาทตามสัดส่วน
กาไรได้มากกว่าหรือเท่ากับ 15 บาทต่อตัว ทาง
หลักทรัพย์ค้าประกันทีว่ างไว้ ส่วนที่เหลือขายตัวละ 34 บาท
บริษัทฯ จะหักเงินประกันการชาระหนี้กับฟาร์มใน
3. เงื่อนไขการชาระค่าลูกเป็ด อาหารสาเร็จรูป และยา
อัตรา 2 บาท คูณด้วยจานวนเป็ดที่ลงเลี้ยงทั้งฟาร์ม
สัญญา: เกษตรกรตกลงชาระราคาลูกเป็ดเป็นเงินสดให้แก่
จนครบวงเงินการประกันการชาระหนีใ้ นอัตรา 34
บริษัทฯ ในวันที่ส่งมอบลูกเป็ดในแต่ละครั้งตามราคาที่ระบุไว้
บาทคูณด้วยจานวนเป็ดที่เลี้ยง
ส่วนอาหารสาเร็จรูปและยา สามารถเลือกชาระเป็นเงินสด
2. ราคาขายลูกเป็ดที่เกษตรนาไปเลี้ยงที่ฟาร์ม สัญญาจะแก้ไข
หรือหักกับค่าเป็ดใหญ่ที่บริษัทฯ รับซือ้ คืนก็ได้
เป็น “บริษัทฯ จะหักต้นทุนค่าลูกเป็ดจากเป็ดใหญ่ที่เข้า
การปฏิบัติ: เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงต่อครัง้ ให้นาค่าลูกเป็ดที่
เชือด ตามเงื่อนไขในข้อ 1.”
บริษัทฯ ขายให้เกษตรกร หักออกจากค่าเป็ดใหญ่ทบี่ ริษัทฯ
3. เงื่อนไขการชาระค่าลูกเป็ด อาหารสาเร็จรูป และยา สัญญา
รับซื้อคืน โดยบริษัทฯ จะจ่ายส่วนต่างกาไรจากการเลี้ยง
จะแก้ไขเป็น “บริษัทฯ จะหักต้นทุนค่าลูกเป็ด อาหาร
ให้กับเกษตรกร
สาเร็จรูป และยา จากเป็ดใหญ่ที่เข้าเชือด ตามเงื่อนไขใน
ข้อเสนอแนะ
สัญญา” ในแต่ละปีทบี่ ริษัทฯ ได้จัดทาขึ้น
บริษัทฯ ควรจัดทานโยบายต่างๆ ที่สาคัญเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยได้รับการอนุมตั ิจากผู้มีอานาจ และประกาศให้ฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้การจัดทาสัญญาซื้อขายเป็ด
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ในกรณีที่เกษตรกรคู่สัญญาขอการยกเว้นการหักเงินประกัน 2
บาทต่อรอบการเลี้ยงบริษัทฯ จะกาหนดให้มีการพิจารณา
ความเหมาะสมเป็นกรณี และในการอนุมัติตอ้ งได้รับการ
อนุมัติจาก ผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่ 1) CFO และ 2) COO
โดยมีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร

 อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ จะบันทึกค่าขนส่งลูกเป็ดเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร ซึ่งไม่รวมในการคานวณต้นทุนผลิตลูกเป็ด ทั้งนี้
บริษัทฯ จะปรับปรุงรายการค่าขนส่งลูกเป็ดจากต้นทุนการ



อาหารสาเร็จรูปและยา และการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
การอนุมัติรายการกรณีเกษตรกร
ขอยกเว้นไม่หักเงินประกัน (สูง)

ข้อสังเกต
บันทึกความเข้าใจเรื่อง ข้อกาหนดในการเก็บเงินประกันลูกเป็ด
และการชาระหนี้ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ระบุว่ากรณี
เกษตรกรยังจ่ายเงินประกันไม่ครบตามที่กาหนด ให้หักเงิน
ประกันการชาระหนีต้ ัวละ 2 บาท จนกว่าจะครบวงเงินประกัน
เมื่อเกษตรกรเลี้ยงเป็ดและขายคืนบริษัทฯ โดยได้ผลกาไร
มากกว่าหรือเท่ากับ 10 บาทต่อตัว จากการตรวจสอบการจัดเก็บ
เงินประกันจากผลกาไร พบกรณีที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวแต่ไม่ได้มี
การหักเงินประกันไว้ตามที่กาหนด ซึง่ ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งว่าเกิด
จากเกษตรกรร้องขอไว้โดยอธิบายว่าแม้ได้กาไรมากกว่า 10
บาทตามหลักเกณฑ์ แต่เกษตรกรยังขาดสภาพคล่องอาจทาให้
ไม่สามารถเลี้ยงลูกเป็ดเล้าถัดไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้
บันทึกการพิจารณา และไม่ได้รับอนุมตั ิเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรกาหนดผู้มีอานาจในการอนุมัติ หากเกิดกรณีมีการ
ร้องขอจากเกษตรกร ควรมีการแจ้งให้ผู้มีอานาจพิจารณาความ
เหมาะสม และอนุมัติเป็นลายลักษณ์อกั ษร

4. การฟักไข่

การบันทึกรับรู้รายการเพื่อ
ข้อสังเกต
คานวณต้นทุนไม่เหมาะสม (ปาน ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการขนส่งลูกเป็ดออกจากโรงฟักเพือ่ ขายให้
กลาง)
ฟาร์มเกษตรกรดังกล่าว ถูกบันทึกและแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ
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อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงรายการค่าขนส่งลูก

บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
หัวข้อ/ระดับความสาคัญ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

ต้นทุนในการผลิตลูกเป็ดในระหว่างงวด และมีการนาไปคานวณ
ปันส่วนผลต่างจากการผลิต ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการคานวณและบันทึก
รายการดังกล่าวให้ถูกต้อง โดยไม่ควรนาค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ลูกเป็ดดังกล่าวไปรวมคานวณเป็นต้นทุนในการผลิตลูกเป็ด แต่
ให้รับรู้และแสดงรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร
5. การผลิต แปรรูป และคานวณต้นทุน
ข้อจากัดในการวิเคราะห์ผล
ข้อสังเกต
แตกต่างจากการผลิตระหว่าง
จากการตรวจสอบการคานวณและการบันทึกต้นทุนการผลิต
ต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน
พบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหา
สาเหตุของผลแตกต่างจากการผลิตระหว่างต้นทุนจริงกับต้นทุน
มาตรฐานได้ โดยยังขาดข้อมูลที่เพียงพอเพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์
ผลแตกต่างดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการของบริษัทฯ
ผลิต เป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตั้งแต่เดือนตุลาคม
2557 เป็นต้นไป

ผู้บริหารของบริษัทฯ กาหนดให้แผนกที่เกี่ยวข้องเริ่มมีการ
จัดเก็บและบันทึกข้อมูลการผลิตจริงสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มี
ปริมาณการผลิตและขายสูงสุด 3 ลาดับแรกของแต่ละหน่วย
ธุรกิจ (Slaughterhouse และ Food Products) เพื่อประโยชน์
ในการวิเคราะห์ต้นทุนได้โดยมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่าระบบ
ดังกล่าวจะสมบูรณ์และนามาใช้ได้จริงหลังวันที่ 1 ตุลาคม
2557

- ออกแบบระบบให้มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง สามารถ
จัดเก็บ บันทึก และแยกแยะข้อมูลต้นทุนที่ใช้ในการผลิตที่เกิดขึ้น
จริง
- ทบทวนความถูกต้องและเหมาะสมของข้อมูลการผลิตต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการคานวณต้นทุนมาตรฐานโดยสม่าเสมอ
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สถานะของการดาเนินการแก้ไข
เป็ดจากต้นทุนการผลิต เป็น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะ
เริ่มตั้งแต่่เดือนตุลาคม 2557 เป็น
ต้นไป ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ จะเข้าสอบทานความ
คืบหน้าอีกครั้งในภายหลัง

 อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
13.3.2 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกของกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ จากัด (ประเทศเนเธอร์แลนด์) (“ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์”) เพื่อทาการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีการดาเนินกิจกรรมและก่อให้เกิดรายได้ที่มีนัยสาคัญแก่บริษัทฯ ได้แก่ TDT และ DTF รวมถึงติดตามการควบคุมภายใน โดยเริ่มเข้าปฏิบัติงานสอบทานระยะ 1
ในช่วงเดือน กรกฎาคม สาหรับงวด วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
บริษัทย่อยได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายใน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นหลักที่บริษัทย่อย ได้ดาเนินการปรับปรุงและมีการสอบทานระยะ 2 ในช่วง
เดือนกันยายน 2557 ซึ่งมีรายละเอียดชี้แจงได้ดังนี้
หัวข้อ/ระดับความสาคัญ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

1. ฟาร์มพ่อแม่พันธุแ์ ละการฟักไข่
ความไม่ถูกต้องในการคานวณ
ข้อสังเกต
โบนัสสาหรับเกษตรกรเลี้ยงพ่อ มีการใช้ระบบในการคานวณอัตราการเจริญพันธุ์ที่ผิด จึงทาให้
แม่พันธุเ์ ป็ด (ปานกลาง)
การคานวณโบนัสต่อเกษตรกรมีผลกระทบ
ข้อเสนอแนะ
ควรตรวจสอบจานวนของไข่ที่ลงทะเบียนในระบบการฟักว่ามี
จานวนสอดคล้องกับจานวณของไข่ทรี่ ะบุอยู่ในใบแจ้งหนี้ที่ส่งให้
ทางเกษตรกรหรือไม่
สัญญาที่ทาขึ้นกับเกษตรกรบาง
ฉบับไม่มีการลงนามโดยคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่าย (ปานกลาง)

ข้อสังเกต
พบว่าบางสัญญาไม่มีการลงนามอย่างครบถ้วนโดยคูส่ ัญญาทั้ง
สองฝ่าย
ข้อเสนอแนะ
-ติดตามสถานะของสัญญาที่ยังไม่มีการลงนาม หรือทาสัญญา
ใหม่ในกรณีที่ไม่เคยมีการทาสัญญา
-พิจารณาความจาเป็นในการทาบันทึกสัญญาสาหรับคู่ค้า/
คู่สัญญารายอื่น เพื่อสามารถตรวจสอบและตอบสนองกับ

การดาเนินการของบริษัท

สถานะของการดาเนินการแก้ไข

บริษัทย่อยจะมีการตรวจสอบจานวนไข่ในระบบการฟักไข่ให้
สอดคล้องกับจานวนไข่ที่ระบุอยู่ในใบแจ้งหนี้ทุกครั้งก่อนทา
การคานวณและจ่ายโบนัสให้แก่เกษตรกร

 อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

บริษัทย่อยจะดาเนินการทาบันทึกสัญญาตามที่ผู้ตรวจสอบได้
เสนอแนะ และจะมีการติดตามสถานะของสัญญาต่างๆ ให้
ครบถ้วน ทั้งนี้ทางผู้บริหารคาดว่าการเจรจาการทาสัญญา
และลงนามกับเกษตรกรคูส่ ัญญาจะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปี
2557

 อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
หัวข้อ/ระดับความสาคัญ
วิธีการนับจานวนพ่อแม่พันธุ์ไม่
สอดคล้อง (ต่า)

2. สินค้าคงคลัง
การคานวณราคาต้นทุนบางส่วน
ไม่สอดคล้องกัน (ปานกลาง)

3. การขายและการตลาด
ใบแจ้งหนี้สาหรับลูกค้าแบบค้าส่ง
ไม่ได้รับการตรวจทานโดย
พนักงานที่เป็นอิสระ ก่อนการส่ง
ให้ลูกค้า (ปานกลาง)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
ข้อตกลงในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อสังเกต
การนับจานวนเป็ดพ่อแม่พนั ธุ์ที่ส่งมอบหน้าฟาร์มจะถูกนับตาม
จานวณลังในขณะที่ จานวนที่ระบุในใบแจ้งหนี้จะถูกนับตาม
จานวนพ่อแม่พันธุ์
ข้อเสนอแนะ
-ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการตรวจสอบปริมาณพ่อแม่พันธุ์ที่
ลงในใบแจ้งหนี้
-สุ่มตัวอย่างเพื่อนับจานวนหน่วยต่อลังในระหว่างการส่งมอบพ่อ
แม่พันธุ์

การดาเนินการของบริษัท

สถานะของการดาเนินการแก้ไข

บริษัทย่อยจะดาเนินการกาหนดวิธีการสุ่มนับตัวอย่างที่มี
ประสิทธิภาพ หลังจากที่สามารถระบุวิธีที่เหมาะสม บริษัท
ย่อยจะมีการบังคับใช้เป็นขั้นตอนมาตรฐาน

 อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกต
ส่วนประกอบที่ใช้ในการคานวณต้นทุนสินค้าสาเร็จรูปจะมีการ
ทบทวนเป็นประจาทุกเดือน ทั้งนี้ส่วนประกอบบางอย่างไม่ได้รับ
การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
-ควรมีการทบทวนส่วนประกอบที่ใช้ในการคานวณราคาต้นทุน
อย่างสม่าเสมอ เช่น ราคา น้าหนัก หรือค่ามาตรฐานต่างๆ และ
ควรมีการปรับปรุงหากจาเป็นรวมถึงจดบันทึกการสอบทานและ
ผลของการสอบทานดังกล่าว

บริษัทย่อยจะดาเนินการเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์
พลอยได้ซึ่งมีผลต่อการคานวณต้นทุนสินค้าคงเหลือทุกๆ
ไตรมาส โดยใช้ราคาเฉลี่ยของไตรมาสก่อนหน้าและจด
บันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อสอบทานผลกระทบ จะบังคับใช้
กับงบไตรมาส 3 ปี 2557

 อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกต
จากการตรวจสอบ พบว่าใบแจ้งหนี้ของลูกค้าแบบค้าส่งบางราย
ไม่ได้รับการตรวจทานโดยพนักงานที่เป็นอิสระอีกคนหนึ่ง
นอกจากนั้น ราคาขายของลูกค้าแบบค้าส่ง ได้ถูกจัดเก็บไว้ใน

บริษัทย่อยกาหนดอานาจหน้าที่เพิ่มเติมให้พนักงานที่เป็น
อิสระตรวจทานความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง รวมทั้งมี
การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถเก็บ
ราคาขายสินค้าของลูกค้าแบบค้าส่งได้

 อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
หัวข้อ/ระดับความสาคัญ

ใบลดหนี้ไม่ได้รับการตรวจทาน
และอนุมัติโดยผู้บริหารก่อนการ
ออกใบลดหนี้ให้ลูกค้า (ปาน
กลาง)

ความครบถ้วนของการออกใบ
แจ้งหนี้ไม่ได้ถูกตรวจสอบกับ
ใบสั่งสินค้าหรือรายงานการ
เคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง
(ปานกลาง)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
โปรแกรม Excel
ข้อเสนอแนะ
ใบแจ้งหนี้ควรมีการตรวจทานโดยพนักงานที่เป็นอิสระอีกคน
หนึ่งด้วย อีกทั้งบริษัทควรพิจารณาหาวิธีกาหนดราคาขายไว้ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Accountview ซึ่งมีการควบคุมที่
ดีกว่าโปรแกรม Excel เพื่อให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้มีความ
ถูกต้องและรัดกุม
ข้อสังเกต
การออกใบลดหนีไ้ ม่ได้มีการอนุมัติ ตามแนวทางและอานาจการ
อนุมัติที่ระบุไว้ในเอกสารมอบอานาจอนุมัติ (Delegation of
Authority: DOA)
ข้อเสนอแนะ
ใบลดหนี้ควรได้รับการอนุมตั ิจากผู้บริหารหรือผู้ที่มีอานาจตาม
วงเงินของใบลดหนี้ ตามแนวทางที่ระบุไว้ในเอกสารมอบอานาจ
อนุมัติ
ข้อสังเกต
-ใบกากับสินค้าที่จัดส่งให้แก่ลูกค้าโดยผู้ให้บริการคลังสินค้าไม่ได้
ถูกตรวจสอบความครบถ้วนกับรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า
คงคลัง
-มีการเพิ่มรายการสินค้าตามคาร้องขอเพิ่มเติมจากลูกค้าใน
ใบกากับสินค้าโดยไม่ผ่านการสั่งซื้อในระบบ Reflex
ข้อเสนอแนะ
-เพิ่มระเบียบวินัยในการทางานโดยกาหนดให้ทาการขนส่งสินค้า
เฉพาะรายการที่สั่งผ่านระบบ Reflex เท่านั้น
-เฝ้าระวังและติดตามผลกรณีมีการบันทึกรายการสินค้าเพิ่มเติม
ในบันทึกการจัดส่ง
-ตรวจสอบรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังที่จัดทาโดยผู้

การดาเนินการของบริษัท

สถานะของการดาเนินการแก้ไข

บริษัทย่อยกาหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
อนุมัติใบลดหนี้เป็นไปตามนโยบายตามเอกสารมอบอานาจ
อนุมัติ

 อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

บริษัทย่อยจะกาหนดระบบการทางานใหม่สาหรับคนงานให้มี
ความรัดกุมให้ระบบมากขึ้น เช่น การเบิกสินค้าออกจากคลัง
จะต้องเบิกตามรายการในใบหยิบสินค้า (picking order)
เท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการในใบหยิบสินค้า
(picking order) โดยไม่มีการทาเอกสารประกอบชุดใหม่
จะต้องมีการอนุมัติจากหัวหน้าสายงานก่อนที่จะดาเนินงาน
ต่อได้ นอกจากนั้น บริษัทย่อยจะตรวจสอบการเคลื่อนไหว
ของสินค้าคงคลังระหว่างสินค้า “ออก” จากคลังสินค้า สินค้าที่
“เข้า” มาในบริษัท และสินค้าที่มีการระบุในใบแจ้งหนี้ให้
สอดคล้องกันทั้งหมด

 อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
หัวข้อ/ระดับความสาคัญ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

การดาเนินการของบริษัท

สถานะของการดาเนินการแก้ไข

บริษัทย่อยดาเนินการแก้ไขอานาจและขอบเขตอนุมัติเพื่อให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบริษทั ย่อยมากขึ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทางบริษัทย่อยจะมีการจัดทาเอกสาร
มาตรฐานตามโดยมีรายการตามข้อเสนอแนะจากทางผู้
ตรวจสอบภายใน และมีการดาเนินการจัดเก็บเอกสาร และ
สัญญาไว้อย่างน้อยหนึ่งปี

 ข้อสังเกตได้รับการปรับปรุงแก้ไข
และข้อเสนอแนะได้ถูกนาไปปฏิบัติ
แล้ว

บริษัทย่อยได้ดาเนินการแก้ไขขอบเขตอานาจการอนุมัติให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติการของทางบริษัทฯ
และได้มีการกาหนดรายชือ่ ของผู้มีอานาจในการลงนามการ
อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทางบริษัทจะดาเนินการ
ตรวจสอบและสังเกตการณ์ตามข้อกาหนดใหม่อย่างสม่าเสมอ

 ข้อสังเกตได้รับการปรับปรุงแก้ไข
และข้อเสนอแนะได้ถูกนาไปปฏิบัติ
แล้ว

บริษัทย่อยจะดาเนินการกาหนดกระบวนการปิดบัญชีเป็น
ลายลักษณ์อักษร ทั้งยังจะมีการพิจารณาเพิ่มเติม

 อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ให้บริการคลังสินค้ากับใบแจ้งหนี้ที่จัดทาและส่งให้ลูกค้า
4. ค่าใช้จ่ายและสินทรัพย์ถาวร
การสั่งซื้อหรือการอนุมัติงบบาง
รายการไม่มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการอนุมัติ (ปานกลาง)

ข้อสังเกต
อานาจและขอบเขตของการอนุมัติของทางบริษัทย่อย ได้รับการ
อนุมัตอิ ย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกาหนด
รายชื่อของผู้มีอานาจในการลงนามอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยในวันที่
9 กันยายน 2557 จึงยังไม่สามารถพิจารณาได้ว่าบริษัทย่อย
ปฏิบัติตามข้อกาหนดอย่างเคร่งครัดหรือไม่
ข้อเสนอแนะ
-ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารอานาจและขอบเขตการ
อนุมัติ
-จัดเก็บเอกสารและสัญญาต่างๆ อย่างน้อยเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อ
เป็นหลักฐาน
5. การปิดงบและการรายงานทางการเงิน
การกาหนดอานาจและขอบเขต ข้อสังเกต
ในการอนุมัตยิ ังไม่ได้รับการ
อานาจและขอบเขตของการอนุมัติของทางบริษัทได้รับการอนุมัติ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการบริษัทฯ และกาหนดรายชื่อ
(ปานกลาง)
ของผู้มีอานาจในการลงนามอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 9
กันยายน 2557 จึงยังไม่สามารถพิจารณาได้ว่าบริษัทย่อยปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดอย่างเคร่งครัดหรือไม่
ข้อเสนอแนะ
-ตรวจสอบและสังเกตการณ์เพื่อให้ธุรกรรมต่างๆเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของบริษัทฯ
ไม่มีการบันทึกกระบวนการปิด
ข้อสังเกต
ไม่มีการอธิบายขั้นตอนและกระบวนการปิดบัญชีอย่างเป็น
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
หัวข้อ/ระดับความสาคัญ
บัญชีอย่างเพียงพอ (ปานกลาง)

6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแบ่งแยกหน้าที่และจากัด
อานาจในการใช้ข้อมูล (สูง)

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

การดาเนินการของบริษัท

สถานะของการดาเนินการแก้ไข

ทางการ นอกจากนั้นทางบริษัทย่อยไม่มีการบันทึกปิดงบสิ้น
กระบวนการที่มีความสาคัญต่อขัน้ ตอนการทาบัญชี ให้มี
เดือนอย่างครอบคลุม
มาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
ข้อเสนอแนะ
-ควรมีการจัดทาวิธีปฏิบัติงานสาหรับการปิดบัญชีประจาเดือนใน
รูปแบบของคาอธิบายหรือแบบตรวจสอบความครบถ้วนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
-จดบันทึกและลงนามการปิดบัญชีประจาเดือนในแบบตรวจสอบ
ความครบถ้วนโดยผู้รับผิดชอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
การเงิน
-วิเคราะห์ขนั้ ตอนการปฏิบัติงานที่ใช้ปัจจุบัน พร้อมทั้งเพิ่ม
กระบวนการทางานหากจาเป็นในวิธีปฏิบัติงานที่จัดทาเป็น
มาตรฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อสังเกต
พบการขัดแย้งในการแบ่งหน้าที่ของผูใ้ ช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อเสนอแนะ
-ทบทวนสิทธิในการใช้ข้อมูล และจากัดความขัดแย้งของหน้าที่
-กาหนดการแบ่งหน้าที่ ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
พนักงานอย่างชัดเจน
-ดาเนินการควบคุมและบรรเทาผลกระทบ เช่น การสอบทานการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลหลัก เป็นต้น

บริษัทย่อยได้มีการกาหนดการแบ่งหน้าที่ ขอบเขตและ
อานาจในการใช้ข้อมูลที่ไม่มีความขัดแย้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้จะมีการสอบทานการใช้และเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็น
ประจาโดยมีการทาบันทึกรายการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเก็บไว้
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบในอนาคต
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 ข้อสังเกตได้รับการปรับปรุงแก้ไข
และข้อเสนอแนะได้ถูกนาไปปฏิบัติ
แล้ว
 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ
ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท
ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์จะเข้า
สอบทานความคืบหน้าอีกครั้งใน
ภายหลัง

บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
13.3.2 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้นาเสนอรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบบัญชี สาหรับปีสิ้นสุดบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่เป็นผลจาก
การที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการกาหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม โดยรายงานข้อสังเกตและผลการติดตามประเด็นข้อสังเกตดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้
หัวข้อ
เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
มีรายละเอียดไม่ชัดเจน

การบันทึกยอดคืนลูกเป็ดอายุ
หนึ่งวัน

การประเมินภาระภาษี
ย้อนหลังโดยกรมสรรพากร

นโยบายราคาที่ซื้อขายกับ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
ข้อสังเกต
เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีบางรายการไม่มีรายละเอียดกากับที่ชัดเจน โดยตรวจพบ 2 รายการใน
รอบปีปัญชี 2554 ที่เอกสารมีรายละเอียดไม่ชัดเจน มูลค่ารายการรวม 4.7 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ชัดเจน และได้รับการอนุมัตอิ ย่างถูกต้องก่อนการบันทึกบัญชี
ข้อสังเกต
เอกสารที่ฝ่ายบัญชีได้รับจากแผนกบริหารจัดการฟาร์มมีความล่าช้า ทาให้บันทึกยอดคืนลูกเป็ดอายุ
หนึ่งวันผิดช่วงเวลา
ข้อเสนอแนะ
แผนกบริหารจัดการฟาร์มควรจัดส่งเอกสารให้แผนกบัญชีภายในเดือนนัน้
ข้อสังเกต
บริษัทฯ คานวณภาษีโดยใช้ผลขาดทุนสะสมกรณีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมากกว่า 1
โครงการตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
ข้อเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรปรึกษากรมสรรพากรถึงวิธีปฏิบัติในการยื่นชาระภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
ข้อสังเกต
ราคาซื้อขายภายในกลุ่มบริษัท ก่อให้เกิดผลขาดทุนในบางรายการ
ข้อเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรทบทวนนโยบายการตั้งราคาที่ซื้อขายกับบริษัทย่อย
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การดาเนินการของบริษัทฯ และผลการติดตามของผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ ได้ทาการปรับปรุงกระบวนการจัดเตรียมเอกสารก่อนการบันทึก
บัญชีให้มีความถูกต้อง

บริษัทฯ จะหาวิธีให้แผนกบริหารจัดการฟาร์ม จัดส่งเอกสารให้แผนก
บัญชีได้รวดเร็วมากขึ้น

บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารงบการเงิน บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
บัญชีและรายงานตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หลักฐานเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีและรายงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว เพื่อ
ประสานงานกับเจ้าพนักงานประเมินฯ ของกรมสรรพากร หากได้รับการ
ร้องขอ
บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งราคาซื้อขายตามราคาตลาด และหากมีการขาย
สินค้าผ่านบริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายหักลดราคาขายไปร้อยละ 10

