บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
13.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ เพื่อให้ม ั ่นใจได้วา่ ระบบการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษทั มีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็ นไปตามหลักการการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway Commission)
โดยครอบคลุมการควบคุมภายในทีส่ าคัญทัง้ ระดับองค์กรและระดับแต่ละกิจกรรม ทัง้ นี้เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทงั ้ ในด้านการดาเนินงาน (Operations Objective) ด้านการรายงาน
ข้อมูลทางการเงิน (Reporting Objective) และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง (Compliance Objective)
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยทาการซักถามข้อมูลจากฝา่ ยบริหาร เพื่อสรุปผลจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ทัง้ 5 ส่วน ซึง่ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

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

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มบี ุคลากรอย่างเพียงพอทีจ่ ะดาเนิน การตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้
บริษทั ฯ สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทัง้ ยังจัดให้มรี ะบบตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มรี ะบบ
การติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จากการทีก่ รรมการหรือผูบ้ ริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อานาจ รวมถึงการจัดให้มรี ะบบการควบคุมดูแลอย่างเพียงพอเหมาะสมในเรื่องการทาธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
13.2 การดาเนิ นการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าทีส่ อบทานระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกันอย่าง
น้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดาเนินการให้มรี ายงานทางการเงินทีถ่ ูกต้องและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

13.3 ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
13.3.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอิ สระ
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั ยูนีค แอดไวเซอร์ จากัด (“ผูต้ รวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ”) เพื่อทาการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ รวมถึงติดตามผลการ
ควบคุมภายใน โดยเริม่ เข้าปฏิบตั งิ านสอบทานระยะที่ 1 เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2557 และระยะที่ 2 เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 4 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 22 สิงหาคม 2557 และ
ได้เข้าปฏิบตั งิ านสอบทานเพื่อมีการติดตามผลสาหรับการประเมินระบบการกากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายใน (ตามผลการสอบทานของระยะที่ 2) ในระหว่างวันที่ 19 ถึง วันที่ 23 มกราคม
กุมภาพันธ์ 2558 ซึง่ ครอบคลุมถึง (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) (2) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) (3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) (4) ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และ (5) ระบบการติดตามผล (Monitoring Activities) เพื่อให้ม ั ่นใจว่ากลุ่มบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและสร้าง
ความเชื่อมั ่นได้วา่ ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ และเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนให้บริษทั ฯ มีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การควบคุมภายในสาหรับด้านต่างๆ โดยประเด็นหลักทีบ่ ริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามรายงาน
การติดตามผลสาหรับการประเมินระบบการกากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายใน ตามรายงานลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สามารถสรุปได้ดงั นี้
หัวข้อ / ระดับความสาคัญ
1. การประเมินความเสีย่ ง
กระบวนการและรูปแบบในการ
ประเมินและตอบสนองความ

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบระบบการควบคุม

การดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ

สถานะของการดาเนิ นการแก้ไข

บริษทั ฯ จะกาหนดให้มคี ณะทางานด้านการบริหารความเสีย่ ง
ทีช่ ดั เจน โดยจัดให้มกี ารประชุมหารือ เพือ่ ระบุ ประเมิน และ

บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการจัดตัง้ คณะทางาน
ด้านการบริหารความเสีย่ ง

ภายใน
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้นาแนวทางการบริหารความเสีย่ งมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่ ระดับ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
หัวข้อ / ระดับความสาคัญ
เสีย่ ง (ระดับความสาคัญสูง)

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน
องค์กรและระดับปฏิบตั งิ าน อย่างไรก็ตาม จากการสอบทาน
กระบวนการในการประเมินความเสีย่ งของบริษทั ฯ พบว่าบริษทั ฯ
ยังขาดขัน้ ตอนหรือกระบวนการในการปฏิบตั งิ าน สาหรับการ
ประเมินความเสีย่ งทัง้ หมดขององค์กรในภาพรวม
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรนาแนวทางของการบริหารความเสีย่ งมาใช้ เพือ่ ให้
มันใจว่
่ าความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องได้มกี ารระบุ ประเมิน และ
ตอบสนองอย่างครบถ้วน

2. การผลิต แปรรูป และคานวณต้นทุน
การบริหารจัดการข้อมูลเพือ่ การ ข้อสังเกต
ตัดสินใจ (ระดับความสาคัญปาน จากขัน้ ตอนการปิดบัญชีตน้ ทุนประจาเดือนในปจั จุบนั บริษทั ฯ
กลาง)
จะทาการรวบรวมและจัดทาข้อมูลเพือ่ คานวณต้นทุนสินค้าทีข่ าย
โดยเจ้าหน้าทีแ่ ผนกบัญชีตน้ ทุนผ่านโปรแกรม Excel
Spreadsheet เนื่องจากปริมาณรายการข้อมูลจานวนมาก การ
ดาเนินการตามวิธกี ารดังกล่าวอาจมีโอกาสทีจ่ ะเกิดข้อผิดพลาด
ต่อความถูกต้องเชือ่ ถือได้ของการคานวณต้นทุนสินค้าอัน
ั บนั บริษทั ฯ ได้
เนื่องมาจากข้อผิดพลาดของผูป้ ฏิบตั งิ าน ปจจุ
กาหนดให้มกี ารสอบทานความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวโดยจัด
ให้มกี ารสอบทานโดยผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละขันตอนตั
้
ง้ แต่
ผูป้ ฏิบตั งิ านเอง หัวหน้าแผนก และผูบ้ ริหาร

การดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ

สถานะของการดาเนิ นการแก้ไข

ตอบสนองความเสีย่ งให้ครบถ้วนทัง้ ระดับองค์กรและระดับ
ปฏิบตั กิ าร โดยเมือ่ ได้มกี ารจัดเตรียมคณะทางานและแผนการ
ทางานเรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ จะสามารถจัดทารายงานการ
บริหารความเสีย่ ง และการประเมินความเสีย่ งทัง้ หมดของ
องค์กรในภาพรวมได้

บริษทั ฯ จะเริม่ ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศที่
เหมาะสมสาหรับช่วยในการคานวณต้นทุนประจาเดือนเพือ่
ผูบ้ ริหารจะสามารถนาข้อมูลทีถ่ ูกต้องไปใช้ในการตัดสินใจได้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรพิจารณาเปรียบเทียบผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั กับ
ต้นทุนทีเ่ สียไปในการพัฒนาและสร้างระบบงานการคานวณ
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บริษทั ฯ อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบที่
จะช่วยในการคานวณปิดต้นทุน
ประจาเดือน ซึง่ จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ฯ

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
หัวข้อ / ระดับความสาคัญ

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน

การดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ

สถานะของการดาเนิ นการแก้ไข

จะมอบหมายให้ฝา่ ย IT ร่วมประชุมและประสานงานกับแผนก
สายส่งเพือ่ สรุปและพิจารณาเงือ่ นไข การบันทึกค่าขนส่งแยก
ตามต้นทุนค่าน้ามันเชือ้ เพลิงและการกาหนดพืน้ ทีส่ ายส่งให้
เป็นมาตรฐานในฐานข้อมูล เพือ่ ลดข้อผิดพลาดในการคานวณ
ค่าขนส่งดังกล่าว รวมถึงการจัดให้พนักงานมีการอบรมก่อน
เพือ่ ใช้โปรแกรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษทั ได้มกี ารใช้โปรแกรมช่วยคานวณค่า
ขนส่งสินค้าขายในประเทศ ซึง่ จากการ
สอบทานระบบดังกล่าวพบว่า ฝา่ ย ICT มี
การสร้างฐานข้อมูลค่าน้ามัน (อ้างอิงตาม
ราคาน้ามันของปตท.ประจาวัน), กาหนด
กลุ่มสายส่งและราคาค่าขนส่งตาม
ระยะทาง และได้เริม่ ให้ฝา่ ยจัดสายส่ง
สินค้าทดลองใช้ระบบดังกล่าวเมือ่ วันที่ 16
ธันวาคม 2557 แต่ยงั พบมีขอ้ บกพร่องอยู่
บางรายการ

บริษทั ฯ จะให้มกี ารขอซื้อผ่านระบบทุกครัง้ โดยจะพัฒนา
โปรแกรมแยกส่วนต่างหาก สาหรับการขอซือ้ สินค้าทีไ่ ม่ม ี

ฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศอยูร่ ะหว่างการ
สอบทานการทางานของระบบจัดซื้อ

ต้นทุนทีม่ คี วามถูกต้องครบถ้วน โดยระบบงานทีด่ จี ะสามารถ
ป้องกัน ตรวจพบ หรือแก้ไขการทุจริตหรือข้อผิดพลาด รวมถึง
ลดระยะเวลาในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.การขายและการรับชาระหนี้
การใช้ระบบอัตโนมัตชิ ่วย
คานวณค่าขนส่งสาหรับการขาย
ในประเทศ (ระดับความสาคัญ
ปานกลาง)

ข้อสังเกต
ในการคานวณเพือ่ จ่ายค่าใช้จ่ายแก่รถขนส่งสาหรับการขาย
สินค้าภายในประเทศจะมีการคานวณและบันทึกค่าขนส่งโดย
ผูป้ ฏิบตั งิ านในแผนกสายส่งตามตารางสรุปค่าขนส่งแยกตาม
พืน้ ทีแ่ ละอัตราต้นทุนค่าน้ามันเชือ้ เพลิงซึง่ แนบท้ายอยู่ในสัญญา
จ้างขนส่ง โดยการพิจารณาเพือ่ คานวณค่าจ้างดังกล่าวจะต้องใช้
ความชานาญและประสบการณ์เฉพาะบุคคลเพือ่ ระบุว่าจุดหมาย
ทีพ่ นักงานขับรถไปขนส่งให้นนั ้ ต้องคิดค่าจ้างในอัตราเท่าใดตาม
ตาราง
ข้อเสนอแนะ
เพือ่ ป้องกันข้อผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการคานวณค่าจ้าง
ขนส่งผิดพลาด บริษทั ฯ ควรพิจารณาให้ฝา่ ย IT ปรับแต่งให้
โปรแกรมทีใ่ ช้ในการควบคุมดูแลการขนส่งสามารถคานวณค่า
ขนส่งได้โดยอัตโนมัติ เช่นกรณีเดียวกันกับการคานวณ
ผลตอบแทน (incentive) ทีจ่ ่ายให้พนักงานขับรถกรณีขนส่ง
สินค้าได้ในปริมาณทีม่ ากกว่าเกณฑ์ปกติ

4. การจัดซื้อและการจ่ายชาระหนี้
การนาระบบมาใช้จดั ทารายการ ข้อสังเกต
ขอซือ้ ไม่ครบถ้วน (ระดับ
บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาระบบ MOVEX โดยให้มกี ารขอซือ้ สินค้า
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
หัวข้อ / ระดับความสาคัญ
ความสาคัญต่า)

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน
และบริการผ่านระบบฐานข้อมูล เพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการ
กระบวนการทางานเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม มีการขอซื้อบางรายการไม่ได้ทา
ผ่านระบบ MOVEX เนื่องจากสินค้าหรือบริการทีต่ อ้ งการซือ้
ดังกล่าวไม่ได้มกี ารซื้อบ่อยครัง้ ทาให้ไม่ได้สร้างรายการไว้ใน
ระบบเพือ่ ทาการดึงข้อมูลมาทารายการประกอบการขอซื้อและ
จัดซื้อตามลาดับ

การดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ

สถานะของการดาเนิ นการแก้ไข

รหัสสินค้าในระบบ ซึง่ คาดว่าโปรแกรมจะพัฒนาแล้วเสร็จก่อน รวมถึงแนวทางในการดาเนินการขอซือ้
วันที่ 1 ตุลาคม 2557
สินค้าทีไ่ ม่ได้มกี ารซื้อบ่อยครัง้ โดย
บริษทั ฯ คาดว่า ระบบดังกล่าวจะถูก
พัฒนาและนาไปใช้ได้ในปี 2558 โดยผู้
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ จะเข้าสอบทานความคืบหน้าอีก
ครัง้ ในภายหลัง

ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรกาหนดให้การขอซื้อทุกกรณี ทารายการผ่านระบบ
เพือ่ ให้ขอ้ มูลในระบบ MOVEX มีความครบถ้วน สามารถควบคุม
ติดตามผล และวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
หัวข้อ / ระดับความสาคัญ

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน

5. การผลิต แปรรูป และคานวณต้นทุน
ข้อจากัดในการวิเคราะห์ผล
ข้อสังเกต
แตกต่างจากการผลิตระหว่าง
จากการตรวจสอบการคานวณและการบันทึกต้นทุนการผลิต
ต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน
พบว่า ปจั จุบนั บริษทั ฯ ยังไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ หา
(ระดับความสาคัญปานกลาง)
สาเหตุของผลแตกต่างจากการผลิตระหว่างต้นทุนจริงกับต้นทุน
มาตรฐานได้ โดยยังขาดข้อมูลทีเ่ พียงพอเพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์
ผลแตกต่างดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรออกแบบระบบให้มคี วามสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
สามารถจัดเก็บ บันทึก และแยกแยะข้อมูลต้นทุนทีใ่ ช้ในการผลิต
ทีเ่ กิดขึน้ จริง รวมทัง้ ทบทวนความถูกต้องและเหมาะสมของ
ข้อมูลการผลิตต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคานวณต้นทุนมาตรฐาน
โดยสม่าเสมอ

การดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ

ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ กาหนดให้แผนกทีเ่ กีย่ วข้องเริม่ มีการ
จัดเก็บและบันทึกข้อมูลการผลิตจริงสาหรับผลิตภัณฑ์ทม่ี ี
ปริมาณการผลิตและขายสูงสุด 3 ลาดับแรกของแต่ละหน่วย
ธุรกิจ (Slaughterhouse และ Food Products) เพือ่ ประโยชน์
ในการวิเคราะห์ตน้ ทุนได้โดยมีประสิทธิภาพ

สถานะของการดาเนิ นการแก้ไข

ข้อสังเกตได้รบั การปรับปรุงแก้ไขและ
ข้อเสนอแนะได้ถูกนาไปปฏิบตั แิ ล้ว
ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ ได้กาหนดให้ฝา่ ยต้นทุน
มีการติดตามผลแตกต่างทีเ่ ป็นสาระสาคัญ
อย่างสม่าเสมอต่อไป เพือ่ ให้มนใจว่
ั่ า
ต้นทุนขายและต้นทุนการผลิตในแต่ละ
เดือนไม่มรี ายการทีผ่ ดิ ปกติอย่างเป็น
สาระสาคัญ

13.3.2 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอิ สระจากภายนอกของกลุ่มบริ ษทั ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั ดีลอยท์ จากัด (ประเทศเนเธอร์แลนด์) (“ผูต้ รวจสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์”) เพื่อทาการประเมินและสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ทีม่ กี ารดาเนินกิจกรรมและก่อให้เกิดรายได้ทม่ี นี ยั สาคัญแก่บริษทั ฯ ได้แก่ TDT และ DTF รวมถึงติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน โดยเริม่ เข้าปฏิบตั งิ านสอบทานระยะ 1 ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2557 สาหรับงวด วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 สอบทานระยะ 2 ในช่วงเดือนกันยายน 2557 และ
ระยะ 3 ในช่วงเดือนมกราคม 2558
บริษทั ย่อยได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างครบถ้วนแล้ว โดยบริษทั ย่อยสามารถทาการแก้ไขและปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั ย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ทงั ้ หมดในการติดตามผลในเดือนมีนาคม 2558
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
13.3.2 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ ได้นาเสนอรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบบัญชี สาหรับปี สน้ิ สุดบัญชีวนั ที่ 31 ธันวาคม 2557 ทีเ่ ป็ นผลจาก
การทีผ่ สู้ อบบัญชีได้สอบทานระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของบริษทั ฯ ตามทีเ่ ห็น ว่าจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการกาหนดขอบเขตการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบให้รดั กุมและเหมาะสม โดยรายงานข้อสังเกตและผลการติดตามประเด็นข้อสังเกตดังกล่าวสามารถสรุปได้ดงั นี้
หัวข้อ
การประเมินภาระภาษี
ย้อนหลังโดยกรมสรรพากร

นโยบายราคาทีซ่ ้อื ขายกับ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี
ข้อสังเกต
บริษทั ฯ คานวณภาษีโดยใช้ผลขาดทุนสะสมกรณีกจิ การทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนมากกว่า 1
โครงการตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรปรึกษากรมสรรพากรถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการยืน่ ชาระภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล
ข้อสังเกต
ราคาซื้อขายภายในกลุ่มบริษทั ก่อให้เกิดผลขาดทุนในบางรายการ
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรทบทวนนโยบายการตัง้ ราคาทีซ่ ้อื ขายกับบริษทั ย่อย
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การดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ และผลการติ ดตามของผูส้ อบบัญชี
บริษทั ฯ กาลังรอคาตัดสินของศาลฎีกาเกีย่ วกับคดีความในกรณีใกล้เคียง
กันระหว่างกรมสรรพากรและบริษทั หนึ่ง และจะพิจารณาดาเนินการตาม
แนวทางทีเ่ หมาะสมภายหลังจากศาลฎีกาได้มคี าตัดสินดังกล่าวแล้ว

บริษทั ฯ มีนโยบายการตัง้ ราคาซื้อขายสินค้าภายในกลุ่มบริษทั เพือ่ ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ และสนับสนุนให้มกี ารส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศ การส่งออกในอดีตทีผ่ ่านมา เป็นการขายไปยังลูกค้าโดยตรง
ซึง่ ราคาขายเป็นราคาเดียวกันกับราคาทีบ่ ริษทั ฯ ขายผ่านบริษทั ย่อยซึง่
บริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 100 และเกิดเป็นรายการขายระหว่าง
บริษทั ในกลุ่มเกิดขึน้

