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13.

การควบคุมภายใน

13.1

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวม
ประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 สวน คือ
1) องคกรและสภาพแวดลอม
2) การบริหารความเสี่ยง
3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
5) ระบบการติดตาม
ภายหลังจากการประเมินแลว คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทําธุรกรรมกับ
ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว และมีระบบควบคุมภายในในดาน
ตางๆ ทั้ง 5 สวน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะปองกันทรัพยสินอันเกิดจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบ
หรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถ
ตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร
13.2

การดําเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ เนื่องจากจะชวยใหการดําเนินงาน
ของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทและบริษัทยอยไดมีการจัดทํานโยบาย ระเบียบ และคูมือการปฏิบัติงานที่
ครอบคลุมทุกกระบวนการทํางานสําคัญ รวมทั้งมีการแบงแยกอํานาจหนาที่การดําเนินงานตามหลักการการตรวจสอบและ
ถวงดุล (check and balance)
ในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยไดวาจางผูตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอก คือ บริษัท ดีลอยท
ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด ซึ่งมีประสบการณในการเปนผูตรวจสอบภายในใหกับบริษัทจดทะเบียนหลายแหง ให
ดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอย และรายงานผลการปฏิบัติงาน ขอสังเกต ความเห็น และ
ขอเสนอแนะที่ตรวจพบ โดยรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และสําเนารายงานตอผูบริหาร ซึ่งที่ผานมา ผูบริหารได
ใหความสําคัญ และบริษัทไดดําเนินการแกไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝายตางๆ ตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ
ภายในมาโดยตลอด
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13.3

ขอสังเกตของผูตรวจสอบภายใน

ในชวงเดือนสิงหาคม 2555 ตอเนื่องถึงเดือน มีนาคม 2556 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด ไดทํา
การสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง
วางแผนการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาเขาตรวจตามลําดับผลกระทบที่มีตอการดําเนินกิจการ ทั้งนี้ ในชวงเวลาดังกลาว
ผูตรวจสอบภายในไดเขาทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ในกระบวนการหลัก ดังนี้ 1) กระบวนการดานรายได ใน
สวนขายน้ําตาลภายในประเทศและตางประเทศ 2) กระบวนการดานรายจาย ตั้งแตการสั่งซื้อจนกระทั่งจายชําระ 3)
กระบวนการผลิตและบริหารสินคาคงคลังและพัสดุ 4) กระบวนการดานสินเชื่อ (เงินเกี๊ยว) 5) กระบวนการดานบัญชีและ
การเงิน 6) กระบวนการบริหารสินทรัพยถาวร โดยการสังเกตการณ สัมภาษณ เปรียบเทียบขอมูลและสอบทานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และตรวจสอบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ทําการตรวจสอบ หลังจากนั้น ไดมีการสรุปประเด็นที่พบจากการ
ตรวจสอบและหารือรวมกันกับเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อพิจารณาปญหาและวิธีการปรับปรุงแกไขจนไดขอสรุปซึ่งเห็นชอบ
รวมกัน ทั้งนี้ ขอสังเกตของผูตรวจสอบภายใน การดําเนินการของบริษัท และสรุปผลการติดตาม เปนดังนี้
เรื่องที่ดําเนินการติดตาม
1. ภาพรวมของการกํา หนดและติ ด ตั้ง ระบบ
การควบคุมภายในในระดับองคกร

ผลการติดตาม
 บริ ษัท ได มี การจั ด ทํา ระเบีย บวิ ธี ป ฏิ บัติ ใ นกระบวนการทางธุ รกิ จ ที่ส าคั ญ เพิ่ ม เติ ม ได แ ก
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูขาย การทบทวนผูขายและการทบทวนวงเงิน
ลูกคา รวมถึงมีการดําเนินการอยางตอเนื่องในการพัฒนาระเบียบวิธีปฏิบัติในกระบวนการอื่น
เพิ่มเติม เชน ระเบียบปฏิบัติสาหรับกระบวนการตรวจนับสินคาและวัตถุดิบในรายละเอียด
 บริษัทไดดําเนินการกําหนดระดับอํานาจหนาที่ หรือ Delegation of Authority ที่เหมาะสม
สําหรับการอนุมัติจายเงิน และมีการสื่อสารพรอมทั้งประกาศใชเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555
 บริษัทไดมีการดําเนินงานที่คํานึงถึงการตอบสนองตอความเสี่ยงของบริษัทในเครือที่ตองมี
การทําธุรกรรมระหวางกัน เชน การทําสัญญาการซื้อวัตถุดิบระหวางบริษัท บุรีรัมยพลังงาน
จํากัด และบริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด ที่สอดคลองกับแผนการผลิตไฟฟาของบริษัท
บุรีรัมยพลังงาน จํากัด เพื่อใหมั่นใจวา ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตพลังงานไฟฟาชีวมวลนั้น ไดรับการบริหารจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได

 บริ ษั ท ได กํ า หนดระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ของการใช ง านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใหบริการภายนอก โดยกําหนดใหการพัฒนาหรือแกไขระบบงาน
ECONS นั้น ตองไดรับการอนุมัติและจํากัดสิทธิ์การเขาถึงระบบของผูใหบริการภายนอก
อยางเหมาะสมทุกครั้ง
2. การติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุงระบบ สําหรับประเด็นขอตรวจพบในกระบวนการทางธุรกิจทั้ง 6 กระบวนการหลักนั้น พบวา ประเด็น
การควบคุ ม ภายในในแต ล ะกระบวนการ ทั้งหมดไดรับการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามขอเสนอแนะที่ไดรับ ซึ่งจากจํานวนขอตรวจพบ
ทางธุรกิจ
ทั้งสิ้น 35 ประเด็นนั้น บริษัทไดมีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในเพิ่มเติมแลวทั้งหมด
โดยมีทั้งกระบวนการควบคุมภายในเพิ่มเติมที่ไดปรับปรุงแกไขและมีการนําไปปฏิบัติแลวและ
กระบวนการควบคุมภายในที่ไดออกแบบไวเพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ สามารถ
สรุปผลการติดตามไดดังนี้
2.1 กระบวนการทางดานรายได
 บริษัทไดกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติสําหรับการบริหารฐานขอมูลลูกคาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศไว ทั้งดานการบันทึก เปลี่ยนแปลงและบํารุงรักษาฐานขอมูลลูกคาทั้งหมดใน
ระบบ
 บริษัทไดดําเนินการกําหนดวงเงินสินเชื่อสําหรับลูกคาที่ไดรับเครดิตเพื่อใหมีการบริหาร
จัดการลูกหนี้ไดอยางเหมาะสม
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2.2

เรื่องที่ดําเนินการติดตาม
กระบวนการทางดานรายจาย

2.3

กระบวนการผลิตและการบริหาร
สินคาคงคลัง

2.4

กระบวนการดานสินเชื่อ

2.5

กระบวนการดานบัญชีและการเงิน

2.6

กระบวนการบริหารสินทรัพยถาวร

ผลการติดตาม
 บริษัทไดกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติสําหรับการบริหารฐานขอมูลผูขายรวมถึงการทบทวน
ทะเบียนรายชื่อผูขายเปนประจําสม่ําเสมอเพื่อปองกันการซ้ําซอนของขอมูลผูขาย
 ในดานกระบวนการจายเงินนั้นบริษัทไดกําหนดวิธีปฏิบัติสาหรับการแบงแยกหนาที่ของผูขอ
เบิก ผูอนุมัติ ผูบันทึกและผูจัดเตรียมเช็คออกจากกัน และกําหนดระดับอํานาจหนาที่ในการ
อนุมัติวงเงินเบิกคาใชจายพรอมทั้งมีการสื่อสารระดับอํานาจหนาที่ดังกลาวเพื่อถือปฏิบัติได
อยางเหมาะสม
 บริษัทไดมีการกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยในโรงงานผลิตน้ําตาลและแผนการ
สื่อสารเพื่อสรางความตระหนักอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ รวมถึงการตระหนักถึงความเสี่ยง
ในดานคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยการพัฒนาระบบการรายงานคาคุณภาพมลภาวะตางๆ ตาม
ขอกําหนดและมาตรฐานของหนวยงานกํากับดูแล
 ในดานการผลิตพลังงานไฟฟาชีวมวล บริษัทไดจัดทํารูปแบบตนทุนมาตรฐานเพื่อใชในการ
วิเคราะหตนทุนการผลิตไฟฟาโดยเริ่มดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2556 นอกจากนั้น ใน
ดานการบริหารสินทรัพยถาวร บริษัทไดกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติสําหรับการแจงรายการ
ทรัพยสินระหวางกอสรางที่นํามาใชงานใหฝายบัญชีและการเงินทราบ และอยูในระหวาง
ดําเนินการใหแลว เสร็จ เพื่อ ใหสามารถดําเนินการบันทึกรายการสิน ทรัพ ยถาวรไดอยา ง
ถูกตองและเปนไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป
 ในดานการผลิตปุยนั้น บริษัทอยูในระหวางดําเนินการขอใบอนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของ จึงได
จั ด ทํ า รายการสิ่ ง ที่ ต อ งดํ า เนิ น การ (Check list) เพื่ อ กํ า หนดสิ่ ง ที่ ต อ งดํ า เนิ น การได อ ย า ง
ครบถวน รวมถึงสามารถกําหนดระดับความสําคัญและระยะเวลาที่ตองดําเนินการแลวเสร็จ
เพื่อใชในการติดตามและประเมินผลโดยผูบริหาร
 บริษัทไดกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติสําหรับการตรวจนับสินคาสําเร็จรูปและผลิตภัณฑพลอย
ไดทุกสิ้นเดือน โดยมีการประสานงานระหวางฝายคลังสินคา (ขอมูลสินคาสําเร็จรูป) ฝาย
ผลิต (ขอมูลผลิตภัณฑพลอยได) และ ฝายบัญชีและการเงิน เพื่อใหมีการสอบทานความ
ถูกตองของยอดคงเหลือสินคาสําเร็จรูปและผลิตภัณฑพลอยไดในระบบบัญชีและที่มีอยูจริง
ไมพบประเด็นที่ตองปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน จึงไมมีการติดตามผล
 บริษัทไดกําหนดใหรายการบัญชีทุกรายการในงบการเงินตองไดรับการจัดทําบัญชียอยและ
ทะเบี ย นคุ ม ยอด รวมถึ ง การสอบทานความถู ก ตอ งใหต รงกั บ ยอดคงเหลื อ ในบัญ ชีแ ยก
ประเภททุกเดือน เพื่อใหสามารถพบขอแตกตางและดําเนินการปรับปรุงไดทันเวลา
 บริษัทไดกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐานสําหรับการแจงรายการสินทรัพยระหวาง
กอสรางทั้งที่มีการใชงานและยังไมไดใชงานจากหนวยงานตาง ๆ รวมถึงวิธีการแจงรายการ
สินทรัพยถาวรสูญหาย และไดมีการเริ่มดําเนินการติดรหัสสินทรัพยถาวรใหครบถวน เพื่อ
เตรียมความพรอมสําหรับการตรวจนับสินทรัพยถาวรทั้งหมด

สวนที่ 2 หนา 116

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

13.4

ขอสังเกตของผูสอบบัญชี

ผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2556 แลวพบประเด็นดังนี้
ขอสังเกตุ / ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี
ความเห็นผูบริหาร การดําเนินการปรับปรุงของบริษัทและบริษัทยอย
ขอเท็จจริง
การบั น ทึ ก การรั บ จ า ยสิ น ค า คงเหลื อ ไม ถู ก ต อ ง จึ ง ทํ า ให วิ ธี ก าร 1. บริษัทไดมีการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด ซึ่งจะมีการปรับให
สะทอนเปนตนทุนสินคาที่แทจริงในทุกไตรมาส ซึ่งขอผิดพลาดจากบันทึก
คํานวณตนทุนตอหนวยไมเหมาะสม
รับจายไมถูกตองไดถูกแกไขแลว ตามการดําเนินการของบริษัททุกสิ้นไตร
มาส
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรบันทึกการรับจายสินคาคงเหลือใหถูกตองตามที่เกิดขึ้น 2. เพื่ อ เป น การปรั บ ปรุ ง ระบบการควบคุ ม ให ดี ขึ้ น บริ ษั ท ได ใ ห ที ม งาน
สารสนเทศปรับปรุงระบบใหมีการตรวจทานรายการบันทึกรายการรับจาย
จริง เพื่อใหการคํานวณตนทุนตอหนวยถูกตองตามความเปนจริง
สินคา เพื่อชวยใหพบขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการบันทึกรายการ และ
แกไขใหถูกตองกอนการประมวลผลการบันทึกรายการ
3. บริษัทไดเพิ่มการตรวจทานและทดสอบการคํานวณตนทุนสินคาที่ประมวล
ตนทุนตอหนวยทุกเดือน ซึ่งจะชวยใหตรวจพบรายการที่ไมตรงตามเงื่อนไข
ขอเท็จจริง
บริ ษั ท ได กํ า หนดให มี พ นั ก งานผู รั บ ผิ ด ชอบการบั น ทึ ก อายุ ก ารใช ง านของ
บริษัทคิดคาเสื่อมราคาโดยใชอัตราการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพย
ทรั พ ย สิ น ให เ ป น ไปตาม ประมาณการคิ ด ค า เสื่ อ มราคาของบริ ษั ท แล ว แต
ถาวรไมเปนไปตามนโยบายการบัญชีของบริษัท
เนื่องจากมีการบันทึกขอมูลผิดพลาด บริษัทจึงไดเพิ่มการแบงแยกหนาที่สําหรับ
ผูมีหนาที่บันทึกคาเสื่อมราคา และจัดใหมีผูตรวจทาน ตั้งแตเดือนมีนาคม 2557
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรพิจารณาและตรวจสอบอัตราการคิด คาเสื่อมราคาใน
ทะเบียนสินทรัพยใหถูกตองและเหมาะสม สอดคลองกับนโยบาย
การบัญชีของบริษัท
ขอเท็จจริง
บริษัทจะจัดทําทะเบียนสินทรัพยใหมโดยใหมีการนับสินทรัพยถาวรคงเหลือ
บริษัทไมมีการปรับปรุงทะเบียนสินทรัพยใหถูกตองตามที่ควร
ใหมทั้งหมดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และจัดทําทะเบียนสินทรัพยถาวร
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งทําใหทะเบียนสินทรัพยไมได
ใหม ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
แสดงยอดตามจริง
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรปรับปรุงทะเบียนสินทรัพยใหถูกตองตามที่ควร ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อใหยอดและรายละเอียดของสินทรัพย
ถูกตองและสามารถกระทบยอดในระบบบัญชีได
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ขอสังเกตุ / ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี
ความเห็นผูบริหาร การดําเนินการปรับปรุงของบริษัทและบริษัทยอย
ขอเท็จจริง
บริษัทไมมีการเพิ่มเติมขอมูลของพนักงานในสํานักงานกรุงเทพฯ 1. บริษทั ไดมีการตรวจทาน และบันทึกขอมูลครบถวนแลวตั้งแตเดือนมีนาคม
เข า ไปในระบบจั ด ทํ า เงิ น เดื อ น เพื่ อ ใช ใ นการคํ า นวณค า ใช จ า ย
2557 และไดกําหนดเปนนโยบายในการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวของ
ผลประโยชนพนักงานเมื่อพนักงานออกจากงานคางจาย
ใหมีการทบทวน และปรับปรุงขอมูลพนักงานใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไปอยูเสมอเพื่อใหมั่นใจวา รายการขอมูลพนักงาน และขอมูล
ขอเสนอแนะ
อื่นที่เกี่ยวของไดมีการบันทึกถูกตอง และทันเวลาที่ไดกําหนดไว
บริษัทควรเพิ่มเติมขอมูลของพนักงานในสํานักงานกรุงเทพฯ เขา
ไปในระบบจั ด ทํ า เงิ น เดื อ นเพื่ อ ใช ใ นการคํ า นวณค า ใช จ า ย 2. ในป 2556 ไดมีการคํานวณและปรับปรุงคาใชจายผลประโยชนพนักงานให
ถูกตองแลว ตลอดจนไดมีนโยบายเพื่อปรับปรุง และทบทวนประวัติ ขอมูล
ผลประโยชนพนักงานเมื่อพนักงานออกจากงานคางจายไดอยาง
พนักงาน
ถูกตอง

ขอเท็จจริง
บริ ษั ท มี ร อบระยะเวลาป ด บั ญ ชี ที่ ย าวนาน นอกจากนั้ น
รายละเอี ย ดประกอบแต ล ะบั ญ ชี ไ ม ไ ด ถู ก จั ด ทํ า ขึ้ น อย า ง
สม่ําเสมอ จะมีการจัดทําตอเมื่อไดรับการรองขอจากผูตรวจสอบ
บัญชี ซึ่งตองใชเวลานาน
ขอเสนอแนะ
บริ ษั ท ควรมี ร ะยะเวลาการป ด บั ญ ชี ที่ เ หมาะสม และจั ด ทํ า
รายละเอียดประกอบแตละบัญชีอยางสม่ําเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการ
จัดทําในระหวางการตรวจสอบและสอบทาน ซึ่งอาจทําใหตอง
ใชเวลานาน
ขอเท็จจริง
บริษัท ไมมีการแบงแยกหนา ที่ในกระบวนการปรับ ปรุง บัญชี
อย า งเหมาะสม โดยไม มี ก ารแบ ง ผู จั ด ทํ า ผู ต รวจสอบ และ
ผูอนุมัติใบรายการปรับปรุงบัญชี

1. บริษัทไดเพิ่มอัตรากําลังพนักงานบัญชีที่เกี่ยวของในการจัดทํางบการเงินให
แลวเสร็จภายใน 2 สัปดาห นับจากวันสิ้นเดือนของแตละเดือน
2. บริษัทไดเพิ่มการแบงแยกหนาที่สําหรับผูมีหนาที่จัดทํารายละเอียดประกอบ
งบการเงินแตละบัญชี ทุกบัญชี พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาลวงหนาที่จะ
จัดทําใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด และจัดใหมีผูตรวจทานทุกบัญชี ตั้งแต
เดือนมีนาคม 2557
3. มีการอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มความชํานาญในการปฏิบัติงาน
4. บริษัทอยูระหวางคัดเลือกโปรแกรมทางบัญชีใหมที่เหมาะสมมาใช เพื่อให
สามารถจัดทํางบการเงินไดดีขึ้น

ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2557 บริษัทไดกําหนดใหหัวหนาแผนกบัญชีเปนผูจัดทํา
รายการปรับปรุง และตรวจสอบโดยผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน (กรุงเทพฯ)
ทั้งนี้ รายการบัญชีทุกรายการ จะมีผูที่รับผิดชอบอยางนอย 2 คน

ขอเสนอแนะ
บริษัทควรมีการแบงแยกหนาที่ในกระบวนการปรับปรุงบัญชีให
เหมาะสม โดยควรมีทั้งผูจัดทํา ผูตรวจสอบ และผูอนุมัติใบรายการ
ปรับปรุงบัญชี
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