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13.

การควบคุมภายใน

13.1

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 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
นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถ
ตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร
13.2

การดําเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ เนื่องจากจะชวยใหการดําเนินงาน
ของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทและบริษัทยอยไดมีการจัดทํานโยบาย ระเบียบ และคูมือการปฏิบัติงาน
ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทํางานสําคัญ รวมทั้งมีการแบงแยกอํานาจหนาที่การดําเนินงานตามหลักการการตรวจสอบและ
ถวงดุล (Check and Balance)
ในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยไดวาจางผูตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอก คือ บริษัท ดีลอยท
ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด ซึ่งมีประสบการณในการเปนผูตรวจสอบภายในใหกับบริษัทจดทะเบียนหลายแหง
ใหดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอย และรายงานผลการปฏิบัติงาน ขอสังเกต ความเห็น
และข อ เสนอแนะที่ ตรวจพบ โดยรายงานตรงต อ คณะกรรมการตรวจสอบ และสํ าเนารายงานต อ ผู บ ริ ห าร ซึ่ งที่ผานมา
ผูบริหารไดใหความสําคัญ และบริษัทไดดําเนินการแกไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝายตางๆ ตามขอเสนอแนะของ
ผูตรวจสอบภายในมาโดยตลอด
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13.3

ขอสังเกตของผูตรวจสอบภายใน

ในชวงเดือนสิงหาคม 2555 ตอเนื่องถึงเดือนมีนาคม 2556 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด ไดทํา
การสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง
วางแผนการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาเขาตรวจตามลําดับผลกระทบที่มีตอการดําเนินกิจการ ทั้งนี้ ในชวงเวลาดังกลาว
ผูตรวจสอบภายในไดเขาทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ในกระบวนการหลัก ดังนี้ 1) กระบวนการดานรายได
ในสวนขายน้ําตาลภายในประเทศและตางประเทศ 2) กระบวนการดานรายจาย ตั้งแตการสั่งซื้อจนกระทั่งจายชําระ 3)
กระบวนการผลิตและบริหารสินคาคงคลังและพัสดุ 4) กระบวนการดานสินเชื่อ (เงินเกี๊ยว) 5) กระบวนการดานบัญชีและ
การเงิน 6) กระบวนการบริหารสินทรัพยถาวร โดยการสังเกตการณ สัมภาษณ เปรียบเทียบขอมูลและสอบทานขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และตรวจสอบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ทําการตรวจสอบ หลังจากนั้น ไดมีการสรุปประเด็นที่พบจากการ
ตรวจสอบและหารือรวมกันกับเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อพิจารณาปญหาและวิธีการปรับปรุงแกไขจนไดขอสรุปซึ่งเห็นชอบ
รวมกัน ทั้งนี้ ขอสังเกตของผูตรวจสอบภายใน การดําเนินการของบริษัท และสรุปผลการติดตาม เปนดังนี้
เรื่องที่ดําเนินการติดตาม

ผลการติดตาม

1. ภาพรวมของการกําหนดและติดตั้ง
ระบบการควบคุมภายในในระดับ
องคกร

 บริ ษั ท ได มี ก ารจั ด ทํ า ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นกระบวนการทางธุ ร กิ จ ที่ สํ า คั ญ เพิ่ ม เติ ม ได แ ก
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูขาย การทบทวนผูขายและการทบทวนวงเงินลูกคา
รวมถึงมีการดําเนินการอยางตอเนื่องในการพัฒนาระเบียบวิธีปฏิบัติในกระบวนการอื่นเพิ่มเติม
เชน ระเบียบปฏิบัติสําหรับกระบวนการตรวจนับสินคาและวัตถุดิบในรายละเอียด
 บริษัทไดดําเนินการกําหนดระดับอํานาจหนาที่ หรือ Delegation of Authority ที่เหมาะสมสําหรับ
การอนุมัติจายเงิน และมีการสื่อสารพรอมทั้งประกาศใชเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555
 บริษัทไดมีการดําเนินงานที่คํานึงถึงการตอบสนองตอความเสี่ยงของบริษัทในเครือที่ตองมีการทํา
ธุรกรรมระหวางกัน เชน การทําสัญญาการซื้อวัตถุดิบระหวางบริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด และ
บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด ที่สอดคลองกับแผนการผลิตไฟฟาของบริษัท บุรีรัมยพลังงาน
จํากัด เพื่อใหมั่นใจวา ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟาชีว
มวลนั้น ไดรับการบริหารจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได
 บริษัทไดกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อการรักษาความปลอดภัยของการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจากผูใหบริการภายนอก โดยกําหนดใหการพัฒนาหรือแกไขระบบงาน ECONS นั้น
ตองไดรับการอนุมัติและจํากัดสิทธิ์การเขาถึงระบบของผูใหบริการภายนอกอยางเหมาะสมทุกครั้ง

2. การติดตามผลการพัฒนา
และปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในในแตละกระบวนการทาง
ธุรกิจ

2.1 กระบวนการทางดานรายได

สําหรับประเด็นขอตรวจพบในกระบวนการทางธุรกิจทั้ง 6 กระบวนการหลักนั้น พบวา ประเด็นทั้งหมด
ไดรับ การปรั บ ปรุง แกไ ขใหเ ปน ไปตามขอ เสนอแนะที่ไ ดรั บ ซึ่ง จากจํา นวนข อ ตรวจพบทั้ง สิ้น 35
ประเด็ น นั้ น บริ ษั ท ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการควบคุ ม ภายในเพิ่ ม เติ ม แล ว ทั้ ง หมด โดยมี ทั้ ง
กระบวนการควบคุมภายในเพิ่มเติมที่ไดปรับปรุงแกไขและมีการนําไปปฏิบัติแลวและกระบวนการ
ควบคุมภายในที่ไดออกแบบไวเพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการติดตาม
ไดดังนี้
 บริษัทไดกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติสําหรับการบริหารฐานขอมูลลูกคาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศไว ทั้งดานการบันทึก เปลี่ยนแปลงและบํารุงรักษาฐานขอมูลลูกคาทั้งหมดในระบบ
 บริษัทไดดําเนินการกําหนดวงเงินสินเชื่อสําหรับลูกคาที่ไดรับเครดิตเพื่อใหมีการบริหารจัดการ
ลูกหนี้ไดอยางเหมาะสม
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เรื่องที่ดําเนินการติดตาม
2.2 กระบวนการทางดานรายจาย

ผลการติดตาม
 บริษัทไดกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติสําหรับการบริหารฐานขอมูลผูขาย รวมถึงการทบทวนทะเบียน
รายชื่อผูขายเปนประจําสม่ําเสมอเพื่อปองกันการซ้ําซอนของขอมูลผูขาย
 ในดานกระบวนการจา ยเงิน นั้น บริษัทไดกําหนดวิธีป ฏิบัติสําหรับการแบงแยกหนาที่ข อง
ผูขอเบิก ผูอนุมัติ ผูบันทึกและผูจัดเตรียมเช็คออกจากกัน และกําหนดระดับอํานาจหนาที่ในการ
อนุมัติวงเงินเบิกคาใชจายพรอมทั้งมีการสื่อสารระดับอํานาจหนาที่ดังกลาวเพื่อถือปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม

2.3 กระบวนการผลิต
และการบริหารสินคาคงคลัง

 บริษัทไดมีการกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยในโรงงานผลิตน้ําตาลและแผนการสื่อสาร
เพื่อสรางความตระหนักอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ รวมถึงการตระหนักถึงความเสี่ยงในดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมโดยการพัฒนาระบบการรายงานคาคุณภาพมลภาวะตางๆ ตามขอกําหนดและมาตรฐาน
ของหนวยงานกํากับดูแล
 ในดานการผลิตพลังงานไฟฟาชีวมวล
บริษัทไดจัดทํารูปแบบตนทุนมาตรฐานเพื่อใชในการ
วิเคราะหตนทุนการผลิตไฟฟาโดยเริ่มดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2556 นอกจากนั้น ในดานการ
บริหารสินทรัพยถาวร บริษัทไดกําหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิสําหรับการแจงรายการทรัพยสินระหวาง
กอสรางที่นํามาใชงานใหฝายบัญชีและการเงินทราบ และอยูในระหวางดําเนินการใหแลวเสร็จ
เพื่อใหสามารถดําเนินการบันทึกรายการสินทรัพยถาวรไดอยางถูกตองและเปนไปตามหลักการ
บัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป
 ในดานการผลิตปุยนั้น บริษัทอยูในระหวางดําเนินการขอใบอนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของ จึงไดจัดทํา
รายการสิ่งที่ตองดําเนินการ (Check list) เพื่อกําหนดสิ่งที่ตองดําเนินการไดอยางครบถวน รวมถึง
สามารถกําหนดระดับความสําคัญและระยะเวลาที่ตองดําเนินการแลวเสร็จ เพื่อใชในการติดตาม
และประเมินผลโดยผูบริหาร
 บริษัทไดกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติสําหรับการตรวจนับสินคาสําเร็จรูปและผลิตภัณฑพลอยไดทุก
สิ้นเดือน โดยมีการประสานงานระหวางฝายคลังสินคา (ขอมูลสินคาสําเร็จรูป) ฝายผลิต (ขอมูล
ผลิตภัณฑพลอยได) และฝายบัญชีและการเงิน เพื่อใหมีการสอบทานความถูกตองของยอดคงเหลือ
สินคาสําเร็จรูปและผลิตภัณฑพลอยไดในระบบบัญชีและที่มีอยูจริง

2.4 กระบวนการดานสินเชื่อ

ไมพบประเด็นที่ตองปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน จึงไมมีการติดตามผล

2.5 กระบวนการดานบัญชี
และการเงิน

 บริ ษั ท ได กํ า หนดให ร ายการบั ญ ชี ทุ ก รายการในงบการเงิ น ต อ งได รั บ การจั ด ทํ า บั ญ ชี ย อ ยและ
ทะเบียนคุมยอด รวมถึงการสอบทานความถูกตองใหตรงกับยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททุก
เดือน เพื่อใหสามารถพบขอแตกตางและดําเนินการปรับปรุงไดทันเวลา

2.6 กระบวนการบริหารสินทรัพย
ถาวร

 บริ ษั ท ได กํ า หนดระเบี ย บวิ ธี ป ฏิบั ติ ที่ เ ป น มาตรฐานสํ า หรับ การแจ ง รายการสิ น ทรั พ ย ระหว า ง
กอ สร า งทั้ ง ที่ มี ก ารใช ง านและยั ง ไม ไ ด ใ ช ง านจากหน ว ยงานต า งๆ รวมถึ ง วิ ธี ก ารแจ ง รายการ
สินทรัพยถาวรสูญหาย และไดมีการเริ่มดําเนินการติดรหัสสินทรัพยถาวรใหครบถวน เพื่อเตรียม
ความพรอมสําหรับการตรวจนับสินทรัพยถาวรทั้งหมด
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13.4

ขอสังเกตของผูสอบบัญชี

ผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2556 แลวพบประเด็นดังนี้
ขอสังเกตุ / ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี

ความเห็นผูบริหาร การดําเนินการปรับปรุงของบริษัทและบริษัทยอย

ขอเท็จจริง
การบันทึกการรับจายสินคาคงเหลือไมถูกตอง จึงทําใหวิธีการ
คํานวณตนทุนตอหนวยไมเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรบันทึกการรับจายสินคาคงเหลือใหถูกตองตามที่เกิดขึ้น
จริง เพื่อใหการคํานวณตนทุนตอหนวยถูกตองตามความเปนจริง

ขอเท็จจริง
บริษัทคิดคาเสื่อมราคาโดยใชอัตราการคิดคาเสื่อมราคาสินทรัพย
ถาวรไมเปนไปตามนโยบายการบัญชีของบริษัท
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรพิจารณาและตรวจสอบอัตราการคิดคาเสื่อมราคาใน
ทะเบียนสินทรัพยใหถูกตองและเหมาะสม สอดคลองกับนโยบาย
การบัญชีของบริษัท
ขอเท็จจริง
บริษัทไมมีการปรับปรุงทะเบียนสินทรัพยใหถูกตองตามที่ควร
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งทําใหทะเบียนสินทรัพยไมได
แสดงยอดตามจริง

1. บริษัทไดมีการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด ซึ่งจะมีการปรับให
สะทอนเปนตนทุนสินคาที่แทจริงในทุกไตรมาส ซึ่งขอผิดพลาดจากบันทึก
รับจายไมถูกตองไดถูกแกไขแลว
ตามการดําเนินการของบริษัททุกสิ้น
ไตรมาส
2. เพื่อเปนการปรับปรุงระบบการควบคุมใหดีขึ้น
บริษัทไดใหทีมงาน
สารสนเทศปรับปรุงระบบใหมีการตรวจทานรายการบันทึกรายการรับจาย
สินคา เพื่อชวยใหพบขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการบันทึกรายการ และ
แกไขใหถูกตองกอนการประมวลผลการบันทึกรายการ
3. บริษัทไดเพิ่มการตรวจทานและทดสอบการคํานวณตนทุนสินคาที่ประมวล
ตนทุนตอหนวยทุกเดือน ซึ่งจะชวยใหตรวจพบรายการที่ไมตรงตามเงื่อนไข
บริษัทไดกําหนดใหมีพนักงานผูรับผิดชอบการบันทึกอายุการใชงานของ
ทรัพยสินใหเปนไปตามประมาณการคิดคาเสื่อมราคาของบริษัทแลว
แต
เนื่องจากมีการบันทึกขอมูลผิดพลาด บริษัทจึงไดเพิ่มการแบงแยกหนาที่สําหรับ
ผูมีหนาที่บันทึกคาเสื่อมราคา และจัดใหมีผูตรวจทาน ตั้งแตเดือนมีนาคม 2557

บริษัทจะจัดทําทะเบียนสินทรัพยใหมโดยใหมีการนับสินทรัพยถาวรคงเหลือ
ใหมทั้งหมดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และจัดทําทะเบียนสินทรัพยถาวร
ใหม ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ขอเสนอแนะ
ทั้งนี้ ขณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบถามความคืบหนาของการแกไขตาม
บริษัทควรปรับปรุงทะเบียนสินทรัพยใหถูกตองตามที่ควร ณ วัน
ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี ซึ่งผูบริหารของบริษัทไดชี้แจงตอคณะกรรมการ
สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อใหยอดและรายละเอียดของสินทรัพย
ตรวจสอบวาไดดําเนินการแกไขไดเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แลว
ถูกตองและสามารถกระทบยอดในระบบบัญชีได
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ความเห็นผูบริหาร การดําเนินการปรับปรุงของบริษัทและบริษัทยอย

ขอเท็จจริง
บริษัทไมมีการเพิ่มเติมขอมูลของพนักงานในสํานักงานกรุงเทพฯ 1. บริษัทไดมีการตรวจทาน 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
ทั้งนี้ ขณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบถามความคืบหนาของการแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี ซึ่งผูบริหารของบริษัทไดชี้แจงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบวาไดดําเนินการแกไขไดเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แลว
ขอเท็จจริง
บริษัทมีรอบระยะเวลาปดบัญชีที่ยาวนาน นอกจากนั้น
รายละเอียดประกอบแตละบัญชีไมไดถูกจัดทําขึ้นอยาง
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 พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาลวงหนาที่
จะจัดทําใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด 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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