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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

13.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

13.1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และถือเปนหนาที่สําคัญ
ที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การเพื่ อ ให มั่ น ใจได ว า บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอในการดู แ ลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ปองกันทรัพยสินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกตองนาเชื่อถือ และมีการ
เปดเผยขอมูลอยางครบถวน เพียงพอ และในระยะเวลาที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษั ทฯ ไดป ระเมินความเพีย งพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯในการประชุ ม
คณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ซึ่งมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้ง 3
ทานเขารวมประชุม โดยการซักถามขอมูลจากฝายจัดการของบริษัทฯ หนวยงานที่เกี่ยวของ และสํานักงานตรวจสอบ
ภายในของบมจ. บานปู ซึ่งเปนผูตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามที่เคยนําเสนอ
ที่ผานมา รวมทั้งการสอบทานรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่จัดทําโดยผูตรวจสอบภายในอิสระ คือ
สํานักงาน อีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซส จํากัด (“EY”) ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2558 โดยการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุ มภายในของบริษั ทฯ ได จัดทํา ตามแบบประเมิน ความเพีย งพอของระบบการควบคุมภายในที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งครอบคลุม 5 องคประกอบ ตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring
Organizations of Treadway Commission (“COSO”) โดยคณะกรรมการมีความเห็น ดังตอไปนี้
1.

การควบคุมภายในองคกร (Control Environment):

บริษัทฯ จัดทํานโยบายและแนวทางการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ โดย
จัดทําเปนคูมือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งรวมถึงนโยบายบรรษัทภิบาล นโยบายการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น การกําหนด
วิสัยทัศนและพันธกิจ และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ มีโครงสรางองคกรที่สงเสริมกลไกการกํากับ
ดูแลและถวงดุลระหวางกัน มีกระบวนการสรรหา พัฒนาบุคลากร ประเมินผล ตลอดจนแผนสืบทอดตําแหนง
2.

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment):

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายความเสี่ยงอยางเปนลายลักษณอักษร และมีระบบการบริหารความ
เสี่ยงซึ่งครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการ
ปฏิบัติการ และมีฝายบริหารสินทรัพยของบริษัทฯ รวบรวมรายงานการบริหารความเสี่ยง
3.

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities):

บริษัทฯ มีการจัดทําอํานาจอนุมัติ (Delegation of Authority: DOA) แนวทางการปฏิบัติงานและ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สําคัญ มีการกําหนดนโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการกํากับดูแลบริษัท
ยอยและบริษัทรวม มีการสงตัวแทนรวมบริหารและติดตามผลการดําเนินงาน
4.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication):

บริษัทฯ กําหนดแนวปฏิบัติเรื่องการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมเรื่องการ
เขาถึงขอมูล การหามเปดเผยขอมูลความลับ และมีการวาจางบมจ. บานปู ใหบริการโครงสรางพื้นฐานของของระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ Network และการสํารองขอมูล บริษัทฯ มีการจัดการดานขอมูลเพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร
ไดรับขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจ
5.

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities):

บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผานกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ ติดตามการแกไขปรับปรุงประเด็นที่พบ และจัดทํา Follow up
audit report
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯแลว และคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในกับคณะกรรมการบริษัท และมิไดมีความเห็นแตกตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแตอยาง
ใด
ทั้งนี้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน”
13.2

ความเห็นของผูตรวจสอบภายในอิสระตอระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไดวาจางสํานักงาน อีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซส จํากัด (“EY”) เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในเครื อ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ รั บ ทราบข อ มู ล และใช เ ป น ข อ มู ล
ประกอบการพิจารณานําหุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในของ EY ครอบคลุมทั้ง 5 องคประกอบของระบบการควบคุมภายในไดแก การควบคุมภายในองคกร การ
ประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม โดยขอบเขต
การประเมินครอบคลุมถึง บริษัท บริษัทยอย และกิจการรวมคา ที่สําคัญ ไดแก บริษัทที่ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟา (1) บริษัท
สือเจียจวง เฉิงเฟง โคเจน จํากัด (2) บริษัท ถังซาน บานปู ฮีท แอนด เพาเวอร จํากัด (3) บริษัท โจวผิง พีค พีทีอี ลิมิเต็ด
(4) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (5) บริษัท ไฟฟาหงสา จํากัด และ บริษัทยอยอื่น เชน บริษัท ภูไฟ มายนิ่ง จํากัด
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด บริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล ลิมิเต็ด บริษัท บานปู เพาเวอร อินเวสต
เมนท จํากัด บริษัท บานปู อินเวสเมนต ไชนา คอมปานี ลิมิเต็ด บริษัท แพน-เวสเทิรน เอเนอรจี คอรปอเรชั่น แอลแอลซี
และบริษัท โจวผิง พีค ซีเอชพี จํากัด
สําหรับระบบการควบคุมภายในระดับกระบวนการนั้น EY ไดทําการสัมภาษณและสอบทานแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป 2558 และไดสุมสอบทานแนวทางการตรวจสอบ กระดาษทําการ และรายงานผลการตรวจสอบภายในที่
จัดทําโดยสํานักงานตรวจสอบภายในของบมจ. บานปู ซึ่งบริษัทฯ วาจางใหเปนผูดําเนินการตรวจสอบและประเมินความ
มีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในระดับกระบวนการของกลุมบริษัทตามที่ระบุไวในแผนตรวจสอบดังกลาว ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งบริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการรวมคาที่สําคัญขางตน และกระบวนการของแตละบริษัทที่ทาง EY ไดสุม
เลือกเพื่อดําเนินการสอบทานแนวทางการตรวจสอบกระดาษทําการและรายงานผลการตรวจสอบ มีดังนี้
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บริษัท
บริษัทฯ

กระบวนการที่สุมเลือก






การบริหารและรายงานผลการดําเนินงานธุรกิจไฟฟา
การบริหารจัดการ ควบคุม และการติดตามบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ภายใตธุรกิจพลังงานไฟฟา
การลงทุนโครงการใหม การคัดเลือก และการอนุมัติ
การจัดการโครงการและควบคุมงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารจัดการสัญญา

บริษัท บานปู อินเวสเมนต ไชนา คอม  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ปานี ลิมิเต็ด
 การจัดซื้อ จัดจาง
โรงไฟฟาพลังงานรวมหลวนหนาน
และโรงไฟฟาพลังงานรวมเจิ้งติ้ง



การบริหารจัดการในเรื่องการขายและรายได
 การปฏิ บั ติ ง านและการซ อ มบํ า รุ ง อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งจั ก ร
รวมถึงการบริหารจัดการตนทุนการผลิต

โรงไฟฟาพลังงานรวมโจวผิง



บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด



บริษัท ไฟฟาหงสา จํากัด



การควบคุมและรายงานงบประมาณและการเงิน
 การบริหารจัดการและการจัดซื้อถานหิน
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารจัดการสัญญา
 การปฏิบัติตามกฏหมาย และกฏระเบียบที่เกี่ยวของ
การบริหารจัดการโครงการทั้งงานเหมืองและไฟฟา รวมถึงการ
บริหารงบประมาณตนทุน และการควบคุมคุณภาพ
 การบริหารคลังอะไหลและวัสดุอุปกรณ

ทั้งนี้ EY ไมพบประเด็นขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ จากการสุมสอบทานเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ
ภายในของฝายตรวจสอบภายใน บมจ. บานปู ในบางกระบวนการ โดยภาพรวมการดําเนินการตรวจสอบ มีดังนี้


แผนการตรวจสอบจัดทําขึ้นตามฐานความเสี่ยง ซึ่งพิจารณาครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลักของแตละ
บริษัท และแผนการตรวจสอบดังกลาว ไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. บานปู



มีการจัดทํ าแนวการตรวจสอบ กระดาษทําการ และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้ งนําเสนอ
ประเด็นที่พบตอผูบริหาร และผูบริหารไดดําเนินการแกไขปรับปรุง



สํานักงานตรวจสอบภายในไดมีการติดตามความคืบหนาในการแกไขปรับปรุงประเด็นดังกลาว และ
นํ า เสนอผลการติ ด ตามความคื บ หน า ในการแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ต อ คณะกรรมการตรวจสอบเป น ที่
เรียบรอยแลว



ตัวอยางประเด็นที่สํานักงานตรวจสอบภายใน บมจ. บานปู ตรวจพบและอยูในระหวางการแกไข ที่
เกี่ยวของกับกระบวนการตาง ๆ ของบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการรวมคา มีดังนี้
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-

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด: ฝายบัญชีไมไดรวมสังเกตการณการทําลายสารเคมีที่
หมดอายุ และไม ได แจ งกรมสรรพากรพื้ นที่ ลว งหนา อย างนอ ย 30 วัน ตามคํา สั่ ง
กรมสรรพากร สถานะของประเด็นดังกลาวอยูใ นระหวางการติดตามการแกไขปรับปรุง สิ้น
ไตรมาส 3 ของป 2558

-

บริษัท ไฟฟาหงสา จํากัด: ไมมีขั้นตอนเรื่องการบริหารจัดการและการทําลายเศษซาก
สถานะของประเด็นดังกลาว คาดวาจะเสร็จสิ้น วันที่ 31 สิงหาคม 2558 และจะติดตาม
การแกไขปรับปรุง สิ้นไตรมาส 3 ของป 2558

ขอสังเกตของผูสอบบัญชี

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (“PwC”) ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบงบ
การเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ ผูสอบบัญชีไดปฏิบัติการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ซึ่งกําหนดใหผูสอบบัญชีปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหได
ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ผูสอบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกิจการ
จากการตรวจสอบ ผูสอบบัญชีไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในของกิจการ
และไมไดออกรายงานขอสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในใหกับบริษัทฯ
13.4

หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อรองรับการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในใหมีความเปนอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง นางสาวนภาลัย ตั้งษณกุล
เป น หั ว หน า งานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ฯ เนื่ อ งจากมี คุ ณ สมบั ติ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และประสบการณ ก ารอบรมที่
เหมาะสม เพี ย งพอต อ การเป น ผู ค วบคุ ม การปฏิ บั ติง านดั ง กล า ว รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ผู ดํา รงตํ า แหน ง หั ว หน า งาน
ตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 "รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน"
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดวาจาง บมจ.บานปู เปนผูใหบริการงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ (“สํานักงาน
ตรวจสอบภายในของบมจ.บานปู”) ตามสัญญาการจางบริหาร (Management Service Agreement) ซึ่งครอบคลุมถึง
การใหความชวยเหลือในการจัดทําแผนการตรวจสอบและดําเนินการตรวจสอบภายใน จากการที่สํานักงานตรวจสอบ
ภายในของ บมจ. บานปู มีความเชี่ยวชาญ และความเขาใจในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของธุรกิจโรงไฟฟา
ของบริษัทฯ เปนอยางดีจากการเปนผูตรวจสอบภายในของกลุมบริษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูใหบริการให
คําแนะนําดานการวางแผนการตรวจสอบ และใหบริการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในได และสามารถลดตนทุนดาน
การฝกอบรมพนักงานไดในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะเสริมสรางความมีประสิทธิภาพ ของงานการตรวจสอบภายในของกลุม
บริษัทฯ ทั้งนี้ ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะทําหนาที่ตรวจสอบภายในรวมกับสํานักงานตรวจสอบภายในของ
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สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

บมจ. บานปู และจะเปนผูตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ และบมจ. บานปู โดยจะเปนผูทําหนาที่รายงานผล
การตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
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