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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

1. การควบคุมภายใน 

1.1 การประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่าย
บริหารเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ทั้ง 5 ส่วน คือ 

1) องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 
2) การบริหารความเส่ียง 
3) การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 
4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 
5) ระบบการติดตาม 

ภายหลงัจากการประเมินแลว้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษทัมีระบบควบคุมภายในในเร่ือง
การท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอยา่งเพียงพอแลว้ 
และมีระบบควบคุมภายในในดา้นต่าง ๆ ทั้ง 5 ส่วน ท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอในการท่ีจะป้องกนั
ทรัพยสิ์นอนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบ
ภายในท่ีมีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากน้ี บริษทัยงัมีระบบการจดัเก็บ
เอกสารส าคญัท่ีท าให้กรรมการ ผูส้อบบญัชี และผูมี้อ านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภ้ายใน
ระยะเวลาอนัควร 

1.2 การด าเนินการเกีย่วกบัระบบควบคุมภายในของบริษัท 

บริษทัและบริษทัยอ่ยให้ความส าคญักบัระบบการควบคุมภายในท่ีดีและเพียงพอ เน่ืองจากจะช่วย
ให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การจดัท านโยบาย 
ระเบียบ และคู่มือการปฏิบติังานท่ีครอบคลุมทุกกระบวนการท างานส าคญั รวมทั้งมีการแบ่งแยกอ านาจ
หนา้ท่ีการด าเนินงานตามหลกัการการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) 

ในปี 2561 ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการตรวจสอบ การตรวจติดตาม ระบบควบคุมภายใน
ของบริษทัและบริษทัย่อย การตรวจสอบนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ที่ส าคญั เพื่อมาตรการต่อตา้น
การคอร์รัปชันในองค์กร การตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบติังาน ขอ้สังเกต ความเห็น และ
ขอ้เสนอแนะท่ีตรวจพบ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และส าเนารายงานต่อผูบ้ริหาร ซ่ึงท่ี
ผา่นมา ผูบ้ริหารไดใ้หค้วามส าคญั และบริษทัไดด้ าเนินการแกไ้ขปรับปรุงระบบการปฏิบติังานในฝ่ายต่าง ๆ 
ตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในมาโดยตลอด 
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1.3 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน 

 ในปี 2561 ส านกัตรวจสอบภายในไดท้ าการตรวจสอบความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ
การควบคุมภายใน และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาเขา้ตรวจตามล าดบัผลกระทบท่ีมี
ต่อการด าเนินกิจการ ทั้งน้ี ในช่วงเวลาดงักล่าว ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ท าการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของกระบวนการหลกั ดงัน้ี  

1) กระบวนการผลิตบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั, บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ  ากดั และบริษทับุรีรัมย ์
เพาเวอร์พลสั จ ากดั 

 2) กระบวนการผลิตบริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั 
 3) การตรวจติดตามผลการตรวจสอบกระบวนการผลิตบริษทั โรงงานน ้าตาลบุรีรัมย ์จ  ากดั 
 4) การตรวจติดตามผลการตรวจสอบกระบวนการผลิตบริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั 
 5) การตรวจติดตามผลการตรวจสอบกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน 

6) การตรวจติดตามผลการตรวจสอบกระบวนการผลิตบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั และบริษทั
บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ  ากดั 

 7) การตรวจติดตามผลการตรวจสอบกระบวนการจดัซ้ือและการจ่ายช าระเงิน 
 8) การตรวจติดตามผลการตรวจสอบกระบวนการปิดบญัชีและการจดัท ารายงานทางการเงิน 

9) การตรวจติดตามผลการตรวจสอบกระบวนการด้านสินเช่ือ (เงินเก๊ียว) และกระบวนการ 
ดา้นส่งเสริมชาวไร่ 

 10) การตรวจติดตามผลการตรวจสอบมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัของการควบคุมภายใน 

โดยการสังเกตการณ์  สัมภาษณ์  เปรียบเทียบข้อมูลและสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับเร่ืองท่ีท าการตรวจสอบ หลังจากนั้น ได้มีการสรุปประเด็นที่พบ
จากการตรวจสอบ และหารือร่วมกนักบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพื่อพิจารณาปัญหาและวิธีการปรับปรุงแกไ้ข
จนไดข้อ้สรุปซ่ึงเห็นชอบร่วมกนั ทั้งน้ี ขอ้สังเกตของผูต้รวจสอบภายใน การด าเนินการของบริษทัและ
สรุปผลการติดตาม เป็นดงัน้ี 

 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการตรววจสอบ/ตรวจติดตาม 

1. ภาพรวมของการก าหนดและติดตั้ งระบบ 

การควบคุมภายในระดบัองคก์ร 

1. บริษัทมีการส่ือสารนโยบายต่าง ๆ ใน
กระบวนการ ธุร กิจ ท่ีส าคัญ  ได้แ ก่  นโยบาย 
การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั นโยบายการรับและให้
ของขวัญ นโยบายการแจ้งเ ร่ืองร้องเรียน หรือ
เบาะแส เป็นตน้ 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการตรววจสอบ/ตรวจติดตาม 

2. บริษทัเร่ิมใชร้ะบบงาน SAP เม่ือ กรกฎาคม 2561 
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานใน
องค์กร การจัดท ารายงานทางการเงิน และการ
ตรวจสอบขอ้มูลใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การติดตามการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 

การควบคุมภายในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ 

ส าหรับประเด็น ขอ้ตรวจพบในกระบวนการทาง
ธุรกิจ ทั้ ง  10 กระบวนการ โดยบริษทัได้มีการ
ปรับปรุง แกไ้ข และมีการน าไปปฏิบติั (บางส่วน) 
แลว้ ทั้งน้ี สรุปผลการติดตามไดด้งัน้ี 

     2.1 กระบวนการผลิตบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน 
จ ากัด, บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จ  ากัด และบริษัท
บุรีรัมยเ์พาเวอร์พลสั จ ากดั 

1. การควบคุมของเสีย (Scrap/Waste) โดยควรจดั
ให้ มีพื้ น ท่ีจัด เก็บให้ เพียงพอ/แนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกบัการควบคุม/การจดัการของเสีย 
2. การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร และซ่อมแซม
เคร่ืองจักร ควรมีการทบทวนรายการเคร่ืองจักร 
ความครบถว้น/ความเหมาะสมในการบ ารุงรักษา 

     2.2 กระบวนการผลิตบริษทั โรงงานน ้ าตาล
บุรีรัมย ์จ  ากดั 

1. การวางแผนการผลิต และการรายงานผลมี 
การบนัทึกและไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และเหมาะสม 
2. ควรมีการวางแผนการบริหารจดัการเช้ือเพลิงให้
เพียงพอและเหมาะสม 
3. การควบคุมของเสีย (Scrap/Waste) โดยควรจดั
ให้ มีพื้ น ท่ีจัด เก็บให้ เพียงพอ/แนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกบัการควบคุม/การจดัการของเสีย 
4. บริษทัจดัให้มีการสอบเทียบเคร่ืองมือวดัและ
จดัเก็บใบรับรองผลการสอบเทียบ รวมทั้ งมีการ
พิจารณาระยะเวลาในการสอบเทียบเคร่ืองมือต่าง ๆ  
5. ควรจดัให้มีการทบทวน การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ใหค้รบถว้นและเหมาสม 

     2.3 การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
กระบวนการผลิตบริษัท โรงงานน ้ าตาลบุรีรัมย ์
จ  ากดั 

1. บริษัทด าเนินการปรับปรุงประวัติเคร่ืองจักร
ถูกต้องตามบัญชีรายช่ือเคร่ืองจักร และบันทึก
รายการซ่อมบ ารุงอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการตรววจสอบ/ตรวจติดตาม 

2. บริษัทอยู่ระหว่างจัดตั้ งคณะท างานจัดการ
ทรัพยสิ์น  

     2.4 การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
กระบวนการผลิตบริษทั ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากดั 

1. บริษทัก าหนดให้มีการบนัทึกอุณหภูมิเตาอบปุ๋ย
อยา่งสม ่าเสมอ 
2. บริษทัจดัท าระเบียบปฏิบติัการควบคุมคุณภาพ
อยา่งเป็นประจ าสม ่าเสมอ โดยน าปุ๋ยไปทดสอบกบั
หน่วยงานภายนอก เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อให้มัน่ใจใน
คุณภาพ 
3. บริษทัจดัท าแผนผงัโกดังแทนการติดป้ายบ่งช้ี 
เน่ืองจากจ านวนวตัถุดิบวางในโกดงัมีปริมาณมาก 
ไม่สะดวกต่อการเคล่ือนยา้ย   

     2.5 การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน 

1. บริษทัมีการปรับปรุง Lay-out ท่ีตั้งถงัดบัเพลิง 
และให้มีการตรวจสอบเคร่ืองดบัเพลิงเป็นประจ า
ทุกเดือน 
2. บ ริษัท มี ก า ร รณรงค์ ให้ ผู ้ป ฏิ บั ติ ง าน เ ห็ น
ความส าคญัในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคล โดยจดัท ากิจกรรม Safety Take จดัท า
แผน Morning Take และมีการประชุมรายงานผล
เป็นประจ า 
3. บริษมัมีการจดัท าคู่มือพนักงาน ระบุระเบียบ 
ข้อบังคับในการท างาน และสวสัดิการพนักงาน 
รวมถึงมีการส่ือสารใหพ้นกังานทราบ 

     2.6 ก า ร ต ร ว จ ติ ด ต า ม ผล ก า รต ร ว จส อบ
กระบวนการผลิตบริษทั บุรีรัมยพ์ลงังาน จ ากดั และ 
บริษทั บุรีรัมยเ์พาเวอร์ จ  ากดั 

1. บริษัทควรจัดให้มีการบ า รุง รักษา อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรใหค้รบถว้น เหมาะสม 
2. ห ลั ก เ กณฑ์ ท่ี ใ ช้ อ้ า ง อิ ง ก า รป ร ะ เ มิ น ผ ล 
การปฏิบติังานส่วนงานซ่อมบ ารุง 
3. บริษัทจัดท านโยบายส่ิงแวดล้อมเป็นแนวทาง
ปฏิบติัการจดัการ/ควบคุมของเสีย 

     2.7 การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
กระบวนการจดัซ้ือและการจ่ายช าระเงิน 

บริษทัก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพผูข้ายเป็น
ประจ าสม ่าเสมอ 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ผลการตรววจสอบ/ตรวจติดตาม 

     2.8 การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
กระบวนการปิดบัญชีและการจัดท ารายงานทาง 
การเงิน 

บริษทัจดัท าระบบเก็บขอ้มูลลูกหน้ีรายตวัใหม่  
โดยยกเลิกการเก็บขอ้มูลแบบ manual เป็นเก็บ
ขอ้มูลในระบบ SAP รองรับการบนัทึกขอ้มูลการ์ด
ลูกหน้ีรายตวั 

     2.9 การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
กระบวนก ารด้ า น สิน เ ช่ื อ  ( เ งิ น เ ก๊ี ย ว )  แล ะ
กระบวนการดา้นส่งเสริมชาวไร่ 

1. บริษทัไดก้ าหนดระเบียบวิธีปฏิบติัการพิจารณา
สิ น เ ช่ื อ แ ก่ บุ ค ค ล  โ ด ย จั ด ท า เ ป็ น ขั้ น ต อ น 
การปฏิบติังานดา้นสินเช่ือท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2. บริษทัได้ด าเนินการจดัท าระบบการคียข์อ้มูล
สัญญาการค ้ าประกนัให้ชาวไร่สามารถค ้ าประกนั 
ผูกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 4 ราย ในฤดูการจ่ายเงินส่งเสริมในปี
นั้น ๆ 

     2.10 การตรวจติดตามผลการตรวจสอบ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของการควบคุม
ภายใน 

 การตรวจสอบและตรวจติดตามกระบวนการต่าง ๆ 
ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
     กระบวนการขายและการตลาด 
     กระบวนการจดัซ้ือและการท าสัญญา 
     กระบวนการบริหารบุคลากร 
     กระบวนการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบั  
     มาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนั 

 

2. การบริหารจัดการความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทเป็นผู ้ก  าหนดนโยบายและกระบวนการบริหาร 
ความเส่ียงให้ส านกับริหารความเส่ียงน าไปปฏิบติั ส านกับริหารความเส่ียงเป็นผูรั้บผิดชอบในการก าหนด 
และออกแบบระบบงาน รวมทั้งระบุปัจจยัความเส่ียง ซ่ึงการวางแผนการด าเนินธุรกิจหรือปฏิบติังาน 
โดยค านึงถึงปัจจยัเส่ียง จะช่วยใหส้ านกับริหารความเส่ียงสามารถออกแบบระบบท่ีมีจุดควบคุม เพื่อควบคุม
ความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ท่ีก าหนดไว ้

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดต้ระหนกัถึงการบริหารความเส่ียงจึงไดแ้ต่งตั้งให้มีส านกับริหาร
ความเส่ียง เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีบริหารจดัการความเส่ียงตามกรอบการก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียง
ท่ีเรียกวา่ Three Line of Defence หรือหลกัปราการ 3 ด่าน พร้อมสร้างการตระหนกัรู้ให้พนกังานทุกคนทัว่ทั้ง
องค์กรได้ตระหนักถึงความส าคญัในการบริหารความเส่ียง โดยจดัให้มีการอบรม in-house training ข้ึน 
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ซ่ึงในปี 2561 กลุ่มบริษทัน ้ าตาลบุรีรัมยไ์ด้มุ่งเน้นถึงการจดัการด้านชีวอนามยัและความปลอดภยัของ
พนกังานเป็นส าคญั 

นอกจากน้ี ยงัมีการจดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังานอย่างสม ่าเสมอส าหรับพื้นฐานการบริหารความเส่ียง
องค์กร เพื่อให้ระดบัปฏิบติัการเขา้ใจถึงกระบวนการบริหารความเส่ียง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบสนอง
ความเส่ียงดว้ยวธีิการของ 4T’s Strategic และกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ทั้ง 4 กิจกรรมในการควบคุม 
1. Preventive Control (การควบคุมแบบป้องกนั) 2. Detective Control (การควบคุมแบบคน้พบ)  
3. Corrective Control (การควบคุมแบบแกไ้ข) และ 4. Directive Control (การควบคุมแบบส่งเสริม) เพื่อให้
ระดบัปฏิบติัการไดมี้ความรู้ความเขา้ใจท่ีจะท าให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีไดว้างไว้ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั 

 
 
 
 


