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ี่ ง
11. การควบคุมภายในและการบริหารจ ัดการความเสย

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษ ัทเกีย
่ วก ับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได ้ให ้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ซงึ่ พนั กงานทุกคนของบริษัทฯ มีบทบาท
และความรั บผิด ชอบร่วมกัน โดยมีก ารก าหนดภาระหนา้ ที่ค วามรั บผิด ชอบ อ านาจการด าเนินการใน
ระดับบริหารและระดั บปฏิบั ตก
ิ ารไว ้เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรอย่างชัด เจน ครอบคลุม ถึง การควบคุม ทาง
การเงิน การดาเนินงาน การบริหาร การกากับดูแลการปฏิบัตงิ านให ้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกีย
่ วข ้อง เพือ
่ ก่อให ้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสาเร็จของงานจะสามารถบรรลุวต
ั ถุประสงค์
ของบริษัทฯ ดังนี้
ั เจน สอดคล ้องและสนั บสนุนพันธกิจ (Mission)
1. กลยุทธ์และเป้ าหมาย ได ้กาหนดไว ้อย่างชด
ของบริษัทฯ
2. ผลการปฏิบั ต งิ านบรรลุต ามวัต ถุป ระสงค์ท ี่ก าหนดไว ้ โดยมีก ารบริห ารทรั พ ยากรอย่า งมี
ิ ธิภาพและคุ ้มค่า
ประสท
3. รายงานข ้อมูลทีม
่ ส
ี าระสาคัญ ทัง้ ด ้านการเงิน การบริหาร และการดาเนินงาน มีความถูกต ้อง
ื่ ถือได ้
เชอ
4. การด าเนิน งานและการปฏิบั ต ิง าน เป็ นไปตามนโยบาย กฎ ระเบีย บและข ้อก าหนดที่
สอดคล ้องกับกฎหมายและข ้อบังคับอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการดาเนินธุรกิจ
ิ บุคลากร รวมทัง้ ข ้อมูลในระบบสารสนเทศ
5. มีความปลอดภัยของทรัพย์สน
ิ ธิผล
6. มีการกากับดูแลและการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมมีประสท
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัตงิ านอย่างต่อเนือ
่ ง
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ครั ้ง ที่ 1 /2559 เมื่อ วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 ท่านเข ้าร่วมประชุมด ้วย คณะกรรมการบริษัทประเมินระบบการควบคุม
ั ถามจากแบบประเมินการควบคุมภายใน โดยภาพรวมสรุปได ้ว่า จากการ
ภายในของบริษัท โดยการซก
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด ้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ
1. การควบคุมภายในองค์กร
ี่ ง
2. การประเมินความเสย
3. การควบคุมการปฎิบัตงิ าน
ื่ สารข ้อมูล
4. ระบบสารสนเทศและการสอ
5. ระบบการติดตาม
ื่ มั่นตามสมควรว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทรัดกุมเพียงพอทีจ
ฝ่ ายบริหารมีความเชอ
่ ะ
ิ ธิภาพ ในการป้ องกัน รักษาทรัพย์สน
ิ จากความเสย
ี หายทีอ
ดาเนินการดังกล่าวอย่างมีประสท
่ าจเกิดขึน
้
จากการใช ้ หรือการจาหน่ายโดยไม่ได ้รับอนุมัต ิ และมีการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยว่า
ิ ของบริษัทและบริษัทย่อย อันเกิดจากการทีก
้
สามารถป้ องกันทรัพย์สน
่ รรมการหรือผู ้บริหารนาไปใชโดย
ไม่มอ
ี านาจอย่างเพียงพอ
ทั ้ง นี้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริษั ทมีห น า้ ที่แ ละความรั บ ผิด ชอบในการตรวจสอบ
ี่ ง และการกากับดูแลกิจการ
ประเมินผลอย่างอิสระเกีย
่ วกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสย
รวมทัง้ สอบทานให ้บริษัทปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของทางการ โดยเฉพาะเรือ
่ งรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน
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ในปี 2558
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทาแผน วางนโยบายและแนวทางในการ
ื่ ว่ามีการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
ตรวจสอบไว ้ล่วงหน ้า
โดยหน่วยงานเชอ
ต่อการ
ดาเนินงานให ้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข ้อกาหนดต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง การ
ิ จากการทุจริต
ี ละรายงานทีถ
ื่ ถือ
ป้ องกันทรัพย์สน
การจัดทาบัญชแ
่ ก
ู ต ้องน่าเชอ
ถึงแม ้อาจจะมีการ
ปฏิบัตงิ านบางประการทีค
่ วรได ้รับการพิจารณาปรับปรุงแก ้ไขอยูบ
่ ้าง หากพิจารณาโดยรวมสามารถให ้
ความมั่นใจได ้ว่าจะสามารถบรรลุวต
ั ถุประสงค์ขององค์กรได ้ ดังนี้
สภาพแวดล้อมการควบคุม
องค์กรและสภาพแวดล ้อมของบริษัทฯ ลักษณะทีท
่ าให ้ฝ่ ายบริหารสามารถดาเนินงาน
ิ
่
ได ้อย่างมีประสทธิภาพ
สงเสริมให ้ทุกคนตระหนั กถึงความจาเป็ นของระบบการควบคุมภายใน มีการ
ั เจน คานึงถึงความเป็ นธรรมต่อพนั กงาน ลูกค ้า คูค
กาหนดนโยบายและเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจทีช
่ ด
่ ้า
รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ ้น สงั คมสว่ นรวมและสงิ่ แวดล ้อม มีการทบทวนการปฏิบัตงิ านให ้เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่ก าหนดไว ้อยู่เ ป็ นประจ า เพื่อ ให ้สอดคล ้องกั บ สภาพการณ์ ใ นขณะนั ้น มีก ารจั ด
โครงสร ้างองค์กรและจัด ทากฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนอานาจหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดของ
ั เจน นอกจากนี้ม ี
กรรมการผู ้จัดการใหญ่เป็ นลายลักษณ์อักษร เพือ
่ เป็ นการแบ่งแยกอานาจหน ้าทีใ่ ห ้ชด
การกาหนดนโยบายในการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท
ผู ้บริห ารและพนั ก งาน ไว ้เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เพื่อ เป็ นแนวทางในการปฏิบัต ข
ิ องกรรมการบริษัท
่
ึ
่
ิ ธิผลยิง่ ขึน
ผู ้บริหารและพนั กงาน ซงชวยทาให ้ระบบการควบคุมภายในดาเนินไปได ้อย่างมีประสท
้
อีก
ทัง้ ยังมีระเบียบการตรวจสอบซงึ่ ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ การอนุมัตธิ รุ กรรมทางการเงิน
ื้ ได ้ทากฎระเบียบไว ้เป็ นลายลักษณ์อักษร เพือ
ิ
การจัดซอ
่ ป้ องกันการใชอ้ านาจหน ้าทีใ่ นการนาทรัพย์สน
้
ของบริษัทฯ ไปใชโดยมิ
ชอบหรือเกินอานาจ บริษัทฯจัดให ้มีการฝึ กอบรมทัง้ ในและนอกสถานที่ เพือ
่
พัฒนาให ้พนั กงานเพิม
่ ทักษะ มีความรู ้และความสามารถทีเ่ หมาะสม ในการปฏิบัตงิ านในแต่ละหน ้าที่


ี่ ง
การประเมินความเสย
้
ี ี่รั บ รองทั่ วไป โดยมีร ายงานทางการเงิน ไว ้
บริษัทฯ ใช นโยบายตามหลั
ก การบั ญช ท
อย่างครบถ ้วนแท ้จริง ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได ้รับการตรวจสอบจากผู ้สอบ
ี่ ง สาเหตุของปั จจัยความเสย
ี่ ง โอกาส
บัญชรี ับอนุญาต บริษัทฯ มีการประเมินประเภทของความเสย
ี่ งทีอ
และผลกระทบทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ เพือ
่ หาแนวทางป้ องกันและจัดการกับความเสย
่ าจจะเกิดขึน
้ ให ้อยู่ใน
ี้ จงให ้ผู ้บริหาร พนักงานได ้รับทราบเพือ
ี่ งที่
ระดับทีย
่ อมรับได ้ และได ้ชแ
่ ชว่ ยกันลดและป้ องกันความเสย
อาจจะเกิดขึน
้ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามให ้แต่ละหน่วยงานปฏิบัตงิ านและคานึ งถึง
ี่ งทีอ
ความเสย
่ าจจะเกิดขึน
้ มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้สนับสนุน


การควบคุมการปฎิบ ัติงาน
บริษัทฯ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน ้าที่ และวงเงินอนุมัตข
ิ องฝ่ ายบริหารแต่ละระดับ
ไว ้อย่า งชั ด เจนและเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร รวมถึง มีก ารแบ่ง แยกหน า้ ที่ค วามรั บ ผิด ชอบของแต่ ล ะ
หน่วยงานออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือ
่ เป็ นการตรวจสอบซงึ่ กันและกัน ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารทาธุรกรรมกับ
ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู ้บริหารหรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงรายการเกีย
่ วโยง
กัน บริษัทฯได ้ปฏิบัตต
ิ ามขัน
้ ตอนของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และจะมีการสรุปรายการ
่ รุ กิจปกติจะมีการขอ
ดังกล่าวทีเ่ ป็ นธุรกิจปกติเพือ
่ รายงานให ้คณะกรรมการบริษัททราบและหากไม่ใชธ
อนุมัตต
ิ ามขัน
้ ตอนและแจ ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ทก
ี่ าหนด บริษัทฯ มี
การติดตามทบทวนผลการดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นประจาทุกเดือนและติดตามให ้การดาเนินงานของ
บริษัทฯเป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทมติทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นและกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง ในกรณีทม
ี่ ก
ี าร
อนุมัตธิ ุรกรรมในลักษณะทีม
่ ผ
ี ลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯได ้มีการติดตามให ้ปฏิบัตต
ิ าม
ั ญาเพือ
เงือ
่ นไขทีต
่ กลงกันไว ้ และมีการทบทวนความเหมาะสมของสญ
่ ให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์
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ั เจนในการปฏิบัตห
นอกจากนีเ้ พือ
่ เน ้นความชด
ิ น ้าทีข
่ องพนั กงานให ้ถูกต ้องตามกฎหมาย บริษัทฯ
ได ้กาหนดให ้พนักงานต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบข ้อบังคับของบริษัทฯ
และกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องอย่าง
เคร่งครัด ในหลักการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี


ื่ สารข้อมูล
ระบบสารสนเทศและการสอ

ื่ สารทั ง้ ภายในและภายนอกองค์ก รอย่า งมีป ระส ท
ิ ธิภาพ มีก ารจั ด เก็ บ
บริษั ทฯ จั ด ให ้มีก ารส อ
้
ี ามหลั ก การบัญชท
ี ี่
เอกสารประกอบการบั นทึก บั ญชไี ว ้ครบถ ้วน เป็ นหมวดหมู่และใช นโยบายบั
ญชต
ื่ สารข ้อมูลทางการเงินหรือข ้อมูลอืน
รับรองทั่วไปมีการสอ
่ ทีม
่ ค
ี วามถูกต ้องเป็ นปั จจุบันไปยังผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
้
ิ
เพือ
่ ใชในการตัดสนใจ มีระบบการจัดเก็บข ้อมูลทีส
่ ามารถตรวจสอบความถูกต ้องได ้พร ้อมทัง้ ระบบรักษา
ิ ธิภาพเพียงพอ ในการเสนอเรือ
ความปลอดภัยของข ้อมูลและสารสนเทศทีม
่ ป
ี ระสท
่ งให ้คณะกรรมการ
ิ ใจ มีการจัดทารายงานการประชุมโดยมี
บริษัทพิจารณา
มีข ้อมูลประกอบทีเ่ พียงพอต่อการตัดสน
สาระสาคัญครบถ ้วน มีการบันทึกความเห็ นของกรรมการบริษัทข ้อซักถามหรือข ้อสังเกตของกรรมการ
บริษัทในเรือ
่ งทีพ
่ จ
ิ ารณา (หากมี) และมติทป
ี่ ระชุม ซงึ่ สามารถตรวจสอบได ้


ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได ้มีการติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจาทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการ
ด าเนินงานในปี ก่อ นมีก ารวิเคราะห์ส าเหตุของการแตกต่า งและปรั บกลยุท ธ์ให ้เป็ นไปตามที่ต ้องการ
เพือ
่ ให ้สามารถบรรลุเป้ าหมายได ้ นอกจากนี้เพือ
่ ให ้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดย
กาหนดให ้หน่วยงานตรวจสอบภายในทาการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายในของ
ระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัตงิ านอย่างต่อเนือ
่ งโดยกาหนดให ้รายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องทีม
่ น
ี ั ยสาคัญคณะกรรมการตรวจสอบต ้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพือ
่ ให ้มีการแก ้ไขปรับปรุง และให ้มีการตรวจติดตามความคืบหน ้าใน
การปรับปรุงข ้อบกพร่องอย่างสมา่ เสมอ
จากการประเมิน ระบบการควบคุ ม ภายในของบริษั ทฯในด ้านต่า ง ๆ 5 ด า้ นดั ง กล่ า วข ้างต ้น
คณะกรรมการบริษัท ซงึ่ รวมกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 คน เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและเพียงพอแล ้ว คณะกรรมการบริษัทตระหนั กดีวา่ ระบบการควบคุมภายในใดๆก็ตามอาจจะ
ี หายอั น เกิด จากความผิด พลาดที่เ ป็ นสาระส าคั ญ แต่ ก็
ไม่ส ามารถรั บ ประกั น ได ้ทั ง้ หมดต่อ ความเส ย
สามารถป้ องกัน หรือรับประกันได ้ในระดับทีส
่ มเหตุสมผล
11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทม
ี่ ค
ี วามเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษ ัท
- ไม่มค
ี วามเห็นทีแ
่ ตกต่าง-
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แบบ 56-1 ประจำปี 2558
ี องบริษัท คือ บริษัท สานั กงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซเิ อทส ์ จากัด ซงึ่ เป็ นผู ้
ผู ้สอบบัญชข
ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี
2558
ได ้ให ้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน ดังนี้
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ี่ ง
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสย
ี่ ง บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส ์ จากัด
คณะกรรมการบริหารความเสย
(มหาชน) มีจานวน 7 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายธีระศักดิ์
ดร.อัตถกร
ศ.ดร.นฤมล
ดร.เกริกเกียรติ
นางสาวสุเมธ
นางดารณี
นายภัทร

วิกต
ิ เศรษฐ์
กลั่นความดี
สอาดโฉม
ศรีเสริมโภค
ั ฤทธิ์
สุรชาติชย
อรรจนียกุล
วิกต
ิ เศรษฐ์

ี่ ง
ประธานกรรมการความเสย
่
ี
กรรมการความเสยง
ี่ ง
กรรมการความเสย
ี่ ง
กรรมการความเสย
ี่ ง
กรรมการความเสย
ี่ ง
กรรมการความเสย
ี่ ง
กรรมการความเสย

ี่ งปฏิบัตงิ านภายใต ้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสย
ี่ ง ซงึ่
คณะกรรมการบริหารความเสย
ได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมือ
่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 โดยในปี 2558 ได ้จัดให ้
ี่ งด ้านต่างๆ เพือ
มีการประชุม เพือ
่ ทบทวนติดตามความเสย
่ ให ้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความ
ี่ งอย่างเพียงพอเป็ นระบบอย่างต่อเนื่อง และจั ดให ้มีการอบรมแลกเปลีย
เสย
่ นความรู ้การบริหารความ
ี่ ง ใน 3 มิต ิ เพือ
ี่ งในปี 2559 ดังนี้
เสย
่ เป็ นกรอบในการบริหารความเสย
ี่ งกลยุทธ์
1. ความเสย
ี่ งเรือ
2. ความเสย
่ งบุคลากร
ี่ งด ้านเทคโนโลยี่
3. ความเสย

(Strategy risk)
(Human risk)
(Technology risk)

ี่ ง มีความมุง่ มั่นทีจ
คณะกรรมการบริหารความเสย
่ ะดาเนินการให ้บริษัทมีการกากับดูแลการ
ี่ งต่างๆ ทีเ่ พียงพอ และจะนานโยบายการต่อต ้านคอรัปชน
ั่ ของบริษัทเป็ นสว่ นหนึง่ ของ
บริหารความเสย
ี่ ง เพือ
ี่ งในการทาธุรกิจอยูใ่ นขอบเขตทีก
แผนบริหารความเสย
่ ให ้ความเสย
่ าหนด และทาให ้ธุรกิจ
สามารถดาเนินไปได ้อย่างยั่งยืน

นายธีระศักดิ์ วิกต
ิ เศรษฐ์
ี่ ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสย
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11.3 ข้อมูลห ัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั ง้ ที่ 1/2558 เมือ
่ วันที่ 24 กุม ภาพั นธ์ 2558 ได ้
แต่ง ตั ง้ นางพรรณี ฉั น ทวรลั ก ษณ์ ให ้ด ารงต าแหน่ ง หั ว หน า้ งานผู ้ตรวจสอบภายใน เพิม
่ เติม จาก
ตาแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทตัง้ แต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจาก
้
เป็ นบุคคลผู ้ทรงคุณวุฒ ิ มีความรู ้ความสามารถ สามารถใชประสบการณ์
ทาให ้งานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ ประสบความสาเร็จด ้วยดี
โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดังนี้
ี
1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจาปี ให ้เป็ นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชพ
ตรวจสอบภายใน
2. กาหนดขัน
้ ตอน แนวทางการปฏิบัตแ
ิ ละวิธก
ี ารตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. ควบคุมการปฏิบัตต
ิ รวจสอบภายในให ้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว ้
4. ประเมินผลการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
5. นาเสนอผลงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ทาหน ้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ประสานงานกับพนั กงานทัง้ หมดรวมทัง้ ผู ้สอบบัญชรี ับอนุญาต
และได ้เปิ ดเผยประวัตข
ิ องหัว หน ้าหน่วยงานตรวจสอบภายในใว ้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในสว่ นที่
เกีย
่ วกับประวัตค
ิ ณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหาร
ทั ้ง นี้ ก ารพิจ ารณาและอนุ มั ต แ
ิ ต่ง ตั ง้ ถอดถอน โยกย ้ายผู ้ด ารงต าแหน่ ง หั ว หน า้ หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต ้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะต ้องเสนอให ้
คณะกรรมการบริษัทอนุมัต ิ โดยคุณสมบัตข
ิ องผู ้ดารงต าแหน่งหัวหนา้ งานตรวจสอบภายในปรากฎใน
เอกสารแนบ 3

11.4 ข้อมูลผูท
้ าบ ัญช ี
ี องบริษัท ตามพระราชบั ญญั ต ก
ผู ้ท าบั ญช ข
ิ ารบั ญ ช ี พ.ศ. 2543 คือ นายสุม ต
ิ ร ขอไพบูล ย์
ี ละการเงิน เป็ นดูแลการจัดทางบการเงินและการเปิ ดเผยของข ้อมูลของ
ตาแหน่ง ผู ้จัดการสว่ นบัญชแ
บริษัทให ้มีความครบถ ้วนและถูกต ้อง โดยมีคณ
ุ สมบัตข
ิ องผู ้ทาบัญช ี ปรากฎในเอกสารแนบ 3
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