
 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทฯ  มีบทบาทและ               

ความรับผิดชอบร่วมกนั  โดยมีการกําหนดภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดบับริหารและระดบั

ปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การบริหาร            

การกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผล

วา่ ผลสาํเร็จของงานจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัทดงันี ้

1. กลยทุธ์และเปา้หมาย ได้กําหนดไว้อยา่งชดัเจน สอดคล้องและสนบัสนนุพนัธกิจ (Mission) ของบริษัท    

2. ผลการปฏิบตัิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ โดยมกีารบริหารทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและ

คุ้มคา่  

3. รายงานข้อมลูท่ีมีสาระสาํคญั ทัง้ด้านการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มคีวามถกูต้อง เช่ือถือได้  

4. การดําเนินงานและการปฏิบตัิงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อกําหนดท่ีสอดคล้องกบักฎหมาย

และข้อบงัคบัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ 

5. มีความปลอดภยัของทรัพย์สนิ บคุลากร รวมทัง้ข้อมลูในระบบสารสนเทศ  

6. มีการกํากบัดแูลและการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมมีประสทิธิผล 

7. มีการปรับปรุงคณุภาพการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง  
 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ

ทัง้ 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยการซกัถามจากแบบ

ประเมินการควบคุมภายใน โดยภาพรวมสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 
องค์ประกอบ คือ  

1. การควบคมุภายในองค์กร    

2. การประเมินความเสีย่ง   

3. การควบคมุการปฎิบตัิงาน     

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู     

5. ระบบการติดตาม  

ฝ่ายบริหารมีความเช่ือมัน่ตามสมควรว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทรัดกุมเพียงพอท่ีจะดําเนินการ

ดงักลา่วอย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกนั รักษาทรัพย์สินจากความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้ หรือการจําหนา่ย

โดยไม่ได้รับอนุมัติ และมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและ     

บริษัทยอ่ย  อนัเกิดจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยไมม่ีอํานาจอยา่งเพียงพอ   

ทัง้นีห้น่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบประเมินผลอยา่งอิสระ

เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการ  รวมทัง้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของทางการ  โดยเฉพาะเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั     



 

ในปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทําแผน วางนโยบายและแนวทางในการตรวจสอบไว้ลว่งหน้า 

โดยหนว่ยงานเช่ือวา่มกีารควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ตอ่การดําเนินงานให้เป็นไปตามเปา้หมาย วตัถปุระสงค์  

กฎหมายและข้อกําหนดต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  การป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต การจัดทําบญัชีและรายงานท่ีถูกต้อง

น่าเช่ือถือ ถึงแม้อาจจะมีการปฏิบตัิงานบางประการท่ีควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอยู่บ้าง หากพิจารณาโดยรวม

สามารถให้ความมัน่ใจได้วา่จะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรได้  ดงันี ้

1. การควบคุมภายในองค์กร  

  บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายและเปา้หมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจน และวดัผลได้อยา่งเป็นธรรม โดยคํานงึถึง

ความเป็นธรรมต่อพนกังาน ลกูค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น สงัคมสว่นรวมและสิ่งแวดล้อม  มีการทบทวน

การปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามเปา้หมายท่ีกําหนดไว้อยู่เป็นประจํา เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ในขณะนัน้ มีการจดั

โครงสร้างองค์กรและจดัทํากฎบตัรคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดของกรรมการผู้จดัการ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นการแบ่งแยกอํานาจหน้าท่ีให้ชดัเจน นอกจากนีม้ีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแล

กิจการ  จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ  จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร          

เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน ซึ่งช่วยทําให้ระบบการควบคมุภายในดําเนินไป

ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ อีกทัง้ยังมีระเบียบการตรวจสอบซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ การอนุมตัิ

ธุรกรรมทางการเงิน การจดัซือ้ได้ทํากฎระเบียบไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือปอ้งกนัการใช้อํานาจหน้าท่ีในการนําทรัพย์สนิ

ของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอํานาจบริษัทจดัให้มีการฝึกอบรมทัง้ในและนอกสถานท่ีเพ่ือพฒันาให้พนกังานเพ่ิม

ทกัษะ มีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม ในการปฏิบตัิงานในแตล่ะหน้าท่ี 

2. การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีการประเมินประเภทของความเสี่ยงสาเหตขุองปัจจยัความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

เพ่ือหาแนวทางป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และได้ชีแ้จงให้ผู้บริหาร 

พนกังานได้รับทราบเพ่ือช่วยกนัลดและปอ้งกนัความเสีย่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ โดยมีหนว่ยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามให้

แต่ละหน่วยงานปฏิบตัิงานและคํานงึถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้สนบัสนนุ 

3. การควบคุมการปฏิบตัิงาน 

  บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และวงเงินอนมุตัิของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจนและเป็น

ลายลกัษณ์อักษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็น       

การตรวจสอบซึง่กนัและกนั  ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั

บคุคลดงักลา่ว รวมถึงรายการเก่ียวโยงกนั บริษัทฯได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ

จะมีการสรุปรายการดงักล่าวท่ีเป็นธุรกิจปกติเพ่ือรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและหากไม่ใช่ธุรกิจปกติจะมี      

การขออนุมตัิตามขัน้ตอนและแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด บริษัทฯ มีการติดตาม

ทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัท เป็นประจําทุกเดือนและติดตามให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามมติ

คณะกรรมการบริษัท    มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีมีการอนมุตัิธุรกรรมในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนั

กบับริษัทในระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการติดตามให้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ และมีการทบทวนความเหมาะสมของ

สญัญาเพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์  



 

 นอกจากนีเ้พ่ือเน้นความชัดเจนในการปฏิบตัิหน้าท่ีของพนกังานให้ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้กําหนดให้

พนกังานต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดในหลกัการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี   

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

  บริษัทฯ จดัให้มีการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการ

บนัทกึบญัชีไว้ครบถ้วน  เป็นหมวดหมูแ่ละใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปมีการสือ่สารข้อมลูทางการเงิน

หรือข้อมูลอ่ืนท่ีมีความถูกต้องเป็นปัจจุบนัไปยงัผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการตดัสินใจ มีระบบการจัดเก็บข้อมลูท่ีสามารถ

ตรวจสอบความถูกต้องได้พร้อมทัง้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ             

ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  มีข้อมูลประกอบท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจ  มีการจัดทํารายงาน        

การประชุมโดยมีสาระสําคญัครบถ้วน มีการบนัทึกความเห็นของกรรมการบริษัทข้อซกัถามหรือข้อสงัเกตของกรรมการ

บริษัทในเร่ืองท่ีพิจารณา (หากมี) และมติท่ีประชมุซึง่สามารถตรวจสอบได้ 

5. ระบบการติดตาม 

  บริษัทฯ  ได้มีการติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจําทกุเดือน และมีการเปรียบเทียบกบัผลการดําเนินงานใน    

ปีก่อนมีการวิเคราะห์สาเหตขุองการแตกตา่งและปรับกลยทุธ์ให้เป็นไปตามท่ีต้องการเพ่ือให้สามารถบรรลเุป้าหมายได้ 

นอกจากนีเ้พ่ือให้บริษัทฯ มีการควบคมุภายในอยา่งเพียงพอ โดยกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ 

วิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ืองโดย

กําหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องท่ีมีนัยสําคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือให้มีการแก้ไขปรับปรุง และให้มีการตรวจติดตาม     

ความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอยา่งสมํ่าเสมอ 

 จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้านดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง

รวมกรรมการตรวจสอบทัง้  4 คน  เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอแล้ว คณะกรรมการ

บริษัทตระหนกัดีว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตามอาจจะไม่สามารถมัน่ใจได้ต่อความเสียหายทัง้หมดอนัเกิดจาก

ความผิดพลาดท่ีเป็นสาระสาํคญัแตก็่สามารถปอ้งกนั หรือยอมรับได้ในระดบัท่ีสมเหตสุมผล 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท 

 -  ไมม่ีความเห็นท่ีแตกตา่ง – 

 

 

 

 

 



 

 ผู้สอบบัญชีของบริษัท  คือ  บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด  ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ

งบการเงนิรายไตรมาสและประจาํปี  2561  ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน  ดังนี ้

 

          วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 

 

 บริษัท สาํนกังาน ดร.วรัิช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั (สาํนกังาน) ได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท เอส แอนด์ 

เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ซึ่งรวมทัง้การทดสอบรายการบญัชีและวิธีการตรวจสอบอ่ืนท่ีเห็นวา่จําเป็น ซึ่งได้เสนอรายงานการสอบบญัชี

ลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไปแล้วนัน้ ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบบญัชี สํานกังานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพ

การควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท  เพ่ือกําหนดชนิด เวลา และขอบเขตการตรวจสอบเพ่ือแสดงความเห็นต่อ            

งบการเงินของบริษัท 

 สํานักงานขอเรียนว่า การตรวจสอบบัญชีมิได้ตรวจสอบรายการทัง้หมดหากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านัน้ 

นอกจากนีก้ารศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชี มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะดังท่ีกล่าวใน

ตอนต้น จึงไม่อาจพบจุดอ่อนท่ีมีสาระสําคญัทัง้หมดท่ีอาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในด้านบญัชีได้ อย่างไรก็ดีใน   

การตรวจสอบบญัชี สาํนกังานไมพ่บจดุออ่นท่ีมีสาระสาํคญัในระบบการควบคมุภายในด้านบญัชี 

 สํานกังานขอขอบคุณฝ่ายบริหารท่ีได้ให้โอกาสแก่สํานกังานในการให้บริการแก่บริษัทในครัง้นีแ้ละขอขอบคณุ

ฝ่ายจดัการและเจ้าหน้าท่ีของบริษัทท่ีได้ให้ความร่วมมือและสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีของสาํนกังานมาด้วยดี

โดยตลอดจนการตรวจสอบแล้วเสร็จ 

 

          ขอแสดงความนบัถือ 

         บริษัท สาํนกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั  

 

          

                       (ดร.วิรัช  อภิเมธีธํารง) 

         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 1378 

 

 


