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9.8.3  การดําเนินการดานสังคม 
 

                                                                                

บริษัทฯ ไดใหการชวยเหลือและสนับสนุนแก

สังคมดังนี้ 

1.  “โครงการสานฝนเพื่อนอง” โดยบริษัทฯ ได

บริจาคกระเบ้ืองใหแก โรงเรียนบานธาตุ จังหวัด

สุรินทร เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนเกาที่ชํารุดเนื่อง 

จากโรงเรียนกอต้ังมา 89 ป และอาคารเรียน

ดังกลาว ใชเปนศาลาประชาคมแกประชาชนใน

ทองถ่ิน ตลอดจนบริจาคอุปกรณการเรียน และ

อุปกรณกีฬา แกโรงเรียน 

2.  บริษัทฯ ไดบริจาคกระเบื้องใหแกผูวาราชการ

จังหวัดสระบุรี เพื่อปรับปรุงโรงอาหารของศาลา

กลางจังหวัด เพื่อใชเปนสาธารณะประโยชนแก

ประชาชนทั่วไปที่มาติดตอราชการ 

3.  บริษัทฯ ไดสนับสนุนกระเบื้องและไมฝา แก

กองพันบริการ ศูนยการทหารมาสระบุรี เพื่อ

ปรับปรุงอาคาร ใหเพียงพอตอกองกําลังพล  

4.  บริจาคกระเบ้ืองใหชุมชนในทองถ่ิน เชน วัดเตาปูน และ องคการบริหารสวนตําบลเตาปูน เพื่อใชปรับปรุงอาคาร และเปน

สาธารณะประโยชน 

 
10. การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานการดําเนินงานใหถูกตองตามนโยบาย และระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล สงเสริมใหพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให

เปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน  ระบบตรวจสอบภายใน  

และระบบบริหารความเส่ียงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่และแสดงความ

คิดเห็นไดอยางอิสระ โดยมีสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล เปนหนวยปฏิบัติที่รายงานตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

 สํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล ทําหนาที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบกําหนด โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงปองกันและเปนประโยชนกับหนวยงาน พิจารณาความนาเช่ือถือในความถูก

ตองของรายงานทางการเงิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหเกิดความโปรงใส  ตรวจสอบตามแนวทางการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินงาน โดยยึดแนวการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 สวน  คือ องคกรและสภาพแวดลอม การ

บริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบติดตาม 



 

 

บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

 

 หนา 48 จาก 61  

 

 

คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในสําหรับเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ 

ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นๆ ของระบบการควบคุม

ภายใน คณะกรรมการเห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน  

ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สรุปได ดังนี้  

 
10.1  องคกรและสภาพแวดลอม  
 บริษัทฯ ไดจัดโครงสรางองคกรอยางเหมาะสม และไดจัดใหมีการกระจายอํานาจในการบริหารลงไปตามลําดับชั้น

และหนาที่ เพื่อเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานอยางคลองตัว บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความจําเปนใน ดานการปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบงานและการจัดการใหมีประสิทธิภาพ จึงไดดําเนินการนําระบบ ERP ของโปรแกรม 

SAP รุน ECC6 เขามาใชแทนระบบเดิมที่ใชอยู ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเร่ิมใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ต้ังแตเดือนมกราคม 

2551  

 ในป 2550 บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ใหมีความชัดเจนสมบูรณ และสอดคลองกับสถานการณที่เปนปจจุบัน   

 
10.2  การบริหารความเส่ียง  

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการวิเคราะหประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยภายในและภายนอกองคกรที่มีผลกระทบ

ตอการดําเนินธุรกิจ อาทิเชน ปจจัยความเส่ียงเร่ืองการควบคุมการใชใยหินจากภาครัฐ  ปจจัยความเส่ียงดานราคาและการ

ขาดแคลนวัตถุดิบหลัก ปจจัยความเส่ียงจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนคาขนสง  ปจจัยความเส่ียงจากการหยุดชะงักของ

เคร่ืองจักร ปจจัยความเส่ียงจากการแขงขันดานราคาสินคา รวมทั้งความเส่ียงการบริหารและการจัดการของผูถือหุนรายใหญ

และความเส่ียงดานการบริหารการเงิน เปนตน เพื่อกําหนดมาตรการและแนวทางในการปองกันและแกไข ตลอดจนติดตาม

เหตุการณตางๆ ที่มีโอกาสทําใหเกิดปจจัยความเส่ียง และทบทวนถึงประสิทธิภาพของมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่ได

กําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ  อันเปนการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ  

โดยการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งปจจุบันไดแตงต้ังคณะทํางานจากผูบริหารระดับผูจัดการทุก

คนเขาเปนกรรมการ และแตงต้ังรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาดเปนประธานกรรมการ รวมทั้งคณะ  13  คน   

รายชื่อและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีดังนี้ 
ช่ือ ตําแหนง 

นายสาธิต สุดบรรทัด                                   ประธานกรรมการ        

นายสุวิทย แกวอําพันสวัสด์ิ                          กรรมการ 

นายสงกรานต สุวรรณเมฆ                           กรรมการ 
นายสมควร สิทธิโชคธรรม                            กรรมการ 
นายสุนทร สุวรรณเจตต                               กรรมการ 
นางจงกลนี นาคเสน                                    กรรมการ 
นายสุพจน สุวรรณมุณี                                 กรรมการ 
น.ส.สโรชิน อุบลเลิศ                                    กรรมการ 
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นายอดุล สุเดน                                            กรรมการ 
นายเฉลิมเกียรติ อัศวทวีกุล                          กรรมการ 
นายพงษศักด์ิ ชํานาญชาง                            กรรมการ 
น.ส.เสาวภา พามณี                                     กรรมการ 
นายทรงศักด์ิ วาทะวัฒนะ                             กรรมการและเลขานุการ 

          

หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. นําเสนอนโยบายดานการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการจัดการ เพื่อขอความเห็นชอบกอนนําสูการปฏิบัติ  

2. นํานโยบายและแผนงานดานความเส่ียงไปสูการปฏิบัติ โดยทํางานรวมกับผูรับผิดชอบความเส่ียงอยางใกลชิด 

สรางระเบียบปฏิบัติและการลงทุนในระบบที่เหมาะสม รวมทั้งส่ือสารอยางทั่วถึง 

3. ทบทวนรายงานการบริหารความเส่ียง กํากับดูแลประสิทธิผลการดําเนินงานทางการบริหารเพื่อจัดการกับความ

เส่ียงที่ไมสามารถยอมรับได 

4. นําเสนอรายงานท่ีเก่ียวกับความเพียงพอของระบบและการควบคุมความเส่ียงตอคณะกรรมการจัดการ และ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเส่ียงให เกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกร  และสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล  

6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยเปดเผยไวในรายงานประจําป (แบบ 56-2) และ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป  (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียงและรายการดังกลาวจะตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

(ก) จํานวนคร้ังในการประชุม 

(ข) จํานวนคร้ังที่กรรมการบริหารความเส่ียงแตละคนเขารวมประชุม 

(ค) ผลการปฎิบัติหนาที่ตามกฎบัตรที่กําหนดไว และใหขอเสนอแนะตามความเหมาะสม 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของกับนโยบายดานการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการ

จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 

 
10.3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน ตลอดจน

แบงแยกอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการทําธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อจัดจาง และดานตางๆ โดยจัดทําไวเปน

ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และแจงใหพนักงานผูเก่ียวของไดรับทราบ ทั้งนี้ การทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ 

ผูบริหารหรือผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายที่

เก่ียวของ รวมทั้งมีมาตรการท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมน้ันผานตามขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนดไว  โดยถือเสมือน

เปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอกโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ 

 

 
 


