
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพือ่เป็นการสนบัสนนุคณะกรรมการบรษิทัในการก�ากับดแูล
การบรหิารจดัการความเสีย่งขององค์กรอย่างเหมาะสม เพยีงพอ 
และสอดคล้องกบัสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา 
บรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้
มีการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินงาน และผลการด�าเนินงานขององค์กรอย่างเหมาะสม
เป็นระบบและต่อเนื่อง บริษัทจึงได้จัดตั้งคณะท�างานการบริหาร
ความเสีย่ง ซึง่ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นประธาน
กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และผูจ้ดัการจาก 8 กลุม่
งานที่ครอบคลุมความเสี่ยงของบริษัท โดยในปี 2563 มีการ
ด�าเนินงานดังต่อไปนี้
1. ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้อง

กับทิศทางในการด�าเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้น 
การบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน ความเสี่ยง
ด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎหมาย ตลอดจนความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนใหม่จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
(Emerging Risk)

2. พิจารณาความเส่ียงที่ส�าคัญระดับองค์กร รวมถึงมีการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดท�าสรุปความเสี่ยง
ระดบัองค์กร (Corporate Risk Profile) โดยพจิารณาถงึการ
เปลีย่นแปลงภายนอกด้านเศรษฐกจิ สงัคม สภาพ ภูมิอากาศ 
และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการ
ด�าเนนิชวีติและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค รวมถงึการแข่งขนัทัง้
จากคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกันและจากคู่แข่งรายใหม่ 
และก�าหนดดชันชีีว้ดัความเสีย่ง (Key Risk Indicator) เพือ่ใช้
เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และก�ากับดูแลให้มีแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2564 เม่ือวันท่ี 

22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา 
ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในร่วมกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหารตามแนวทางของ COSO 17 หลักการ 
ทัง้ 5 ด้าน เหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของบรษิทัมคีวามเพยีง
พอเหมาะสมต่อการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามเป้าหมาย และหลกั
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยสรปุสาระส�าคญัได้ดงันี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารสนับสนุนวัฒนธรรม

องค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจริยธรรมในการด�าเนินงาน 
พร้อมทั้งการก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ภายในท่ีดีและเอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติตามนโยบายระบบการ
ควบคุมภายใน ดังนี้ 
1) บริษัทได้ก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยา

บรรณธุรกิจ รวมถึงกฏระเบียบ นโยบายการควบคุมภายใน 
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน โดยก�าหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ความรับ
ผิดชอบในการด�าเนินตามด้วยความซื่อตรง รวมทั้งก�าหนด
โครงสร้างองค์กร ขอบเขตอ�านาจความรับผิดชอบของแต่ละ
ต�าแหน่งงานให้เหมาะสม เพื่อให้มีการปฏิบัติงานและติดตาม
ควบคมุการปฏิบัติงานท่ีเพยีงพอ มีประสทิธภิาพ ประสทิธิผล 
และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2) คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูมี้ความรูเ้ก่ียวกับธรุกิจของบรษิทั 
และมคีวามเชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั รวมถงึมคีวาม
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการด�าเนิน
ธุรกิจโดยรวมและพัฒนาการด�าเนินการด้านการควบคุม
ภายใน รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดเป้าหมายการ
ด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

3) บริษัทก�าหนดโครงสร้างองค์กรให้ลักษณะกลุ่มธุรกิจและ
สายงาน เพือ่ให้การบรหิารจดัการของบรษิทัมปีระสทิธิภาพ
และด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังกลุ่มบริษัทมีการ
ก�าหนดโครงสร้างสายการรายงาน ก�าหนดอ�านาจในการ
ส่ังการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม สนับสนุนการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ของบรษัิท โดยพนักงานทุกคนทราบถงึบทบาท
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
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4) บริษัทก�าหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละต�าแหน่งงาน
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรก�าหนด
แผนสืบทอดต�าแหน่งงานที่ส�าคัญ พร้อมทั้งก�าหนด
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน
และโปร่งใส เพื่อพิจารณาให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงก�าหนดสวัสดิการต่างๆ ให้สามารถ
แข่งขันและรักษาพนักงานได้

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความส�าคัญในการ

บริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการน�าพาองค์กร
สูเ่ป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว จงึจดัให้มคีณะท�างานบรหิาร
ความเสี่ยงเพื่อก�ากับดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
1) บริษัทด�าเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบ

มาตรฐาน COSO Enterprise Risk Management และมีน
โยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีการสื่อสารให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับรับทราบ นอกจากนี้รายงานทางการ
เงินของบริษัทได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่เชื่อถือได้ 
สะท้อนถงึกจิกรรมขององค์กรและมกีารตรวจสอบโดยผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตภายนอก

2) บริษัทจัดท�า Risk Profile ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วย
ธุรกิจ และระดับหน่วยงาน การบริหารความเสี่ยงจากการ
ลงทุน และการบริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการต่างๆ 
โดยมีการค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลง ทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก พร้อมทัง้ก�าหนดแนวทางการบรหิารจดัการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวนความ
เสี่ยงเป็นประจ�าปี โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
ทุกหน่วยงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยง

3) บรษิทัได้น�าระบบดชันตีวัชีว้ดัความเสีย่งทีส่�าคญั (Key Risk 
Indicator – KRI)  มาใช้ในการตดิตามการเปลีย่นแปลงของ
ปัจจยัเสีย่งต่างๆ รวมถงึประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติและ
คอร์รัปชั่นประเภทต่างๆ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน โดยได้
มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบและปฏิบัติตาม
นโยบาย

4) บริษัทได้มีการติดตามเหตุการณ์ข่าวสารสภาพแวดล้อม
ภายนอกอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การท�าธรุกจิและแนวโน้มใหม่ๆ ซึง่อาจกระทบต่อเป้าหมายของ
บรษิทัและเตรยีมมาตรการรองรบัล่วงหน้าอย่างเหมาะสม

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทได้ก�าหนดกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
บริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้
1) บริษัทก�าหนดกิจกรรมการควบคุมโดยค�านึงถึงหลักการ

ควบคุมภายในที่ดี อาทิ การก�าหนดนโยบาย คู่มือ ระเบียบ
ปฏิบัติ โดยจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษรให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจของบริษัทและลักษณะงานมีการแบ่งแยกหน้าที่และ
มอบอ�านาจอนุมัติอย่างเป็นระบบให้กลุ่มบุคลากร ทั้งกลุ่ม
ผู้อนุมัติ กลุ่มผู้บันทึก และกลุ่มผู้ดูแลเก็บรักษา เป็นต้น 
เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าจะมรีะบบตรวจสอบและถ่วงดลุอ�านาจกนัได้

2) บริษัทก�าหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก�าหนดการควบคุมแบบ
อตัโนมตัใินกระบวนการทีส่�าคญัต่างๆ อาทเิช่น จดัให้มรีะบบ 
User Permission เพื่อสร้างความม่ันใจว่ามีการก�าหนด
สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ ERP ให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่ดี 
นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาระบบให้ทันสมัย โดยจัดให้มี
ผู้รับผิดชอบด�าเนินการตรวจสอบและแก้ ไขอย่างทันท่วงท ี
เมื่อระบบได้แจ้งเตือนรายการที่ผิดปกติ

3) บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การท�าธุรกรรมของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว ต้องผ่านข้ันตอนการอนุมัติตามท่ีก�าหนด
และกระท�าโดยผู้ ไม่มีส่วนได้เสีย ตลอดจนค�านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้เพื่อให้บริษัทย่อยมีแนวทางการ
ด�าเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ที่ ได้
วางไว้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการติดตามการด�าเนิน
งานของบริษัทย่อยเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง 
รวมถึงมีการทบทวนนโยบายและกระบวนการท�างานให้
เหมาะสม

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & 
Communication)

บริษัทได้ก�าหนดกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
บริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้
1) บรษิทัมีการน�าข้อมูลท่ีถกูต้อง มีรายละเอยีดเพยีงพอ และทนั

ต่อเวลามาประกอบการตดัสนิใจ และ ประกอบการประชมุเพือ่
พจิารณาในประเดน็ทีม่คีวามส�าคัญ โดยบรษิทัจะรวบรวมและ
พจิารณาข้อมลูทีเ่กีย่วข้องทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร
เพือ่ประกอบการวเิคราะห์และตดัสนิใจ ทัง้นีห้น่วยงานจะต้อง
ก�าหนดให้มีการจัดส่งข้อมูลท่ีเหมาะสมและมีการตรวจสอบ
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ความถูกต้องของข้อมูลก่อนน�าไปใช้ นอกจากนี้บริษัทมีการ
ก�าหนดช้ันความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสาร
ส�าคัญและเอกสารควบคุม โดยมีการน�าซอฟต์แวร์มาใช้งาน
ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในทุกๆ ด้าน เพื่อลด
ความซ�า้ซ้อนและสามารถสรุปผลการรายงานต่อฝ่ายบรหิาร
ได้อย่างรวดเร็ว

2) บริษัทมีการส่ือสารต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยสาระ
ส�าคัญที่เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทและเอกสาร
การประชุมได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน
การประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทยัง
จัดช ่องทางส�าหรับการสื่อสารภายในองค์กรที่หลาก
หลาย ประกอบด้วย การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร 
การสื่อสารผ่าน Electronic Mail และ Mobile Applica-
tion การให้ข้อมูลที่ส�าคัญกับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรม
ปฐมนิเทศ และการพัฒนาระบบ ACG Service Application 
เพือ่เป็นช่องทางการสือ่สารภายในบรษิทัฯ ให้รองรบัการเข้า
ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา

3) บริษัทจัดช่องทางส�าหรับการสื่อสารกับผู ้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกหลากช่องทาง เช่น Website Electronic Mail 
ตลอดจน Social Media เช่น Facebook ของบริษัท 
อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อเปิดเผยข้อมูล
ที่ส�าคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนจัดช่อง
ทางรับเรื่องร้องเรียนและก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียน (Whistleblowing System) อย่างชัดเจนเพื่อ
ให้พนักงานและบุคลากรภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเร่ืองร้องเรียน
จะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็น
ความลับภายในเวลาอันเหมาะสม

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทมีกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียง 

ของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางพัฒนา 
ปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของ บริษัท
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
1) บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมิน

การควบคุมภายในระดับกระบวนการ โดยเป็นการประเมิน
การควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเองเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งมี
หน่วยงานการควบคุมภายในจากภายนอก สอบทานความ
เพยีงพอและเหมาะสมของการประเมนิดงักล่าว พร้อมทัง้ให้ค�า
แนะน�าในการก�าหนดแนวทางปรับปรงุแก้ไข และมกีารรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นีเ้พือ่ให้ผูต้รวจสอบสามารถปฏบิตังิานและเสนอรายงาน 
ผลการตรวจสอบได้อย่างอิสระ 

2) ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันท ี
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต
อย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติท่ีฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการก
ระท�าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งการรายงานข้อ
บกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญัพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อ 
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทไม่พบความบกพร่องที่ส�าคัญใน
ระบบการควบคมุภายในทีอ่าจส่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคญั
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร หรือข้อบกพร่อง
ท่ีมีสาระส�าคัญส�าคัญเก่ียวกับรายการท่ีอาจเกิดความขัด
แย้งทาง ผลประโยชน์ การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขทะเบยีน 8829 จากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบ
บัญชี จ�ากัด ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ส�าหรับปีสิ้น
สุด 31 ธันวาคม 2563 รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีว่าไม่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

6. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2563 

เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้แต่งตัง้นางสาวบญุญ ีกศุลโสภติ 
จาก บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ากัด ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายในของบริษัท และงานตรวจสอบในธุรกิจท่ี
มีลักษณะเดียวกับบริษัท สอบผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) และเคยเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ
ภายใน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤติ เป็นต้น 
อกีทัง้มคีวามเข้าใจในการด�าเนินงานของบรษิทั จงึเหน็ว่ามคีวาม
เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 
ท้ังน้ีการพิจารณาและอนุมัติแต่งต้ัง ถอดถอน ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หัวข้อ รายละเอียด

ผู้ตรวจสอบภายใน

(Outsource)

: บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ากัด

: ที่อยู่ 84/77 ซอยเจริญกรุง 80 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

: โทร. 083-299-5959

: อีเมล์ boonneebk@gmail.com

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวบุญญี กุศลโสภิต

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Executive) มหาวิทยาลัยบูรพา

: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (Mass Communication) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (Accounting) มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เทคนิคกรุงเทพ

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร : Endorsed Internal Auditing Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: Graduated Diploma (Auditing) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม : Fraud Risk and Control in The New Normal Age (สภาวิชาชีพบัญชี)

: งบการเงนิในภาวะโควดิ19 ความท้าทายของผูบ้รหิาร นกับญัช ีและผูส้อบบญัช ี(สภาวชิาชพีบญัช)ี

: How to Audit รับมือวิกฤต Covid - 19 (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)

: การบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤติ (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)

: กรณีศึกษา การทุจริตเพื่อใช้ในงานตรวจสอบทุจริตในอนาคต (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย)

ประสบการณ์การท�างาน 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ - บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จ�ากัด 

2546 - ปัจจุบัน : ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษา - บริษัท เค แอนด์ เอ ออดิท จ�ากัด

2545 - 2547 : ผู้สอบบัญชี / ที่ปรึกษา - บริษัท เอ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แท็ก บิสซิเนส จ�ากัด

2538 - 2546 : หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ - บริษัท ส�านักงาน เอ เอ็ม ซี จ�ากัด

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทมุ่งเน้นและตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในการขับเคลื่อน
องค์กรให้มกีารเติบโตอย่างมเีสถยีรภาพ โดยค�านงึถงึผลกระทบ 
ต่อวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย ชือ่เสยีงและภาพลกัษณ์ของบรษิทั
อยู่เสมอ

ในปี 2563 สภาวะเศรษฐกจิโลกและไทยได้รบัผลกระทบอย่าง
หนกัจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ซึง่บรษิทั ได้มกีารเผ้าระวงัและตดิตามผลกระทบอย่างระมดัระวงั 
เพือ่ให้ธรุกจิสามารถด�าเนินต่อไปได้ และเพือ่ให้ความเสีย่งอยูใ่น
ระดับที่ยอมรับได้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
กลุม่บรษิทั มแีผนการขยายธรุกจิ โดยการลงทนุในโชว์รมูและ

ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ตามกลยุทธ์การขยายสาขา
ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งการลงทุนขยายสาขาของโชว์รูม
และศูนย์บริการแต่ละแห่ง ท�าให้กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงจาก 
ผลประกอบการทีอ่าจไม่เป็นไปตามแผนงานทีว่างไว้ได้ เช่น ราย
ได้จากการขายและบริการไม่เป็นไปตามประมาณการที่กลุ่ม
บริษัทต้ังไว้ ในขณะท่ีบริษัทมีต้นทุนค่าเช่าท่ีดิน ค่าเสื่อมราคา 
และต้นทุนทางการเงินคงท่ี หากการด�าเนินงานของสาขาที่จะ
ลงทนุต่อไปในอนาคตไม่เป็นไปตามแผนงานทีบ่รษิทัวางไว้อาจส่ง 
ผลกระทบให้ผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท ท้ังในส่วนของ
รายได้ และก�าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทลดลง
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กลุ ่มบริษัทได้ ให ้ความส�าคัญต่อประเด็นความเสี่ยงน้ี 
โดยใช้ความระมัดระวังในการขยายสาขาซึ่งมีการศึกษาความ
เป็นไปได้ทางธุรกิจ (Project Feasibility Study) เพื่อวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินของกลุ ่มบริษัท งบประมาณการลงทุน 
ผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงระยะเวลาคืนทุน ซึ่งการคัด
เลือกท�าเลที่ตั้งของแต่ละสาขาจะพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของตลาด โดยจะพิจารณาถึงศักยภาพและช่องว่างทางการ
ตลาด ท�าเลที่ต้ังของโชว์รูมและศูนย์บริการ รวมทั้งขนาดและ 
งบประมาณการลงทุนที่เหมาะสมของแต่ละแห่ง

อกีทัง้กลุม่บรษิทัยงัต้องพึง่พาการประกอบธรุกจิในการเป็น
ผู้จ�าหน่ายและบริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า โดยต้องซื้อสินค้า
จากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ากัด (“ฮอนด้า”) 
ซึ่ง เป ็นผู ้ผลิตสินค้าให ้แก ่กลุ ่มบริษัท เพียงรายเดียวใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ ฮอนด้ายังเป็นผู้ก�าหนดนโยบายและ
อนุมัติการด�าเนินธุรกิจของกลุ ่มบริษัท โดยฮอนด้าจะเป็น 
ผู ้พิจารณาการจัดสรรสินค้าซึ่งขึ้นอยู ่กับเงื่อนไขทางการ
ตลาดและจ�านวนสินค้าที่มีอยู่ของฮอนด้า อีกทั้งฮอนด้าจะเป็น 
ผูพ้จิารณาเกีย่วกบัการช่วยเหลอืด้านการส่งเสรมิการขาย การ
ให้บรกิารลกูค้ารวมไปถงึการจดัสรรอะไหล่ให้แก่ผูจ้�าหน่ายซึง่ขึน้
อยูก่บัดลุยพนิจิของฮอนด้าในการจดัสรรให้ผูจ้�าหน่ายแต่ละราย 
และฮอนด้าจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขยายสาขาในอนาคต
ของกลุ่มบริษัท รวมถึงอนุมัติการเปิดสาขาส�าหรับผู้จ�าหน่าย
ทุกราย โดยฮอนด้าจะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีศักยภาพและ
คณุสมบตัคิรบถ้วน ทัง้นีก้ารคดัเลอืกผูจ้�าหน่ายไม่ได้มข้ีอจ�ากัด
เรือ่งการเกดิคูแ่ข่งภายใต้แบรนด์เดยีวกนั กล่าวคอืในแต่ละพืน้ที่
สามารถมีผู้จ�าหน่ายได้มากกว่า 1 ราย ขึ้นอยู่กับขนาดตลาด
และปัจจัยต่างๆ ในช่วงขณะนั้น ซึ่งทั้งหมดถือเป็นความเสี่ยงที่
จะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจอย่างมี
นัยส�าคัญ 

ที่ผ่านมา ทางฮอนด้าจะมีการก�าหนดมาตรฐานการด�าเนิน
งานของผู้จ�าหน่าย (“dealer”) รวมทั้งการประเมินผลงานของ 
dealer เพื่อวัดมาตรฐานการขายและการให้บริการของแต่ละ 
dealer ทั้งในด้านความพึงพอใจในการให้บริการและการท�า
ตามแผนหรือเป้าหมายการตลาดที่ได้วางไว้ร่วมกัน นอกจาก
นี ้บรษิทัยงัมกีารตัง้มาตรฐานในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทเอง 
ซึง่ท�าให้กลุม่บรษิทั ได้รบัคะแนนการประเมนิจากฮอนด้าในระดบั
ทีด่แีละได้รบัรางวลัจากผลการประเมนิดงักล่าวมาอย่างต่อเน่ือง

ทัง้นี ้ฮอนด้ามะลวิลัย์ ได้รบัความเหน็ชอบจากฮอนด้าในการ
ขยายโชว์รมูและศนูย์บรกิารอกีจ�านวน 8 แห่ง โดยการขยายสาขา
ตามที่ได้รบัเหน็ชอบข้างต้น ทางกลุม่บรษิทั ต้องเสนอต่อฮอนด้า
ตามขั้นตอนต่อไป  

นอกจากนี ้เนือ่งจากรถยนต์ฮอนด้าเป็นสนิค้าหลกัของกลุม่
บริษัท ดังน้ัน หากเกิดปัญหาจากสินค้า ท่ีฮอนด้าอาจจะต้อง
เรียกคืน จะส่งกระทบต่อรายได้และชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท แต่
จากประสบการณ์ของการเป็นผูจ้�าหน่ายและศนูย์บรกิารรถยนต์
ยีห้่อฮอนด้ามากกว่า 28 ปี ยงัไม่เคยมเีหตกุารณ์ดงักล่าวอันเป็น
เหตุให้กลุ่มบริษัท ได้รับผลกระทบ

นอกจากนี ้หากเกดิเหตกุารณ์ทีท่�าให้ทางฮอนด้าต้องตัดสนิ
ใจยกเลิกการผลิตและจ�าหน่ายสินค้าในประเทศไทยจะมีส่ง 
ผลกระทบต่อความต่อเนือ่งในการด�าเนนิธรุกจิในอนาคตอย่าง
มีนัยส�าคัญ แต่ทั้งนี้ทางฮอนด้าได้ก่อตั้งในประเทศไทยต้ังแต่
ปี 2526 และมีการเติบโตของยอดจ�าหน่ายมาโดยตลอด โดย
ทางประเทศญี่ปุ่นได้พิจารณาแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีศักยภาพทั้งด้านก�าลังการผลิตและก�าลังซื้อของผู้บริโภค 
จึงได ้ตัดสินใจสร ้างฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส ่วนใน
ประเทศไทยเพื่อรองรับการเติบโตของผู้บริโภค รถยนต์ยี่ห้อ
ฮอนด้าท้ังท่ีจ�าหน่ายในประเทศไทย และส่งออกไปยังประเทศอืน่ๆ 
จงึไม่ได้มเีหตผุลอย่างมสีาระส�าคญัทีจ่ะท�าให้ฮอนด้ายกเลกิการ
ผลิตและจ�าหน่ายสินค้าในประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้นี้

และความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่อสัญญาแต่งตั้งผู้จ�าหน่ายและ
บริการรถยนต์ฮอนด้าหรือถูกยกเลิกจากการผิดเงื่อนไขข้อ
ตกลงของสัญญาแต่งตั้งผู้จ�าหน่าย

บรษิทั ฮอนด้ามะลวิลัย์ จ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัย่อย เป็นคูส่ญัญา
กับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยสัญญา
แต่งตั้งผู้จ�าหน่ายและบริการรถยนต์ฮอนด้า เป็นสัญญาปีต่อปี 
(สัญญาฉบับปัจจุบันหมดอายุ 31 ธันวาคม 2564) สัญญา
ท่ีมีอายุสัญญาจ�ากัดอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อกลุ่มบริษัท 
ในกรณีที่ไม่ได้รับการต่อสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
และข้อตกลงของสัญญา อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถด�าเนิน
ธุรกิจต่อได้

ท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัท ได้ด�าเนินธุรกิจภายใต้สัญญากับ
ฮอนด้าเป็นเวลานาน และมผีูบ้รหิารของบรษิทัทีม่ปีระสบการณ์
ในการบรหิารธรุกจิเป็นผูจ้�าหน่ายรถยนต์มายาวนาน ท�าให้กลุ่ม
บรษิทั มคีวามเชีย่วชาญในการบรหิารจดัการธรุกจิ และมคีวาม
รู้ในเรือ่งของการด�าเนนิงาน ตัง้แต่การวางนโยบายการท�าธรุกจิ 
การอบรมพนักงาน และการขายสินค้า ภายใต้กรอบและเงื่อนไข
ตามสัญญาของฮอนด้าอย่างดีท่ีสุดมาโดยตลอด และได้รับ
รางวัลจากการประเมินผลการด�าเนินงานในฐานะผู้จ�าหน่ายรถ
ยนต์ฮอนด้าทีม่ผีลการด�าเนนิงานทีด่ ีมปีระสทิธภิาพสอดคล้อง
กบัเป้าหมายและแนวทางของฮอนด้า ทัง้ด้านผลการด�าเนนิงาน
และความพึงพอใจของลูกค้า
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เนื่องจากฮอนด้าเป็นแบรนด์ชั้นน�าระดับโลก และเป็นผู้น�าอัน
ดับต้นๆ ของตลาดรถยนต์ในประเทศไทย ที่ให้ความส�าคัญกับ
การดูแลลูกค้าอย่างมาก ท�าให้มีมาตรฐานที่สูงในการคัดเลือก 
dealer ดงันัน้ การจะเป็นผูจ้�าหน่ายรถยนต์ฮอนด้าจะต้องได้รบั
การคัดเลือกอย่างดี ถึงแม้ว่าอายุสัญญาจะเป็นลักษณะปีต่อปี 
เนือ่งจากเป็นนโยบายของฮอนด้าทีป่ฏบิตักิบัผูจ้�าหน่ายทกุราย
ทัง้ประเทศ กลุม่บรษิทั เชือ่มัน่ว่ายงัคงจะได้รบัการต่อสญัญาต่อ
ไปในอนาคต เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติขัดต่อสัญญาที่จะเป็นเหตุให้
ถูกยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จ�าหน่ายและบริการดังกล่าว

ในปี 2563 อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยส่ง
ผลให้เกิดการขาดตอนของห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในและต่างประเทศ 
อีกทั้งการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจยังส่งผลให้ก�าลังซื้อของภาค
ประชาชนลดลงอีกด้วย ซึ่งเหตุการณ์นี้เองที่ทางบริษัทได้มอง
เห็นถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยเพียงธุรกิจเดียว 
บริษัทจึงได้มีการมองหาโอกาสในธุรกิจอ่ืนเพื่อกระจายความ
เสี่ยงนั้นอยู่เสมอ

บริษัทได้ก่อตั้งบริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จ�ากัด เป็นบริษัท
ย่อยแห่งใหม่ ที่เริ่มก่อตั้งในช่วงปี 2563 และคาดว่าจะเปิดให้
บรกิารได้ ในไตรมาส 1 ปี 2564 โดยบรษิทัย่อยแห่งใหม่นีป้ระกอบ
ธุรกิจจ�าหน่ายอะไหล่รถยนต์และให้บริการซ่อมแซมบ�ารุงรักษา
รถยนต์ทกุยีห้่อประเภทเร่งด่วน (Fast Fit) ซึง่เป็นการขยายกลุม่
ลกูค้าไปยงัรถยนต์ทกุรุน่ทกุยีห้่อ ซึง่การลงทนุในบรษิทัย่อยนีจ้ะ
ช่วยลดความเสีย่งตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นจากการมบีรษิทัย่อย
เพียงแห่งเดียวอีกด้วย

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2563 มีการ

ชะลอตัวลงจากปีที่แล้ว อันมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทใช้เงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินเป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทมี
ภาระหนี้สินที่เป็นระยะสั้นและระยะยาวทั้งหมดจ�านวน 408.50 
ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน ประกอบ
ด้วย เงินกู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) มีอายุสัญญา 
3 เดอืน จ�านวน 320 ล้านบาท เงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทีถ่งึก�าหนด
ช�าระภายในหนึง่ปีจ�านวน 28.70 ล้านบาท ซึง่จะครบก�าหนดช�าระ
ในเดือนพฤษภาคม 2564 จ�านวน 12.50 ล้านบาทและเงินกู้ยืม
ระยะยาวคงเหลือจ�านวน 59.75 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 0.95 
เท่าและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.00 เท่า 

(กรณคีดิจากหนีส้นิรวม) โดยในปี 2561 – 2563 บรษิทัมต้ีนทุน
ทางการเงนิ 28.39ล้านบาท 27.82 ล้านบาท และ 25.79 ล้านบาท 
ตามล�าดับ 

หากการประกอบธุรกจิโดยรายได้จากการขายและบรกิารไม่
เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้ การพึง่พาแหล่งเงนิทนุจากสถาบนั
การเงิน ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของฐานะการเงิน 
และความสามารถในการช�าระดอกเบี้ยและเงินต้นจากการกู้เงิน
จากสถาบันการเงนิ รวมท้ังการผดิเงือ่นไขบางประการซึง่อาจส่ง
ผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ ของกลุม่บรษิทั อย่างมนียัส�าคญั 

นอกจากน้ี กลุม่บรษัิทมีสดัส่วนเงนิกู้ระยะสัน้ประมาณร้อยละ 
78 จากเงินกู้ยืมท้ังหมดเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าและการลงทุนใน
สาขาใหม่ ซึ่งหากกลุ่มบริษัทไม่ได้รับการต่อวงเงินหรือธนาคาร
เรยีกคนืเงนิกูร้ะยะสัน้ อาจส่งผลกระทบต่อกลุม่บรษิทั ท�าให้ขาด
สภาพคล่องทางการเงินหรือเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม 
บรษิทัมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัสถาบนัทางการเงนิทีม่อียูท่ัง้ 3 แห่ง
มาตลอด และไม่เคยผดินดัช�าระดอกเบีย้ ดงันัน้ กลุม่บรษิทัจงึเชือ่
มั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่อไป นอกจาก
นี้ กลุ่มบริษัทสามารถหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันทางการเงิน
อื่นได้ หรือสามารถขอวงเงินกู้ระยะยาว เนื่องจากยังมีที่ดินที่ยัง
ไม่ติดภาระค�้าประกันเหลืออยู่

ส�าหรับการรักษาอัตราส่วนทางการเงินในสัญญากู้ยืมเงิน
น้ัน เน่ืองจากบรษัิทย่อยมีเงนิกู้ยืมจากธนาคารพาณชิย์แห่งหนึง่  
ตั้งแต่ปี 2558 โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทย่อยต้องไม่ก่อข้อผูกพัน 
หนี้ หรือภาระใดๆ จนท�าให้อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Debt to Equity Ratio) ไว้เกิน 3.5 เท่าในปี 2561 – 2562 และไม่
เกนิ 2.50 เท่า ส�าหรบัปี 2562 เป็นต้นไป และต้องด�ารงอตัราส่วน
ความสามารถในการช�าระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio 
: DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า (โดยค�านวณจากก�าไรก่อน
หักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 
ต่อส่วนของหนี้สินระยะยาวท่ีถึงก�าหนดในงวดบัญชีรวม
ดอกเบ้ียจ่ายท้ังหมด) โดยเงือ่นไขการติดตามอตัราส่วนทางการ
เงินทางธนาคารจะอ้างอิงกับงบการเงินรายปีของบริษัทย่อย 

อย่างไรก็ดี ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีอัตราหนี้
สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) และสัดส่วน DSCR เท่ากับ 1.00 
เท่า และ 2.08 เท่า ตามล�าดบั ซึง่บรษิทัสามารถรกัษาอตัราส่วน
ตามเงื่อนไขของทางธนาคารได้เนื่องจากมีผลการด�าเนินงานที่
ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทย่อยไม่สามารถรักษา
อัตราส่วนทางการเงิน ให้อยู่ในข้อก�าหนดนี้ได้ บริษัทย่อยเชื่อ
มั่นว่าทางสถาบันการเงิน จะให้การผ่อนผันในเรื่องดังกล่าวอีก 
ดงัเช่นทีผ่่านมา เนือ่งจากบรษิทัย่อยมไิด้ผดินดัช�าระดอกเบ้ียและ
เงินต้น และยังคงมีหลักประกัน กับทางสถาบันการเงิน

106 บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน)



3. ความเสี่ยงอื่นๆ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

สบืเนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19 บรษิทั ได้ออกมาตรการเพือ่ป้องกนัการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในองค์กร ดังนี้
• ก�าหนดให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่

เชือ้ และจดัน�า้ยาฆ่าเชือ้เพือ่ท�าความสะอาดพืน้ทีท่�างาน พืน้ที่
บริการลูกค้า อีกทั้งยังมีการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแจก
จ่ายให้กับพนักงาน ลูกค้าและสถานพยาบาล

• ควบคุมการเข้าออกของบุคคลภายในและภายนอกบริษัทฯ 
โดยทุกคนต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ไม่ให้เกิน 
37.5 องศาเซลเซียส หากไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางเข้าบริษัทฯ

• แบ่งแยกพื้นที่ท�างานของพนักงานในออฟฟิศ เพื่อเว้นระยะ
ห่างทางสังคมและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมหากเกิดกรณี
พนักงานติดเชื้อไวรัส 

• ประชาสัมพันธ์และออกประกาศ ให้ความรู ้ความเข้าใจ 
และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยแก่
พนักงาน

ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีม่อี�านาจก�าหนด
นโยบายการบริหาร 

ปัจจบุนัครอบครวัรงัคกลูนวุฒัน์เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษัิท
คดิเป็นร้อยละ 74 ของทนุช�าระแล้วนายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน์ 
และนางหทัยรัตน์ รังคกูลนุวัฒน์ ยังคงสามารถควบคุมมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งต้ัง
กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท
ก�าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการบางส่วน
หรือทั้งหมด เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่เสนอได้ 

อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทัได้มกีารแต่งตัง้กรรมการ
อสิระจ�านวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน 
และประธานกรรมการบรษิทัจ�านวน 1 ท่าน จากจ�านวนกรรมการ
ทัง้หมด 9 ท่าน เข้าร่วมในการประชมุคณะกรรมการเพือ่ท�าหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดลุการท�างานของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
บรษิทั รวมถงึการพจิารณาอนมุตัริายการต่างๆ ก่อนน�าเสนอ
ต่อทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ ทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ว่าการ
บรหิารงานภายในบรษิทัจะเป็นไปอย่างโปร่งใส

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ได้มีการพึ่งพิงนายภานุมาศ รังคกูล
นุวัฒน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท และบริหารกิจการมาโดยตลอด หากกลุ่มบริษัท 
สญูเสยีผูบ้รหิารหลกัไปอาจส่งผลให้เกดิความเสยีหายกบับรษิทัได้ 
อย่างไรก็ตาม นายภานุมาศ รงัคกูลนุวฒัน์และครอบครวัมฐีานะ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงคาดว่าบริษัทจะยังสามารถ
รักษาผู้บริหารดังกล่าวให้ อยู่กับบริษัทได้ต่อไปในอนาคต

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น
บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding 

Company) โดยปัจจุบัน มีการลงทุนในบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ 
จ�ากดั ประกอบธรุกจิจ�าหน่ายและการให้บรกิารในอตุสาหกรรม
รถยนต์ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ  ในสัดส่วนร้อยละ 99.74 
และในปลายปี 2563 ได้มกีารลงทนุในบรษิทั ออโตคลกิบายเอซจี ี
จ�ากัด ฃึ่งประกอบ ธุรกิจจ�าหน่ายอะไหล่รถยนต์และให้บริการ
ซ่อมแซมบ�ารุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน (Fast Fit) 
ในสัดส่วนร้อยละ 99.00

การที่บริษัทไม่ได ้มีการด�าเนินธุรกิจอื่นใดด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทจะข้ึนอยู่กับผลการด�าเนิน
งานของบริษัท mย่อยท้ังหมด และเงินปันผลจากบริษัทย่อย 
ดังนั้นหากบริษัทย่อยมีผลการด�าเนินงานที่ดีจะส่งผลให้บริษัท
มีผลประกอบการท่ีดีตามไปด้วย mแต่ในทางตรงกันข้าม 
หากบรษัิทย่อยมีผลการด�าเนนิงานท่ีไม่ดจีะส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อบริษัทเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการลงทุน
ในบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทจะท�าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
และพจิารณาถงึศกัยภาพของโครงการในอนาคต รวมทัง้ปัจจยั
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสาขาใหม่ๆ และน�าเสนอแผนการ
ลงทุนของบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวม
ถึงให้ค�าแนะน�าการลดความเส่ียงของการลงทุนที่อาจจะเกิด
ข้ึน และในการก�ากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทจะส่งกรรมการหรือ 
ผูบ้รหิารทีม่คีณุสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัการด�าเนิน
ธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ 
เพื่อก�าหนดนโยบายท่ีส�าคัญและควบคุมการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทย่อยดังกล่าว  

107รำยงำนประจ�ำปี 2563


