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13.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

13.1. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2558 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 5 ทานของบริษัทฯ เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทฯ ไดประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ โดยการอนุมัติแบบประเมินที่ฝายบริหารจัดทําและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
แลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตาง ๆ 5 องคประกอบ คือ
การควบคุ ม ภายในองค ก ร การประเมิ น ความเสี่ ย ง การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตาม
ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัทยอยใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอยจากการที่กรรมการหรือผูบริหาร
นําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันอยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการเห็นวาบริษัทฯ มีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน
13.2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 5 ทาน
ซึ่ ง เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละมี ป ระสบการณ ห ลายด า น ทั้ ง ด า นกฎหมาย ด า นการบริ ห ารองค ก ร ด า นบั ญ ชี
ดานการเงิน และดานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีความเปนอิสระตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
โดยทําหนาที่ในการสอบทานงบการเงิน สอบทานการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ และการปฏิบัติการใน
รายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงใหแกผูบริหารของบริษัทฯ พิจารณา
คัดเลือก เสนอแตงตั้ง ผูสอบบัญชี และใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาผลการสอบ
ทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเปนหนวยงานที่มคี วามเปน
อิสระจากฝายบริหาร ทําหนาที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ภายในบริษัทฯ
และบริษัทยอยเพื่อใหมั่นใจไดวาหนวยงานเหลานั้น มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนด
อยางเหมาะสม โดยได ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุ มภายในโดยยึ ด
หลักการควบคุมภายในที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้
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1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายและเปาหมาย รวมทั้งกลยุทธที่ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธดังกลาว
รวมทั้ ง มี ก ารกํ า หนดอํ า นาจอนุ มั ติ ต ามระดั บ ตํ า แหน ง เพื่ อ ให ฝ า ยบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการกําหนดเปาหมายทางธุรกิจ
และวางแผนกลยุทธอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยัง
มีการจัดการสื่อสารเปาหมายของบริษัทฯ ใหพนักงานทุกระดับไดรับทราบ เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริ ษั ท ฯ ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ การบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยกํ า หนดให ทุ ก หน ว ยงานประเมิ น ป จ จั ย
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก ผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอบริษัทฯ โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณที่เกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงนั้น ๆ รวมถึงการกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงใหเหลืออยูใน
ระดับที่ยอมรับได
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริ ษั ท ฯ มี กิ จ กรรมการควบคุ ม ภายในที่ ชั ด เจนและเหมาะสม โดยการกํ า หนดขั้ น ตอนใน
การปฏิบัติ งานที่ชัดเจน รวมทั้ งมีการจั ดทํานโยบายการกํา กับดูแลกิ จการที่ดี เพื่อเปนแนวทางให
คณะกรรมการและผู บริ ห ารดํ า เนิน ธุ ร กิ จ มี ก ารกํา หนดระดั บ วงเงิ น อนุ มั ติร ายการประเภทต า ง ๆ
ของผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรพรอมทั้งสื่อสารทั้งองคกรเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติใหถูกตอง
และเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดวิธีปฏิ บัติที่ชัดเจนในการทํารายการที่ เกี่ย วโยงกันหรื อ
รายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อความโปรงใสและคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของบริษั ทฯ และใหแผนกตรวจสอบภายในสอบทานความเพี ยงพอและเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมอยางสม่ําเสมอ โดยกําหนดใหแผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบัติงานที่มี
ความสําคัญ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
บริ ษั ท ฯ ให ค วามสํ า คั ญ ต อ ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยพนั ก งานทุ ก คนจะได รั บข อ มู ล
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับนโยบาย ระเบียบ คําสั่งของบริษัทฯ ผานชองทางตาง ๆ ของบริษัทฯ อาทิ
ปายประกาศในสาขา จดหมายอิเลคทรอนิกส และการวิดีโอคอนเฟอเรนซ (Broadcast) เพื่อให
พนักงานทุกคนไดรับขอมูลอยางครบถวน ถูกตอง และทันเวลา สําหรับชองทางการสื่อสารขอมูลกับ
บุคคลภายนอก บริษัทฯ ใชชองทาง เว็บไซต www.siammakro.co.th และชองทาง Call Center
(02 335 5300) ของบริษัทฯ เพื่อใหบุคคลภายนอกสามารถไดรับขอมูลขาวสารไดตลอดเวลา และเปน
การทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแกลูกคารับทราบ รวมถึงการเปดเผยขอมูล
ผานตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการควบคุมระบบสารสนเทศใน
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ดานการเขาถึงขอมูลและการนําขอมูลไปใชในทางที่ไมควร โดยไดดําเนินตามพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
บริษัทฯ มีการกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานวาเปนไปตามแผนงานหรือไมอยางตอเนื่อง พรอม
ทั้ ง วิ เ คราะห ห าสาเหตุ ใ นกรณี ที่ผ ลการดํ า เนิ น งานไม เ ป น ไปตามแผนงาน นอกจากนี้ ยั ง มี แ ผนก
ตรวจสอบซึ่ ง เป น หน ว ยงานอิ ส ระ ดํ า เนิ น การสอบทานการปฏิ บั ติ ง านว า เป น ไปตามระบบ
การควบคุมภายในที่กําหนดไวหรือไม โดยเนนการตรวจสอบใหครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มี
ความเสี่ยงที่สําคัญ ทั้งนี้ ประเด็นที่ตรวจพบจะไดรับการรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
พรอมทั้งติดตามผลการดําเนินการแกไขจากหนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบอยางตอเนื่อง และเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเปนราย
ไตรมาส
ในรอบป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวาไมพบประเด็นขอบกพรอง
ที่เปนสาระสําคัญ และบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ และทุก
หนวยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่กําหนดไว
จํานวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแตละรายเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในป 2557
รายชื่อ
1) นายอรรถพร ขายมาน
2) นายชวลิต อัตถศาสตร
3) นายธีระ วิภชู นิน
4) ดร. ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์
5) นายโชติ โภควนิช

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
5
5
5
5
4

ในการประชุมแตละครั้ง เปนการประชุมรวมกับเจาหนาที่ฝายบริหารของบริษัทฯ แผนกตรวจสอบภายใน
และผูสอบบัญชีจากภายนอก เพื่อแสดงความเห็นในหัวขอที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีประเด็นที่เปนสาระสําคัญ ไดแก
1. สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ เปนรายไตรมาส โดยในป 2557 ไดมีการสอบทาน
และพิจารณาจากรายงานของผูสอบบัญชีภายนอก รวมทั้งคําชี้แจงจากเจาหนาที่ฝายบริหารของบริษัทฯ
เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน และ
เชื่อถือได ซึ่งเปนประโยชนตอผูถือหุนและผูใชงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวางบการเงินที่บริษัทฯ จัดทําขึ้น มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สอดคลองกับความเห็นของผูสอบบัญชีภายนอก
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2. สอบทานการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ และการปฏิบัติการในรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับ
บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วโยงกั น เพื่ อ ให มั่ น ใจว า บริ ษั ท ฯ ได ดํ า เนิ น ตามเงื่ อ นไขทางธุ ร กิ จ และหลั ก เกณฑ ที่
ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหแผนกตรวจสอบภายใน
เนนการสอบทานการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ เปนรายไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษัทฯ ดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน และเชื่อถือ
ได นอกจากนี้ การทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่เกี่ยวโยง
กัน บริ ษัทฯ ไดดําเนิ นการเพื่อประโยชน สูงสุด ตอการดําเนิน ธุรกิจของบริ ษัทฯ และผูถือ หุนดว ย
เงื่อนไขเปนปกติธุรกิจ เสมือนที่ทํากับบุคคลภายนอก
3. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของบริษัทฯ อยูภายใตสภาพแวดลอมที่มีการควบคุมภายในอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษัทฯ ไดถือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนสําคัญ มีผลให
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
4. สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงใหแกผูบริหารของบริษัทฯ รวมกับผูสอบบัญชีภายนอก
ผูตรวจสอบภายใน และเจาหนาที่ฝายบริหารของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นวาการปฎิบั ติงานของแผนกตรวจสอบเปน ไปอยางมีอิ สระเพีย งพอ
รวมทั้งประเด็นและขอเสนอแนะดังกลาว มีการดําเนินการเพื่อกอใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง ผูสอบบัญชี และใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ
ตอที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งให บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีสําหรับป 2557
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และพิจารณารายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อใหความเห็น
ตอผูถือหุนของบริษัทฯ ในการเขาทํารายการซื้อที่ดินและอาคารจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
7. พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกี่ยวของใหเปนไปอยาง
ถูกตอง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บริษัทฯ ไมมีเจตนาที่จะละเวนไมปฏิบัติ หรือดําเนินการใด ๆ ที่
ขัดแยงกับกฎหมายและขอกําหนดที่มีสาระสําคัญ
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

13.3. หัวหนางานฝายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน โดย
การแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยายหัวหนาฝายตรวจสอบภายในจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน คือ นายมนตรี คงเครือพันธุ ซึ่งมีวุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางานที่
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน ปรากฎใน
เอกสารแนบ 3) และนายมนตรียังทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ การ
แตงตั้ง ถอดถอน และโยกยายหัวหนาฝายตรวจสอบภายในจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบดวย
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