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การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับระบบควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และได้

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที ่พ ิจารณาและ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และ

รายงานของผู ้ตรวจสอบภายใน  ผ ู ้ตรวจสอบภายในอิสระได้

ตรวจสอบและสอบทานการด าเนินงานและรายงานข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบใน

การประชุมคณะกรรมการายไตรมาสตามล าดับ 

 

รายงานของผู้ตรวจสอบอิสระมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการด าเนินงาน

ตามขั้นตอนการท างานภายใต้กรอบนโยบายและระเบียบปฏิบัติและ

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที ่เกี ่ยวข้องและสอดคล้องกับ

หลักการก ากับกิจการที่ดี  จุดบกพร่องที่ตรวจพบได้รับการแก้ไขและ

ด าเนินการให้ถูกต้องเพื ่อปรับปรุงระบบควบคุมให้เหมาะสม จึง

สามารถสรุปได้ว่าบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงส าคัญที่แสดงว่าบริษัทฯ 

ขาดการควบคุมภายในที่ดีในปี 2564 ผู้ตรวจสอบอิสระได้ประเมิน

แนวปฏิบัติส าหรับการควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางของ

ส านักงานก.ล.ต. ซ่ึงสามารถสรุป 5 หัวข้อส าคัญได้ดังนี้ 

 

1. การควบคุมภายในองค์กร 

บริษัทแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในค่านิยมทางจริยธรรมและ ความ

ซื ่อสัตย์ โดยผู ้บริหารเป็นผู ้ก าหนดโครงสร้าง สายการรายงาน 

รวมทั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

กรรมการและผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพนักงาน 

โดยการท าหน้าที ่ด้วยความมีจริยธรรม ซื ่อสัตย์ และด้วยความ

ระมัดระวัง ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริต 

นโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  เป็นต้น  บริษัทฯ สื่อสาร

นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้พนักงานรับทราบโดยจัดให้เป็นส่วน

หนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานและอยู่ในขั้นตอนการท างาน 

ข้อสงสัยหรือการกระท าผิดใด ๆ จะได้รับการตรวจสอบและรายงาน

ต่อกรรมการบริหารและได้ก าหนดบทลงโทษให้เป็นไปตามความ

รุนแรงของการกระท าผิดนั ้น ๆ โดยหลักจรรยาบรรณธุรกิจของ

บริษัทมีใจความหลัก ดังต่อไปนี้: 

1) เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ 

2) ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต 

3) หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ 

หรือท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง 

4) ไม ่เป ิดเผยข้อมูลอ ันเป ็นความลับของบริษ ัทฯ ต่อ

บุคคลภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่ว่าเพื่อ

ผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม 

5) หลีกเล่ียงการรับของขวัญและ/หรือของก านัล ซ่ึงมีมูลค่า

เกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือ

จากผู ้อื ่น ซึ ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของ

พนักงานของบริษัทฯ 

6) มีความเป็นกลางทางการเมือง 

7) สนับสนุนและเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งใน

ระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งหมั่นตรวจตราดูแล

มิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วง

ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

8) เคารพสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย 

ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน 

9) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ สร้างความน่าเชื ่อถือ 

และความไว้วางใจให้กับลูกค้า 

10) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบ

แจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข 

11) ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการ

แข่งขันที่ดี 

12) ด าเนินธุรกิจโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของ

สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อย

ที่สุด 

บริษัทฯ มีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระและ

ประกอบด้วยผู้บริหารมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิและเป็น

ที ่ยอมรับ  บริษ ัทฯ ก  าหนดหน้าที ่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและแบ่งแยกจากหน้าที ่ของ

ผู้บริหาร ในขอบเขตอ านาจหน้าที ่ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่

ก าหนดนโยบายและดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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บริษัทฯ จัดโครงสร้างขององค์กรเพื่ออ านวยความสะดวกและให้

อ านาจแก่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการบริหารงาน

ให้มีแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และให้รายงานผลการ

ท างานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ  บริษัทฯ 

มีการแบ่งอ านาจหน้าที ่ในการท างานในแต่ละสายงานและมีการ

ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ และวางแผน

ยกระดับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องและเพิ่มพูนขีดความสามารถของพนักงานให้ก้าวไปอีกขั้น  

บริษัทฯ มีแนวทางและกระบวนการที่ชัดเจนในการประเมินผลการ

ท างานของพนักงาน ในทุกระดับชั้น โดยพนักงานแต่ละรายจะไดร้ับ

การประเมินจากพฤติกรรมและความส าเร็จของงานตามเป้าหมายที่

ได้ตั้งไว้ร่วมกัน  และได้รับผลตอบแทนหรือการเลื่อนต าแหน่งอย่าง

ยุติธรรมและเท่าเทียมกันตามผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบการท างาน

ส าหรับกระบวนการบริหารความเสี ่ยงขององค์กร  บริษัทฯ ได้

ประเมินความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจาก

ปัจจัยภายในและภายนอก โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้

ท าหน้าที่ทบทวนปัจจัยเส่ียงของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทบทวนผลกระทบและโอกาสในการ

เกิดความเสี ่ยง โดยค านึงถึงการเปลี ่ยนแปลงของกฎระเบียบ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกิจใหม่ การ

เติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิ การเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ต่างประเทศ 

และเทคโนโลยีใหม่และประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ

บริหารความเส่ียงของบริษัทและแผนบรรเทาความเส่ียงเพื่อให้แน่ใจ

ว่าผลกระทบได้ถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

บริษัทฯ ประกาศเจตนารมย์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบซ่ึง

รวมถึงการติดสินบน และได้สื่อสารกับพนักงานและทุกส่วนธุรกิจให้

มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตของบริษัท 

ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติส าหรับการรับหรือให้

ของขวัญ การให้การสนับสนุน และการบริจาค เป็นต้น 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ทบทวนกระบวนการบริหารความ

เส่ียงและความเหมาะสมเพียงพอของนโยบายบริหารความเสี่ยงและ

นโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบดูแล

ให้งบการเงินของบริษัทฯ จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผย

ข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไป และการ

เข้าท ารายการที่มีนัยส าคัญได้รับการสอบทานและด าเนินการตาม

กฎหมายและข้อก าหนดที่บังคับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

และผู้ถือหุ้น 

 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบควบคุมการท างานที่เพียงพอครอบคลุม

ทุกส่วนงานของธุรกิจ  การด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง

ระบบมาตรฐานคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐานสิ ่งแวดล้อม 

ISO14001 และมีการจัดท าคู่มือและวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงาน

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั ้นตอนและมีมาตรการ

ควบคุมท ี ่ เหมาะสมในแต่ละข ั ้นตอนการท างานเพ ื ่อป ้องกัน

ข้อผิดพลาดและการกระท าผิดโดยไม่ตั้งใจ  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการ

ยอมรับถึงมาตรฐานการด าเนินงานที่ดีจากองค์กรอิสระที่เป็นที่

ยอมรับในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

บริษัทฯ ก าหนดขอบเขต หน้าที่ และอ านาจอนุมัติของผู้บริหารแต่

ละระดับอย่างเหมาะสม และก าหนดให้การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ

และฐานข้อมูลมีการควบคุมและดูแลตรวจสอบโดยหน่วยงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การด าเนินงานของบริษัทฯ มีการแบ่งแยก

หน้าที ่อย่างช ัดเจนในส่วนงานที ่ส  าค ัญและส าหรับผู ้ม ีหน้าที่

รับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลสินทรัพย์

ของบร ิษ ัทฯ การท  ารายการระหว ่างก ันมีการสอบทานและ

ด าเนินการอย่างเหมาะสมโดยใช้หลักปกติของธุรกิจเสมือนท า

รายการกับบุคคลภายนอก  สัญญาและข้อตกลงที่ส าคัญ รวมถึงที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับ

การพิจารณาอย่างรอบคอบและผ่านการพิจารณาอนุม ัต ิของ

กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ   

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและติดตามการด าเนินงานและผล

ประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบอ้างอิงกับแผนงบประมาณ

ประจ าปีและข้อมูลประมาณการณ์ในรอบ 6 เดือน   คณะกรรมการ

บริษัทได้รับรายงานความคืบหน้าของการลงทุนของบริษัทฯ และการ

ด าเนินงานของบริษัทร่วมทุนอย่างสม ่าเสมอและในการประชุม

กรรมการรายไตรมาส 
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทฯ มีช่องทางหลากหลายในการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ทั้งภายในและภายนอก และได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน

การสื ่อสารเพื ่อให้สามารถเข้าถึงผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  บริษัทฯ ใช้ช่องทางการสื่อสารกับพนักงาน

ของบริษัทฯ ผ่านทางการประชุมภายใน บอร์ดประกาศภายในบริษัท 

อินทราเน็ต และอีเมลภายใน  ส าหรับบุคคลภายนอก บริษัทฯ ดูแล

ให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ ช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

การเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ  โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได ้รับ

มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักส าหรับการติดต่อ ให้ข้อมูล และรับ

ฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ 

และผู้มีส่วนได้เสียส าคัญกลุ่มอื่น 

บริษัทฯ ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อใช้

ประกอบการพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมกรรมการ  

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

ให้กับกรรมการบริษัทก่อนวันประชุม และจัดท ารายงานการประชุม

ในรายละเอียดอย่างเหมาะสมเพื ่อให้สามารถใช้อ้างอิงในอนาคต 

รวมถึงเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อภายนอกตาม

ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ด้วยความตั้งใจในการสนับสนุนการต่อต้าน

ทุจริต บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และ

ได้จัดช่องทางสื ่อสารส าหรับผู ้มีส่วนได้เสียเพื ่อร้องเรียน เสนอ

ข้อคิดเห็น หรือรายงานข้อสงสัยเกี ่ยวกับการกระท าผิดหรือการ

กระท าผิดใด ๆ ต่อบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท 

5. ระบบการติดตาม 

บริษัทฯ ดูแลให้ทุกส่วนงานมีการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ มี

ความโปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและติดตาม

การด าเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ และเงิน

ลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ ได้

จัดการประชุมเพื ่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้

ผู้บริหารของบริษัทรับทราบเดือนละครั้ง และจัดการประชุมเพื่อ

รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครึ่งปี 

ในส่วนการท างานของแต่ละหน่วยงาน บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่าย

ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ (QA) เป็นผู้ผลักดันและติดตามการ

ปฏิบ ัต ิตามขั ้นตอนการท างานและข้อกฎหมายหรือระเบ ียบ

ข้อก าหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบ

อิสระเพื่อท าการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของหน่วยงานส าคัญ

ของบริษัทฯ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินและสอบทานขั้นตอน

การท างานและการด าเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อรายงาน

ประเด็นจุดอ่อนของระบบควบคุมให้ฝ่ายบริหารเพื ่อแก้ไขและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน  จากนั้น ผู้ตรวจสอบ

ภายในจะสรุปประเด็นปัญหาและการด าเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อ

รายงานให ้คณะกรรมการตรวจสอบร ับทราบในกา รประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส 

บริษัทฯ ได้ร ับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ 

IATF16949 และมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 

อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน และจาก

การว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเพื่อท าการตรวจสอบและ

รับรองการท างานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐาน

คุณภาพ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐาน

การด าเนินงานและการจัดการด้านคุณภาพและสิ ่งแวดล้อมของ

บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังผ่านการตรวจสอบ

จากลูกค้าและได้รับความพึงพอใจว่าบริษัทฯ มีการด าเนินงานตาม

ขั้นตอนการท างานที่ได้ก าหนดไว้และไม่มีการเปลี่ยนแปลงขั ้นตอน

การท างานใด ๆ โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซ่ึงถือเป็น

สิ่งที่ส าคัญมากส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
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