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คณะกรรมการบรษิัทให้ความส าคญักบัระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ 

เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ และไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีพ่จิารณาและ

ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัทและรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน  

ผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้ตรวจสอบและสอบทานการด าเนินงานและรายงานข้อสงัเกตและ

ขอ้เสนอแนะให้ฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการาย

ไตรมาสตามล าดบั 

 

รายงานของผู้ตรวจสอบอสิระมคีวามเห็นว่าบรษิัทมกีารด าเนินงานตามขัน้ตอนการท างานภายใต้

กรอบนโยบายและระเบียบปฏิบตัิและปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งและสอดคลอ้ง

กบัหลกัการก ากบักิจการที่ดี  จุดบกพร่องที่ตรวจพบได้รบัการแก้ไขและด าเนินการให้ถูกต้องเพื่อ

ปรบัปรุงระบบควบคุมให้เหมาะสม จึงสามารถสรุปได้ว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงส าคญัที่แสดงว่า

บรษิัทขาดการควบคุมภายในที่ดใีนปี 2561  ผู้ตรวจสอบอิสระได้ประเมนิแนวปฏิบตัิส าหรบัการ

ควบคุมภายในของบรษิทัตามแนวทางของส านักงานก.ล.ต. ซึ่งสามารถสรุปหวัขอ้ส าคญัไดด้งัน้ี 

 

1. การควบคุมภายในองคก์ร 

 

บรษิัทก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัเิพื่อเป็นกรอบในการปฏบิตังิานดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม 

และสอดคล้องกบัหลกัการก ากบักิจการที่ด ี กรรมการและผู้บรหิารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

โดยการท าหน้าที่ด้วยความมจีรยิธรรม ซื่อสตัย์ และด้วยความระมดัระวงั ตามหลกัจรรยาบรรณ

ธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจรติ นโยบายก ากบัดูแลกิจการที่ดขีองบรษิัท เป็นต้น  บรษิัทสื่อสาร

นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทให้พนักงานรบัทราบโดยจัดให้เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปฐมนิเทศ

พนักงานและอยู่ในขัน้ตอนการท างาน ขอ้สงสยัหรอืการกระท าผดิใด ๆ จะไดร้บัการตรวจสอบและ

รายงานต่อกรรมการบรหิาร โดยบทลงโทษเป็นไปตามความรุนแรงของการประท าผดินัน้ ๆ  

 

บรษิัทมโีครงสร้างของคณะกรรมการบรษิัทที่มคีวามเป็นอิสระและประกอบด้วยผู้บรหิารมอือาชพี

และผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ยอมรบั  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบรษิัทไวอ้ย่างชดัเจนและแบ่งแยกจากหน้าทีข่องผู้บรหิาร  ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ 

คณะกรรมการบริษัทมหีน้าที่ก าหนดนโยบายและดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น บรษิทัจดัโครงสรา้งขององค์กรเพื่อ

อ านวยความสะดวกและให้อ านาจแก่ฝ่ายบรหิารของบรษิัทและบริษัทย่อยในการบริหารงานให้มี

แนวทางเดยีวกนักบักลยุทธ์ทางธุรกิจ และให้รายงานผลการท างานต่อผูบ้รหิารและคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อรับทราบ  บริษัทมีการแบ่งอ านาจหน้าที่ในการท างานในแต่ละสายงานและมีการ

ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม 

 

คณะกรรมการบรษิัทไดใ้ห้ความส าคญักบัการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพื่อดงึดูดและรกัษาพนักงาน

ทีม่คีวามสามารถ และวางแผนยกระดบัการพฒันาบุคลากรของบรษิัทใหม้กีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง

และเพิม่พูนขดีความสามารถของพนักงานให้ก้าวไปอีกขัน้  บรษิัทมีแนวทางและกระบวนการที่

ชดัเจนในการประเมนิผลการท างานของพนักงาน โดยพนักงานแต่ละรายจะไดร้บัการประเมนิจาก

พฤตกิรรมและความส าเรจ็ของงานตามเป้าหมายทีไ่ดต้ัง้ไว้ร่วมกนั  และไดร้บัผลตอบแทนหรอืการ

เลื่อนต าแหน่งอย่างยุตธิรรมและเท่าเทยีมกนัตามผลส าเรจ็ของงานเป็นส าคญั 

 

2. การประเมนิความเสีย่ง 

 

บรษิทัก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งเพื่อเป็นกรอบการท างานส าหรบักระบวนการบริหารความ

เสีย่งขององคก์ร  บรษิทัไดป้ระเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัทีอ่าจเกดิขึน้จากปัจจยั

ภายในและภายนอก โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดท้ าหน้าที่ทบทวนปัจจยัเสีย่งของบรษิัท

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทบทวนผลกระทบและโอกาสของการเกดิเหตกุารณ์ โดยค านึงถงึ

การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ และประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงของบรษิัทและแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบได้ถูกควบคุมให้อยู่ใน

ระดบัทีย่อมรบัได ้

 

บรษิทัประกาศเจตนารมยใ์นการต่อตา้นการทุจรติทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงการตดิสนิบน และไดส้ื่อสาร

กับพนักงานและทุกส่วนธุรกิจให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจรติของ

บริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติส าหรบัการรบัหรือให้ของขวญั การให้การ

สนับสนุน และการบรจิาค เป็นตน้ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและความเหมาะสม

เพยีงพอของนโยบายบรหิารความเสีย่งและนโยบายการต่อต้านทุจรติเพื่อประสทิธภิาพของระบบ

ควบคุมภายในของบรษิทั  คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบดูแลใหง้บการเงินของ

บริษัทจัดท าขึ้นอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานบัญชีที่ได้รบัการ

รบัรองทัว่ไป และการเขา้ท ารายการที่มนัียส าคญัได้รบัการสอบทานและด าเนินการตามกฎหมาย

และขอ้ก าหนดทีบ่งัคบัใชเ้พื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

 

3. การควบคุมการปฏบิตังิาน 

 

บริษัทมีระบบตรวจสอบควบคุมการท างานที่เพียงพอครอบคลุมทุกส่วนงานของธุรกิจ   การ

ด าเนินงานของบริษัทได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐาน

สิง่แวดล้อม ISO14001 และมกีารจดัท าคู่มอืและวธิปีฏิบตัิงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตัิงาน

ได้อย่างถูกต้องตามขัน้ตอนและมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมในแต่ละขัน้ตอนการท างานเพื่อ

ป้องกนัขอ้ผดิพลาดและการกระท าผดิโดยไม่ตัง้ใจ  ซึ่งบรษิัทได้รบัการยอมรบัถึงมาตรฐานการ

ด าเนินงานทีด่จีากองคก์รอสิระทีเ่ป็นทีย่อมรบัในการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ 

 

บริษัทก าหนดขอบเขต หน้าที่ และอ านาจอนุมตัิของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างเหมาะสม และ

ก าหนดใหก้ารเขา้ถึงระบบปฏบิตัิการและฐานขอ้มูลมกีารควบคุมและดูแลตรวจสอบโดยหน่วยงาน

การควบคุมภายใน 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ การด าเนินงานของบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนในส่วนงานที่

ส าคญัและส าหรบัผู้มหีน้าที่รบัผดิชอบในการอนุมตั ิการบนัทกึรายการ และการดูแลสนิทรพัยข์อง

บรษิทั  การท ารายการระหว่างกนัมกีารสอบทานและด าเนินการอย่างเหมาะสมโดยใชห้ลกัปกติของ

ธุรกจิเสมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก  สญัญาและขอ้ตกลงที่ส าคญั รวมถงึทีเ่กีย่วขอ้งกับผู้ถือ

หุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ไดร้บัการพจิารณาอย่างรอบคอบและผ่านการพจิารณา

อนุมตัขิองกรรมการอสิระทีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีในเรื่องนัน้ ๆ   

 

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและติดตามการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษัท 

เปรียบเทียบอ้างอิงกับแผนงบประมาณประจ าปีและข้อมูลประมาณกา รณ์ในรอบ 6 เดือน   

คณะกรรมการบรษิัทไดร้บัรายงานความคบืหน้าของการลงทุนของบรษิัทและการด าเนินงานของ

บรษิทัร่วมทุนอย่างสม ่าเสมอและในการประชุมกรรมการรายไตรมาส 

 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู 

 

บรษิัทมชี่องทางหลากหลายในการสื่อสารขอ้มูลกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี ทัง้ภายในและภายนอก และได้

น าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการสื่อสารเพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึผู้มสี่วนไดเ้สยีของบริษัทได้

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  บริษัทใช้ช่องทางการสื่อสารกับพนักงานของบริษัทผ่านทางการประชุม

ภายใน บอร์ดประกาศภายในบรษิัท อินทราเน็ต และอีเมลภายใน  ส าหรบับุคคลภายนอก บรษิัท

ดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะอย่างเพยีงพอผ่านเว็บไซต์ของบรษิัท ช่องทางสื่อสารของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการเขา้ร่วมการประชุมต่าง ๆ  โดยฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์

ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักส าหรับการติดต่อ ให้ข้อมูล และรับฟังความเห็นและ

ขอ้เสนอแนะจากผูถ้อืหุน้ นักลงทุน นักวเิคราะห ์และผูม้สี่วนไดเ้สยีส าคญักลุ่มอื่น 

 

บรษิทัดูแลใหค้ณะกรรมการบรษิัทได้รบัขอ้มูลอย่างเพยีงพอเพื่อใชป้ระกอบการพจิารณาและเสนอ

ขอ้คดิเหน็ในการประชุมกรรมการ  บรษิทัจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

ให้กบักรรมการบรษิัทก่อนวนัประชุม และจดัท ารายงานการประชุมในรายละเอียดอย่างเหมาะสม

เพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงในอนาคต รวมถึงเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อภายนอก

ตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยใ์นเรื่องการเปิดเผยขอ้มูล 

 

บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามขอ้เสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อน าไปพฒันาและปรบัปรุง

ระบบควบคุมภายในของบรษิัทให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น  ด้วยความตัง้ใจในการสนับสนุนการ

ต่อต้านทุจรติ บรษิัทได้ก าหนดนโยบายการร้องเรยีนและแจ้งเบาะแส และได้จดัช่องทางสื่อสาร

ส าหรบัผู้มสี่วนได้เสยีเพื่อร้องเรยีน เสนอขอ้คดิเห็น หรอืรายงานขอ้สงสยัเกี่ยวกบัการกระท าผิด

หรอืการกระท าผดิใด ๆ ต่อบรษิทัและคณะกรรมการบรษิัท 

 

5. ระบบการตดิตาม 

 

บริษัทดูแลให้ทุกส่วนงานของบริษัทมีการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส และ

สอดคล้องกบันโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัท  บรษิัทได้จดัให้มกีระบวนการตรวจสอบ

และติดตามการด าเนินงานและผลประกอบการทางการเงนิของบรษิัท และเงนิลงทุนของบรษิัทใน

บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยบรษิทัไดจ้ดัการประชุมเพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อย

ให้ผู้บรหิารของบรษิัทรบัทราบเดอืนละครัง้ และจดัการประชุมเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบรษิทั

รบัทราบทุกครึง่ปี 

ในส่วนการท างานของแต่ละหน่วยงาน บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ 

(QA) เป็นผู้ผลักดันและติดตามการปฏิบัติตามขัน้ตอนการท างานและข้อกฎหมายหรือระเบียบ

ขอ้ก าหนดอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  นอกจากนัน้ บรษิทัไดว่้าจา้งผูต้รวจสอบอสิระเพื่อท าการตรวจสอบระบบ

ควบคุมภายในของหน่วยงานส าคญัของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินและสอบทาน

ขัน้ตอนการท างานและการด าเนินงานตามคู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อรายงานประเด็นจุดอ่อนของ

ระบบควบคุมให้ฝ่ายบรหิารเพื่อแก้ไขและปรบัปรุงประสทิธิภาพของระบบควบคุมภายใน  จากนัน้ 

ผู้ตรวจสอบภายในจะสรุปประเด็นปัญหาและการด าเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อรายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส 

 

บรษิัทได้รบัการรบัรองมาตรฐานการบรหิารจดัการคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐานการจดัการ

ดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO14001 อย่างต่อเน่ือง ทัง้จากการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน และจากการ

ว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเพื่อท าการตรวจสอบและรบัรองการท างานของบรษิัทในการ

ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งเป็นเครื่องยนืยนัถึงความมุ่งมัน่ในการรกัษามาตรฐาน

การด าเนินงานและการจดัการด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้เป็นอย่างด ี  นอกจากน้ี 

บริษัทยงัผ่านการตรวจสอบจากลูกค้าและได้รบัความพึงพอใจว่าบริษัทมีการด าเนินงานตาม

ขัน้ตอนการท างานทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ละไม่มกีารเปลีย่นแปลงขัน้ตอนการท างานใด ๆ โดยไม่ไดม้กีาร

แจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหน้า ซึ่งถอืเป็นสิง่ทีส่ าคญัมากส าหรบัอุตสาหกรรมการผลติชิ้นส่วนยานยนต์ 

 


