การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพีย งพอ

พฤติกรรมและความสาเร็จของงานตามเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ร่วมกัน และได้รบั ผลตอบแทนหรือ การ

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าทีพ่ จิ ารณาและ

เลื่อนตาแหน่งอย่างยุตธิ รรมและเท่าเทียมกันตามผลสาเร็จของงานเป็ นสาคัญ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ต รวจสอบภายในอิส ระได้ต รวจสอบและสอบทานการด าเนิ น งานและรายงานข้อ สัง เกตและ

2. การประเมินความเสีย่ ง

ข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุม คณะกรรมการาย
ไตรมาสตามลาดับ

บริษทั กาหนดนโยบายบริหารความเสีย่ งเพื่อเป็ นกรอบการทางานสาหรับกระบวนการบริหารความ
เสีย่ งขององค์กร บริษทั ได้ประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากปั จจัย

รายงานของผู้ตรวจสอบอิสระมีความเห็นว่าบริษัทมีการดาเนินงานตามขัน้ ตอนการทางานภายใต้

ภายในและภายนอก โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ทาหน้าที่ทบทวนปัจจัยเสีย่ งของบริษัท

กรอบนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิและปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง

อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

กับหลักการกากับกิจการที่ด ี จุดบกพร่องที่ตรวจพบได้รบั การแก้ไขและดาเนินการให้ถูกต้องเพื่อ
ปรับปรุง ระบบควบคุมให้เหมาะสม จึงสามารถสรุปได้ว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงสาคัญ ที่แสดงว่า

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทบทวนผลกระทบและโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ โดยคานึงถึง

บริษัทขาดการควบคุมภายในที่ดใี นปี 2561 ผู้ตรวจสอบอิสระได้ประเมินแนวปฏิบตั ิสาหรับ การ

การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และประเมินความเหมาะสมของกระบวนการบริหาร

ควบคุมภายในของบริษทั ตามแนวทางของสานักงานก.ล.ต. ซึ่งสามารถสรุปหัวข้อสาคัญได้ดงั นี้

ความเสี่ยงของบริษัทและแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบได้ถูกควบคุมให้อ ยู่ใ น
ระดับทีย่ อมรับได้

1. การควบคุมภายในองค์กร
บริษทั ประกาศเจตนารมย์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงการติดสินบน และได้ส่อื สาร
บริษัทกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ พื่อเป็ นกรอบในการปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรม

กับพนักงานและทุกส่วนธุรกิจให้มีการดาเนินงานที่สอดคล้อ งกับนโยบายการต่อต้านทุจริตของ

และสอดคล้องกับหลักการกากับกิจการที่ด ี กรรมการและผู้บริหารประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ด ี

บริษัท ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติสาหรับการรับหรือให้ของขวัญ การให้การ

โดยการทาหน้าที่ด้วยความมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และด้วยความระมัดระวัง ตามหลักจรรยาบรรณ

สนับสนุน และการบริจาค เป็ นต้น

ธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริต นโยบายกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษัท เป็ นต้น บริษัทสื่อสาร
นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทให้พนักงานรับทราบโดยจัด ให้เป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ย งได้ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ย งและความเหมาะสม

พนักงานและอยู่ในขัน้ ตอนการทางาน ข้อสงสัยหรือการกระทาผิดใด ๆ จะได้รบั การตรวจสอบและ

เพียงพอของนโยบายบริหารความเสีย่ งและนโยบายการต่อต้านทุจริตเพื่อประสิทธิภาพของระบบ

รายงานต่อกรรมการบริหาร โดยบทลงโทษเป็ นไปตามความรุนแรงของการประทาผิดนัน้ ๆ

ควบคุมภายในของบริษทั คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้งบการเงินของ
บริษัทจัด ทาขึ้นอย่างถูกต้อ งและมีการเปิ ด เผยข้อ มูลที่เพีย งพอตามมาตรฐานบัญชีท่ไี ด้รบั การ

บริษัทมีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทที่มคี วามเป็ นอิสระและประกอบด้วยผู้บริหารมืออาชีพ

รับรองทั ่วไป และการเข้าทารายการที่มนี ัยสาคัญได้รบั การสอบทานและดาเนินการตามกฎหมาย

และผู้เชี่ย วชาญที่ทรงคุณวุ ฒิและเป็ น ที่ย อมรับ บริษัทกาหนดหน้าที่และความรับผิด ชอบของ

และข้อกาหนดทีบ่ งั คับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้

คณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและแบ่งแยกจากหน้าทีข่ องผู้บริหาร ในขอบเขตอานาจหน้าที่
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กาหนดนโยบายและดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

3. การควบคุมการปฏิบตั งิ าน

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้น บริษทั จัดโครงสร้างขององค์กรเพื่อ
อานวยความสะดวกและให้อานาจแก่ฝ่ายบริหารของบริษัท และบริษัทย่อยในการบริหารงานให้มี

บริษัท มีร ะบบตรวจสอบควบคุ ม การท างานที่เ พีย งพอครอบคลุ ม ทุ ก ส่ ว นงานของธุ ร กิจ การ

แนวทางเดียวกันกับ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และให้รายงานผลการทางานต่อผูบ้ ริหารและคณะกรรมการ

ด าเนิ น งานของบริษัท ได้ผ่ า นการรับ รองระบบมาตรฐานคุ ณ ภาพ IATF16949 และมาตรฐาน

บริษัท เพื่อ รับ ทราบ บริษัท มีก ารแบ่ ง อ านาจหน้ า ที่ใ นการท างานในแต่ ล ะสายงานและมีก าร

สิง่ แวดล้อม ISO14001 และมีการจัดทาคู่มอื และวิธปี ฏิบตั ิงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงาน

ตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม

ได้อ ย่างถูกต้อ งตามขัน้ ตอนและมี มาตรการควบคุมที่เหมาะสมในแต่ละขัน้ ตอนการทางานเพื่อ
ป้ องกันข้อผิดพลาดและการกระทาผิด โดยไม่ตงั ้ ใจ ซึ่งบริษัทได้รบั การยอมรับถึงมาตรฐานการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงาน

ดาเนินงานทีด่ จี ากองค์กรอิสระทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ทีม่ คี วามสามารถ และวางแผนยกระดับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเพิม่ พูนขีดความสามารถของพนักงานให้ก้าวไปอีกขัน้ บริษัทมี แนวทางและกระบวนการที่

บริษัทกาหนดขอบเขต หน้าที่ และอานาจอนุ มตั ิข องผู้บ ริหารแต่ ละระดับอย่า งเหมาะสม และ

ชัดเจนในการประเมินผลการทางานของพนักงาน โดยพนักงานแต่ละรายจะได้รบั การประเมินจาก

กาหนดให้การเข้าถึงระบบปฏิบตั ิการและฐานข้อมูลมีการควบคุมและดูแลตรวจสอบโดยหน่วยงาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศ การด าเนินงานของบริษัท มีการแบ่ง แยกหน้าที่อย่างชัดเจนในส่วนงานที่

ให้ผู้บริหารของบริษัทรับทราบเดือนละครัง้ และจัดการประชุมเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษทั

สาคัญและสาหรับผู้มหี น้าที่รบั ผิดชอบในการอนุ มตั ิ การบันทึกรายการ และการดูแลสินทรัพย์ของ

รับทราบทุกครึง่ ปี

บริษทั การทารายการระหว่างกันมีการสอบทานและดาเนินการอย่างเหมาะสมโดยใช้หลักปกติของ

ในส่วนการทางานของแต่ละหน่ วยงาน บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

ธุรกิจเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก สัญญาและข้อตกลงที่สาคัญ รวมถึงทีเ่ กีย่ วข้องกับผู้ถือ

(QA) เป็ นผู้ผลักดันและติด ตามการปฏิบัติตามขัน้ ตอนการทางานและข้อ กฎหมายหรือ ระเบียบ

หุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหาร และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ได้รบั การพิจารณาอย่างรอบคอบและผ่านการพิจารณา

ข้อกาหนดอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนัน้ บริษทั ได้ว่าจ้างผูต้ รวจสอบอิสระเพื่อทาการตรวจสอบระบบ

อนุมตั ขิ องกรรมการอิสระทีไ่ ม่มสี ่วนได้เสียในเรื่องนัน้ ๆ

ควบคุมภายในของหน่ วยงานสาคัญของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินและสอบทาน
ขัน้ ตอนการทางานและการด าเนินงานตามคู่มือการปฏิบตั ิงานเพื่อ รายงานประเด็นจุดอ่อนของ

คณะกรรมการบริษัท ได้ส อบทานและติด ตามการด าเนิ น งานและผลประกอบการของบริษั ท

ระบบควบคุมให้ฝ่ายบริหารเพื่อแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน จากนัน้

เปรีย บเทีย บอ้า งอิง กับ แผนงบประมาณประจ าปี แ ละข้อ มู ล ประมาณกา รณ์ ใ นรอบ 6 เดือ น

ผู้ ต รวจสอบภายในจะสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาและการด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่อ รายงานให้

คณะกรรมการบริษัทได้รบั รายงานความคืบหน้าของการลงทุนของบริษัทและการดาเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส

บริษทั ร่วมทุนอย่างสม่าเสมอและในการประชุมกรรมการรายไตรมาส
บริษัทได้รบั การรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ IATF16949 และมาตรฐานการจัดการ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ด้านสิง่ แวดล้อม ISO14001 อย่างต่อเนื่อง ทัง้ จากการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน และจากการ
ว่าจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเพื่อทาการตรวจสอบและรับรองการทางานของบริษัทในการ

บริษัทมีช่องทางหลากหลายในการสื่อสารข้อมูลกับผูม้ สี ่วนได้เสีย ทัง้ ภายในและภายนอก และได้
นาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสื่อสารเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้มสี ่วนได้เสียของบริษัทได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น บริษัทใช้ช่อ งทางการสื่อ สารกับพนักงานของบริษัทผ่านทางการประชุ ม
ภายใน บอร์ดประกาศภายในบริษัท อินทราเน็ ต และอีเมลภายใน สาหรับบุคคลภายนอก บริษัท
ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเพียงพอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางสื่อสารของ

ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งเป็ นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมันในการรั
่
กษามาตรฐาน
การดาเนินงานและการจัด การด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้
บริษัทยังผ่านการตรวจสอบจากลู ก ค้า และได้รบั ความพึงพอใจว่ าบริษัทมีก ารด าเนิ นงานตาม
ขัน้ ตอนการทางานทีไ่ ด้กาหนดไว้และไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงขัน้ ตอนการทางานใด ๆ โดยไม่ได้มกี าร
แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ซึ่งถือเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญมากสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ โดยฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ได้ร ับ มอบหมายให้เ ป็ น หน่ ว ยงานหลัก ส าหรับ การติด ต่ อ ให้ข ้อ มู ล และรับ ฟั ง ความเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูม้ สี ่วนได้เสียสาคัญกลุ่มอื่น

บริษทั ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและเสนอ
ข้อคิดเห็นในการประชุมกรรมการ บริษทั จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ให้กบั กรรมการบริษัทก่อนวันประชุม และจัดทารายงานการประชุมในรายละเอียดอย่างเหมาะสม
เพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงในอนาคต รวมถึงเปิ ดเผยมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทต่อภายนอก
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูล

บริษัทจัด ให้มีกระบวนการติดตามข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในของบริษัทให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ด้วยความตัง้ ใจในการสนับสนุ นการ
ต่อต้านทุจริต บริษัทได้กาหนดนโยบายการร้อ งเรีย นและแจ้งเบาะแส และได้จดั ช่องทางสื่อ สาร
สาหรับผู้มสี ่วนได้เสียเพื่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็น หรือรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทาผิด
หรือการกระทาผิดใด ๆ ต่อบริษทั และคณะกรรมการบริษัท

5. ระบบการติดตาม
บริษัท ดู แ ลให้ทุ ก ส่ ว นงานของบริษัท มีก ารด าเนิ น งานด้ว ยความซื่อ สัตย์ มีค วามโปร่ ง ใส และ
สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษั ท บริษัทได้จดั ให้มกี ระบวนการตรวจสอบ
และติดตามการดาเนินงานและผลประกอบการทางการเงินของบริษัท และเงินลงทุนของบริษัทใน
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยบริษทั ได้จดั การประชุมเพื่อรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย

บริษทั อาปิ โก ไฮเทค จากัด (มหาชน)
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