บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 4

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

แบบประเมินนี้ จัดทาโดยคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1.

องค์กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม

1.1

ใช่

คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง



1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก
คาอธิบาย
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยระบุไว้ในคู่มือ
การกากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
1.2

มีข้อกาหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สาหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่
เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทาให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มี ก ารสื่ อ สารข้ อ ก าหนดและบทลงโทษข้ า งต้ น ให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คน
รับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบ
ข้อกาหนดและบทลงโทษเป็นประจาทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct
ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
คาอธิบาย
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้มีข้อกาหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุไว้ใน
คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นวินัยการทางาน
โดยให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของบริ ษั ท ลงนามรั บ ทราบและเข้ า ใจเพื่ อ ถื อ เป็ น แนวทาง
ประกอบการปฏิ บัติ ต ามนโยบายกากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ซึ่ง บริ ษั ท ได้ ก าหนด
ระเบียบ และข้อกาหนดว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เพื่อมีบทลงโทษตามความเหมาะสม
หากมีผู้ที่ละเว้นไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว
หน้าที่ 1



ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

นอกจากนี้ บริ ษั ท ไม่ ย อมรั บ การคอร์ รั ป ชั น ทุ ก รู ป แบบทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม และ
กาหนดให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption
Policy) อย่างจริงจัง
1.3

มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct



1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกากับ
ดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
คาอธิบาย
บริ ษั ท มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายใน เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบ ประเมิ น และติ ด ตาม
กระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบที่กาหนดไว้ เพื่อหาแนวทาง
ป้องกัน และแก้ไขข้อสังเกตที่ตรวจพบ และมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในเพื่ อ เข้ า มาตรวจสอบ ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทได้มีการจัดให้มีการประเมินในเรื่องดังกล่าว
โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ
ที่ปรึกษา จากัด
บริษัทได้กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นในทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบกากับ
ดูแลและส่งเสริมให้พนักงานในบังคับ บัญชาปฏิบัติต ามคู่มื อการก ากับดู แลกิจ การที่ ดี
มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างทั่วถึง และได้
กาหนดแนวทางในการประเมินตนเองของผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มิได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
1.4

มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกีย่ วกับความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
คาอธิบาย
บริษัทได้กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นในทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบกากับ

หน้าที่ 2



ไม่ใช่

คาถาม
ดูแลและส่งเสริมให้พนักงานในบังคับ บัญชาปฏิบัติต ามคู่มื อการก ากับดู แลกิจ การที่ ดี
มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างทั่วถึง และ
สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนัก งาน มีการสอบถามกรณีมีข้ อสงสัย หรือข้องใจเกี่ยวกั บ
จรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร้องเรียนเมื่อพบ
พฤติกรรมที่ไม่เหมะสม หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีกล่อง
รับข้อร้องเรียน (Complain Box) หรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่ฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร

ใช่

ไม่ใช่

ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดระเบียบ และข้อกาหนดว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เพื่อมีบทลงโทษ
ตามความเหมาะสมหากมีผู้ที่ละเว้นไม่ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติดังกล่าว
โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการร้องเรียนผ่านบัตรสนเท่ห์จานวน 1 ครั้ง ซึ่งบริษัท
ได้มีการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและจัดการกับเรื่องดังกล่าวได้เรียบร้อยภายใน
ระยะเวลาอันควร
2.

คณะกรรมการมีค วามเป็น อิสระจากฝ่ายบริหาร และทาหน้ าที่กากับ ดู แล (Oversight) และพั ฒนาการ
ดาเนินการด้านการควบคุมภายใน
คาถาม

2.1

ใช่

มีก ารก าหนดบทบาทหน้า ที่ ข องคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริห าร โดยได้สงวนสิ ท ธิ์
อานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน



คาอธิบาย
บริษัทมีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผ่านการ
อนุมัติของที่ประชุมผู้ถือ หุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี้
บริษัทได้มีการกาหนดอานาจอนุมัติ ในการดาเนินงานและการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ ของ
บริษัท (Delegation of Authority) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผ่านการอนุมัติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
2.2

คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ที่ ประชุมผู้จัดการฝ่าย (Management Committee)
จัดทาเป้าหมายและแผนงานประจาปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งมี การกาหนดเป้าหมายและแผนงาน (Business Plan) ของแต่ ละฝ่ าย และ
กาหนดให้รายงานผลการดาเนินงานในที่ประชุมผู้จัดการฝ่าย (Management Committee)
หน้าที่ 3



ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

เป็นประจาทุกเดือน
2.3

คณะกรรมการกากับดูแลให้บริษัทกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน



คาอธิบาย
บริษัทมีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการ
กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่าน
การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยการ
กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มีการพิจารณาและคานึงถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ของสานั ก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลัก ทรั พย์ แ ห่ ง ประเทศไทย พรบ. หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และพรบ. บริษัทมหาชนจากัด
2.4

คณะกรรมการเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และมี ค วามเชี่ ย วชาญที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้



คาอธิบาย
คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกาหนด
ตลอดจนมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่ อการดาเนินธุร กิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อ ย โดยคณะกรรมการของบริษั ท
สามารถว่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชีย่ วชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม ซึ่ง
ในการดาเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ต้องผ่านการพิจารณาและ
อนุมัติตามขั้นตอน
2.5

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ
จ านวน 4 ท่ า นท าหน้ า ที่ ก รรมการตรวจสอบ กรรมการอิ สระทุ ก ท่ า นเป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถและความน่าเชื่อถือ รวมถึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ของสานั ก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แห่ ง ประเทศไทย ทั้ ง นี้ คณะกรรมการ
หน้าที่ 4



ไม่ใช่

2.6

คาถาม
ตรวจสอบ 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้

ใช่

คณะกรรมการก ากั บ ดูแ ลการพั ฒ นาและปฏิบั ติ เรื่ อ งการควบคุ มภายในในองค์ ก ร ซึ่ ง
ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม



ไม่ใช่

คาอธิบาย
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมี อานาจหน้าที่แ ละความ
รับผิดชอบให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึง
การสอบทานให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม และการสอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อ
ร้องเรียน และให้บริษัทมีระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และกากับให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมีการรายงาน
การตรวจติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะจัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
ของบริษัท ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท

3.

ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม

3.1

ใช่

ผู้บริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาถึ งความเหมาะสมทั้ งทางธุร กิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีก ารควบคุ ม
ภายในอย่ างมีประสิ ทธิภาพ เช่น แบ่ง แยกหน้า ที่ในส่วนงานที่สาคั ญ ซึ่งทาให้เกิดการ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และ
มีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับสภาพการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลั กทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยโครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี ก ารก าหนดขอบเขต อ านาจหน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ชัดเจนและเป็นลาย

หน้าที่ 5



ไม่ใช่

3.2

คาถาม
ลักษณ์ อักษร ทั้ งนี้ บริษั ทได้ กาหนดโครงสร้า งองค์กรโดยแบ่ง แยกหน้า ที่ในส่วนงานที่
สาคัญ ได้แก่ สายงานการผลิตและซ่อมบารุง สายงานการเงินและบัญชี ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายแผนงานองค์กร และฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ใช่

ผู้บริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล



ไม่ใช่

คาอธิบาย
ผู้บริหารระดับสูงได้กาหนดให้มีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาตามโครงสร้างการ
จัดการที่ชัดเจน รวมถึงได้ระบุสายการรายงานไว้ในเอกสาร Job Description ของแต่ละ
ตาแหน่งงาน นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกาหนดอานาจอนุมัติในการดาเนินงานและการเข้า
ทาธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท (Delegation of Authority) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง ผ่าน
การอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3.3

มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน



คาอธิบาย
บริษัทมีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผ่านการ
อนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) อีกทั้ง บริษัท
ได้มีการกาหนดอานาจอนุมัติ ในการดาเนินงานและการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท
(Delegation of Authority) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ง ผ่านการอนุมัติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทา Job Description เพื่อกาหนดหน้าที่
ของพนักงานแต่ละตาแหน่งไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

4.

องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม

4.1

ใช่

บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่าง
สม่าเสมอ
คาอธิบาย
บริษัทได้กาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท
หน้าที่ 6



ไม่ใช่

4.2

คาถาม
โดยการคัดสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ที่มี พ ฤติกรรมในการทางานอย่างมืออาชีพ และ
พัฒนาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และได้
มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่วางแผนติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมูลป้อนกลับ และ
สนับสนุนการพัฒนาพนักงานอย่างเสมอภาค รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายดังกล่ าวเป็น
ประจา

ใช่

บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มี
ผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การ
สื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ



คาอธิบาย
บริษัทได้กาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ด้วย
ความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ผลตอบแทนและแรงจูง ใจต่า งๆ โดยสอดรับ กั บ คุณ ภาพ
ผลสาเร็จของงาน ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ
พนักงานด้วยความเสมอภาค ซึ่งผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจ ารณาการ
เลื่อนตาแหน่ง การปรับเงินเดือน และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) พร้อมทั้งสื่อสาร
ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องให้พนักงานได้รับรู้และเกิดความเข้าใจที่ดีต่อองค์กร
4.3

บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา



คาอธิบาย
บริ ษั ท มี น โยบายในการสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และ
ประสบการณ์ในตาแหน่งงานที่มีความสาคัญให้มาทางานให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการในการทางานแก่บุคลากรเหล่านั้นในระดับที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทมีการกาหนดแนวปฏิบัติกรณีขาดบุคลากร เช่น การมอบหมายให้หัวหน้า
งานเป็นผู้รับผิดชอบงานแทน การมอบหมายให้ผู้มีตาแหน่งสูงกว่าเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
แทน เป็นต้น
4.4

บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การ
จัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม
คาอธิบาย
บริษัทมีกระบวนการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการกาหนดแผนการ
อบรมประจาปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติ มใน
ระดับต่างๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการอบรม สัมมนา ทั้ งระยะสั้นและ
ระยะยาว ที่จัดขึ้นภายในองค์กร และโดยหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ บริษัทให้โอกาส
หน้าที่ 7



ไม่ใช่

4.5

คาถาม
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยให้มีผลตอบแทน
การทางานที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทางาน ทั้งในรูปของเงินเดือน และโบนัส
ตามความเหมาะสม

ใช่

บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ



ไม่ใช่

คาอธิบาย
บริษัทมีกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่งที่สาคัญ ตามแนวปฏิบัติของกลุ่มปตท. ทั้งนี้
บริษัทร่วมกับที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลกาลังอยู่ระหว่างดาเนินการจัดทา
แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (career model) และแผนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง
(succession plan)

5.

องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร
คาถาม

5.1

ใช่

คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ
ในกรณีที่จาเป็น
คาอธิบาย
บริ ษั ท ได้ ก าหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนต้ อ งศึ ก ษาการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
มาตรฐานและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทโดยละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน ผู้ที่ละเว้นย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทาง
วินัยตามความเหมาะสม โดยบริษัทมีแนวทางในการวางรากฐานให้บุคลากรของบริษัทมี
ความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน มีรายงานการรับหรือเบิกจ่ายตามที่เป็นจริง ถูกต้อง สม่าเสมอ รวดเร็ว มีการสอบ
ทานอย่างสม่าเสมอ และมีการปฏิบัติตามระบบที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทได้กาหนดโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่า ยตรวจสอบภายในได้รายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในสาหรั บรอบระยะเวลา 3 ปี ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบแล้ว โดยผลการตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ปี 2554 – 2555 ได้มีการ
ติ ด ตามผลการด าเนิ น การและแก้ ไ ขเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ในส่ ว นของประเด็ น ปี 2556
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในยั ง อยู่ ร ะหว่ า งการติ ด ตามผลโดยมี แ ผนการติ ด ตามกั บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
หน้าที่ 8



ไม่ใช่

คาถาม
5.2

ใช่

คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้
รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท



คาอธิบาย
บริ ษั ท มี ก ารก าหนดแผนงานโดยรวมและแผนงานของแต่ ละหน่ ว ยงานตามแผนงาน
ประจาปี โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิง
จากดัชนีวัดผลงานหลัก (KPI) ที่ชัดเจน ซึ่งในการกาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้คานึงถึง
แผนงานและเป้าหมายโดยรวม ผลงาน ความสามารถ และคุณลักษณะที่จาเป็นในงาน
รวมถึงการปฏิบัติตาม Code of Conduct
5.3

คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้
สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย



คาอธิบาย
บริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรของบริ ษั ท ทุ ก คนแสดงความสามารถอย่ า งเต็ ม ที่ ตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงจากดัชนีวัดผลงานหลัก
(KPI) ที่ชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตาม Code of Conduct โดยให้มีผลตอบแทนการทางาน
ที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทางาน
5.4

คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน
คาอธิบาย
บริษัทได้มีการกาหนด Job Description ของแต่ละตาแหน่งงาน และหลักเกณฑ์การ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงจากดัชนีวัดผลงานหลัก (KPI) ที่ชัดเจนและ
เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทรับทราบถึงเป้าหมายและความคาดหวัง
ของบริษัท โดยบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเป็นประจา
ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะแจ้งผลการประเมินและสิ่งที่ต้องปรับปรุงให้พนักงานรับทราบ เพื่อ ที่จะ
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงจากดัชนี
วัดผลงานหลัก (KPI) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และศักยภาพของ
บุคลากรเพื่อไม่ให้เกิดแรงกดดันต่อพนักงานในการปฏิบัติงาน
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6.

องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม

6.1

ใช่

บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิ
หรือ ภาระผู กพัน ของบริ ษัท ได้ถู กต้อ ง มีมู ลค่ าเหมาะสม และเปิด เผยข้อ มูลครบถ้ว น
ถูกต้อง



คาอธิบาย
งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน
ระหว่างกาลสาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้จัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับ
ใช้กับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีได้แสดง
ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
6.2

บริษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ



คาอธิบาย
บริษัท ได้จัด เตรีย มงบการเงินของบริ ษัทและบริษั ทย่อ ยทั้งรายปีแ ละรายไตรมาส โดย
ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้กาหนดนโยบายบัญชีที่
สาคัญและเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการถือหุ้นและการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
6.3

รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง
คาอธิบาย
งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน
ระหว่างกาลสาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้จัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับ
ใช้กับบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีได้แสดง
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6.4

คาถาม
ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตได้รวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญของงบการเงิน และพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามควรของบริษัท

ใช่

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมขององค์กร



ไม่ใช่

คาอธิบาย
บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อทาหน้าที่บริหารความ
เสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) โดยการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ
ภายในบริษั ท เพื่ อ วิ เคราะห์ ความเสี่ ย งและระดับ ความเสี่ย งต่า งๆ ประเมิ นผลกระทบ
กาหนดผู้รับผิดชอบ และกาหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว (Mitigation Plan)
โดยมีการติดตามปรับปรุงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

7.

องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่ว
ทั้งองค์กร
คาถาม

7.1

ใช่

บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ



คาอธิบาย
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัทได้ดาเนินการจัดทารายงาน
ความเสี่ยงขององค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) ) โดยได้ร่วมกับผู้บริหารของแต่ละ
หน่วยงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท โอกาสในการเกิด
ความเสี่ยง และประเมินผลกระทบหากความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยกาหนดผู้รับผิดชอบ
และกาหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว (Mitigation Plan) ในระดับองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ และรายงานให้แก่ฝ่ายจัดการ รับทราบ และดาเนินการติดตามปรับปรุงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
7.2

บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์ กร ซึ่ งรวมถึ งความเสี่ย งด้า นกลยุ ทธ์ การด าเนิน งาน การรายงานการปฏิ บัติ ตาม
กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คาถาม

ใช่

คาอธิบาย
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัทได้ดาเนินการจัดทารายงาน
ความเสี่ยงขององค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) โดยได้ร่วมกับผู้บริหารของแต่ละ
หน่วยงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ทั้งที่เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยพิจารณาในด้านต่างๆ ที่สาคัญ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์
องค์กร ด้านธุรกิจ ด้านการดาเนินงาน และด้านการเงิน
7.3

ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง



คาอธิบาย
ในการจัดทารายงานความเสี่ยงองค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) หน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัท ได้ร่วมกับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท โอกาสในการเกิดความเสี่ยง และ
ประเมิ น ผลกระทบหากความเสี่ ย งดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น ในระดั บ องค์ ก รและฝ่ า ยงานต่ า งๆ
นอกจากนี้ ในการดาเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว (Mitigation Plan) หน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้มีการติดตามกับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเพื่อ
ดาเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวด้วย
7.4

บริษัทได้ประเมินความสาคัญ ของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น



คาอธิบาย
ในการจัดทารายงานความเสี่ยงองค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) หน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ร่วมกับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิ ดผลกระทบต่อบริษัท โอกาสในการเกิดความเสี่ยง และประเมินผล
กระทบหากความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้นในระดับองค์กรและฝ่ายงานต่างๆ
7.5

บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความ
เสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ย ง (reduction) การหลีกเลี่ย งความเสี่ย ง
(avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)
คาอธิบาย
ในการประเมินความเสี่ยงองค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) บริษัทได้กาหนดแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว (Mitigation Plan) ในระดับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจะรับผิดชอบในการติดตามแผนปฏิบัติ
การจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ 12



ไม่ใช่

8.

องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม

8.1

ใช่

บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ
จัดทารายงานทางการเงิน เท็จ การทาให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหาร
สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็น
ต้น



คาอธิบาย
บริษัทได้จัดให้มีก ารประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจ ริต ในรูปแบบต่างๆ โดยครอบคลุ ม
หน่ว ยงานหลัก ๆ ของบริ ษัท ตามลัก ษณะงานของแต่ละฝ่ ายงาน และรายงานผลการ
ประเมินดังกล่าวต่อฝ่ายจัดการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
8.2

บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายที่กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม
เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทาให้เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น



คาอธิบาย
บริ ษั ท มี ก ารก าหนดแผนงานโดยรวมและแผนงานของแต่ ละหน่ ว ยงานตามแผนงาน
ประจาปี โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิง
จากดัชนีวัดผลงานหลัก (KPI) ที่ชัดเจน ซึ่งในการกาหนดหลัก เกณฑ์ดังกล่าว ได้คานึงถึง
แผนงานและเป้าหมายโดยรวม ผลงาน ความสามารถ และคุณลักษณะที่จาเป็นในงาน
โดยให้มีผลตอบแทนการทางานที่ เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทางาน ทั้งในรูป
ของเงินเดือน และโบนัส ตามความเหมาะสม โดยไม่ได้กาหนดผลตอบแทนที่พนักงานจะ
ได้รับให้ขึ้นอยู่กับรายได้ของบริษัท
8.3

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต
และมาตรการที่บริษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
คาอธิบาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายในถึง การประเมิน
โอกาสในการเกิดทุจริต และเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับการทุจริตภายในองค์กร โดยได้
มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหาก
เกิดเหตุการณ์ทุจริตในอนาคต เพื่อที่จะสามารถดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
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คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

ดังกล่าว ต่อไป
8.4

บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กาหนด
ไว้



คาอธิบาย
บริษัทได้กาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องศึกษาคู่มือการกากับดูแลกิจการที่
ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งนโยบาย
ต่างๆ โดยละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน โดย
บริษัทได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวผ่านทาง Intranet ของบริษัท เพื่อที่จะให้ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทสามารถเข้าถึงคู่มือดังกล่าวได้โดยสะดวก

9.

องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม

9.1

ใช่

บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



คาอธิบาย
บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) ทั้งจาก
ปั จ จั ย ภายในและภายนอกองค์ ก ร ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยได้
ดาเนินการการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท โอกาสในการเกิด
ความเสี่ยง และประเมินผลกระทบหากความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้นในระดับองค์กรและฝ่าย
งานต่างๆ ตลอดจนได้กาหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว (Mitigation Plan)
แล้ว
นอกจากนี้ ที่ประชุมของฝ่ายจัดการซึ่งได้กาหนดให้มีขึ้นทุกสัปดาห์ จะติดตามและประเมิน
ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื่อ วิเคราะห์ และกาหนดแนวทางที่ เหมาะสมในการแก้ไขหรือลดผลกระทบซึ่ ง
อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยดังกล่าว
9.2

บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
คาอธิบาย
หน้าที่ 14



ไม่ใช่

9.3

คาถาม
นอกเหนือจากการประเมินความเสี่ยงขององค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) ฝ่าย
จัดการได้มีการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอุตสาหกรรม เพื่อปรับเปลี่ย น
กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ใช่

บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



ไม่ใช่

คาอธิบาย
บริษัทได้มีการกาหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานในการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยมี
กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้นาเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไป
ตามเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจแต่อย่างใด เนื่องจาก บริษัทได้มีการวางแผนและเตรียมการ
สาหรับช่วงเปลี่ยนผ่านดังกล่าว อีกทั้ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านปัจจุบันยังคงดาเนินการ
ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัทที่วางไว้เดิม ซึ่งก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท

การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10.

องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้
คาถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ



คาอธิบาย
บริษัทได้กาหนดกระบวนการควบคุม ภายในระดับองค์กร และกระบวนการย่อยที่สาคัญ
ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัท โดย
บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ
ที่ปรึกษา จากัด ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่มีความหลากหลาย
และเหมาะสม ทั้งในระดับองค์กรและกระบวนการทางธุร กิจ (Business Cycle) ของ
หน่วยงานต่างๆ ที่สาคัญของบริษัทและบริษัทย่อย

หน้าที่ 15
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คาถาม

ใช่

10.2 บริ ษั ท มี ม าตรการควบคุ ม ภายในที่ ก าหนดเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และครอบคลุ ม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจ
หน้าที่ และลาดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้
สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุมัติของผู้บริหาร
แต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจั ดซื้อและวิธีการคัดเลือก
ผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสาหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้



10.2.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และผู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทาสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริ ษั ท ในระยะยาวไปแล้ ว เช่ น การท าสั ญ ญาซื้ อ ขายสิ น ค้ า การให้ กู้ ยื ม
การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ต าม
กาหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น
คาอธิบาย
บริษัทได้ดาเนินการให้มีกระบวนการดาเนินงานทางธุรกิจต่างๆ ที่กาหนดเป็นลายลักษณ์
อักษร เช่น กระบวนการทางด้านรายได้ (Order to Cash) กระบวนการทางด้านค่าใช้จ่าย
(Purchase to Pay) กระบวนการผลิตและต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและไอน้า และกระบวนการ
ซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องจักร เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกาหนดอานาจอนุมัติ ใน
การดาเนินงานและการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท (Delegation of Authority) ไว้เป็น
ลายลั กษณ์ อักษร ซึ่ง ผ่านการอนุมัติข องที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท อีก ทั้ง มีการ
ดาเนินการควบคุมการติดตามให้คู่สัญญาของบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา
นอกจากนี้ บริษัทได้กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกรายเปิดเผยและรับรอง
ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบุค คลดั งกล่ า ว เพื่อเป็นฐานข้ อมูลในการติด ตามและสอบทานการท ารายการ
ระหว่างกัน โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องแจ้งข้อมูลให้แก่บริษัททราบหาก
ข้อมูลที่แจ้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง
10.3 บริษัทกาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุม
แบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
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คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

คาอธิบาย
บริษัทมีการออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยได้กาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในระดับองค์กร และกระบวนการทางธุรกิจ (Business Cycle) ของหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัท โดย
บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ
ที่ปรึกษา จากัด ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ หลากหลายและมี
ความเหมาะสม
10.4 บริษัทกาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้ งระดับ กลุ่มบริษัท
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ



คาอธิบาย
บริษัทได้กาหนดกระบวนการควบคุม ภายในระดับองค์กร และกระบวนการที่สาคัญต่างๆ
โดยได้กาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ



(1) หน้าที่อนุมัติ
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
คาอธิบาย
บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั้ง 3 ด้าน ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยก่อน
การอนุมัติรายการทุกครั้ง จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนโดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก่อนส่งให้ผู้อนุมัติ ได้มีการกาหนดอานาจอนุมัติ ในการดาเนินงานและการเข้า
ทาธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท (Delegation of Authority) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผ่าน
การอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
สาหรับการบันทึกรายการบัญชี บริษัทได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งทาหน้าที่บันทึกรายการ
บัญชีในแต่ละรายการ จะต้องไม่ทาหน้าที่ตรวจทานและอนุมัติรายการ
บริษัทได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งทาหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน เช่น เจ้าหน้าที่ดูแล
คลังพัสดุ จะต้องไม่ทาหน้าที่อนุมัติและตรวจสอบการเบิกจ่ายทรัพย์สินต่างๆ

11.

องค์ ก รเลื อ กและพั ฒนากิ จ กรรมการควบคุ ม ทั่ ว ไปด้ ว ยระบบเทคโนโลยี เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์
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คาถาม

ใช่

11.1 บริษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้องกัน ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ



คาอธิบาย
บริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานและบุ ค ลากรของบริ ษั ท ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ อย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยต้องคานึงถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งตามคู่มือการกากับดูแลกิจการที่
ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทได้ระบุการควบคุม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงาน อาทิ การเก็บรักษาข้อมูลทาง
การค้าที่เป็นความลับไม่ให้เปิดเผยออกไปสู่บุคคลภายนอก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง การเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ และการควบคุมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของผู้ปฏิบัติงานภายนอก เป็นต้น โดยมีส่วนบริหารงานและเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทเป็นผู้ดูแลควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
11.2 บริ ษั ท ควรก าหนดการควบคุ ม ของโครงสร้ า งพื้ น ฐานของระบบเทคโนโลยี ใ ห้ มี ค วาม
เหมาะสม



คาอธิบาย
บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด (“PTTICT”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มี ความ
ชานาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย PTTICT จะเป็น
ผู้ พั ฒ นา จั ด หา ติ ด ตั้ ง รวมถึ ง ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา และควบคุ ม ความปลอดภั ย ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ซึ่งรวมถึงระบบงานต่างๆ เครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของบริษัท อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานของบริษัท
11.3 บริษัทควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม



คาอธิบาย
ดูข้อ 11.2
11.4 บริษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพั ฒนา และการบ ารุงรัก ษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
คาอธิบาย
ดูข้อ 11.2
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12.

องค์ก รจัด ให้มี กิจกรรมการควบคุมผ่า นทางนโยบาย ซึ่ งได้ กาหนดสิ่ง ที่ คาดหวั งและขั้น ตอนการปฏิบั ติ
เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นั้นสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
คาถาม

ใช่

12.1 บริ ษั ท มี น โยบายที่ รั ด กุ ม เพื่ อ ติ ด ตามให้ ก ารทาธุ ร กรรมของผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมั ติ ที่กาหนด เช่น
ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ
เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนาผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว



คาอธิบาย
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคานึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกันเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
7/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่กากับดูแล
และติดตามให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายที่กาหนดไว้
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรม
นั้น



คาอธิบาย
นโยบายการท ารายการระหว่า งกัน ของบริ ษัท ได้ กาหนดให้ ผู้ที่อ าจมี ความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทา
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย
หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทารายการที่บริษัท
ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้การพิจารณาและอนุมัติ
การทารายการระหว่างกันดาเนินไปตามกฎเกณ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น
สาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’
length basis)
คาอธิบาย
ในการทารายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลใน
การกาหนดราคาหรือเงื่อนไขของธุรกรรม โดยการกาหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้า ต่างๆ
จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาและเงื่อนไข ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับลูกค้า
ทุกรายทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท (Arm’s length basis) และจะต้องไม่
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คาถาม

ใช่

12.4 บริ ษัท มีก ระบวนการติด ตามดูแ ลการด าเนิ นงานของบริ ษัท ย่ อยหรื อบริ ษัท ร่ว ม รวมทั้ ง
กาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วม
นั้น ถือปฏิบัติ



ทาให้บริษัทเสียประโยชน์

คาอธิบาย
บริษัทได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โดยนโยบายดังกล่าวมีการกาหนดให้บริษัทส่ง
ตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เกี่ยวข้อง ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เพื่อติดตามการดาเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัท (Business Plan)
12.5 บริษัทกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบัติโดย
ผู้บริหารและพนักงาน



คาอธิบาย
บริษัทได้ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
ไว้ ใ นคู่ มื อการปฏิ บัติ ง านของทุ ก ฝ่ า ย โดยจะมี การประกาศนโยบายให้ พ นั กงานทุ ก คน
รับทราบในระบบ Intranet ของบริษัท
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท ได้ รั บ การน าไปใช้ ใ นเวลาที่ เ หมาะสม โดย
บุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิด พลาด ในการ
ปฏิบัติงาน



คาอธิบาย
บริษัทจะสื่อสารนโยบายให้ทุกฝ่ายรับทราบเมื่อนโยบายต่างๆ ของบริษัท มีผลบังคับใช้ โดย
มีส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control
Division) เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายของพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ หากผลการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันพิจารณา
วิเคราะห์ และดาเนินการแก้ไข เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกาหนด
ไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนตรวจสอบภายใน (Internal Audit Division) ที่ทาหน้าที่จัดให้
มีการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
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ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

คาอธิบาย
บริษัทจัดให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมทุก ปี โดย
ในกรณีที่ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามนโยบาย หรือแผนการที่บริษัทตั้งไว้ บริษัทจะจัดให้
มีการทบทวนการดาเนินงาน หรือปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ได้

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13.

องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุ นให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่
กาหนดไว้
คาถาม

ใช่

13.1 บริษัทกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร
ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน



คาอธิบาย
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจะรวบรวมและพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลจาก
ภายในและข้อมูลจากองค์กรภายนอก เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
โดยหากเป็ น ข้ อ มู ล ภายในของบริ ษั ท บริ ษั ท จะมี ก ารก าหนดการส่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ หมาะสม
ตรวจสอบข้อมูล และมีการอนุมัติข้อมูลที่ เป็นระบบ เช่น ข้อมูลทางบัญชี เป็นต้น และใน
กรณีที่จาเป็นต้องใช้ข้อมูลจากภายนอก บริษัทจะดาเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อ
ศึกษาและจัด ทาข้อมู ลที่จ าเป็นสาหรั บการพิ จารณาเรื่อ งสาคัญ ๆ ของบริษั ท อาทิ การ
ประเมินราคาทรัพย์สิน และการวิเคราะห์การตลาด เป็นต้น
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล



คาอธิบาย
บริษัทดาเนินการรวบรวมและพิจารณาข้อมูลที่สาคัญ โดยคานึงถึงความถูกต้อง ความ
เพียงพอ ความจาเป็น และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากข้อมูลดังกล่าวที่มีต่อเรื่องที่ต้อง
พิจารณา รวมถึงการพิจารณาต้นทุนในการจัดหาข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย
13.3 บริษัทดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ตัว อย่างข้อมูลที่สาคั ญ เช่ น รายละเอียดของเรื่ องที่เ สนอให้พิจารณา เหตุผล
ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ
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ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

คาอธิบาย
เลขานุการบริษัทและหน่วยงานต้นเรื่องเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดเตรียมข้อมูลที่สาคัญ
ทีเ่ พียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารใข้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพิจารณา
อนุมัติเรื่องต่างๆ โดยเลขานุการบริษัทจะทาหน้าที่จัดทาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม รายงานประจาปี และเอกสาร/แบบฟอร์ม
ต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยในกรณีที่จาเป็นต้องใช้
ข้อ มู ลจากภายนอก บริ ษั ท อาจพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ผู้เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง อาทิ ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาในการประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็น
ต้น เพื่อจัดทาข้อมูลที่มีความสาคัญ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น เพื่อ
ประกอบการพิจารณาต่อไป
13.4 บริษัทดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด



คาอธิบาย
เลขานุการบริษัท และฝ่ายจัดการจะจัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
เอกสารประกอบการประชุม ที่ประกอบไปด้วยเรื่องที่ต้องพิจารณาและข้อมูลประกอบการ
พิจารณาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้แก่กรรมการทุกท่าน ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
13.5 บริษัทดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบั ติหน้าที่ของกรรมการแต่ละ
ราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น



คาอธิบาย
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทร่วมกับหน่วยงานต้นเรื่องจะทา
หน้าที่จัดทารายงานการประชุม โดยเลขานุการบริษัทจะทาหน้าที่เก็บรายงานดังกล่าวเป็น
หมวดหมู่อ ย่า งเป็น ระเบี ยบเพื่ อให้ง่ ายต่อ การอ้า งอิ งข้ อมู ลในอนาคต โดยรายงานการ
ประชุมจะประกอบด้วยรายละเอียดเรื่องที่พิจารณา ข้อซักถามและความเห็นของกรรมการ
รวมถึงผลการอนุมัติ/พิจารณาวาระการประชุมนั้นๆ


13.6 บริษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
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ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

13.6.2 กรณี ที่ได้ รับ แจ้ งจากผู้ สอบบั ญ ชีห รื อ ผู้ต รวจสอบภายในว่ ามี ข้ อบกพร่อ งในการ
ควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
คาอธิบาย
บริษัทมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทาเอกสารและจัดเก็บเอกสารที่สาคัญให้เป็น
ระเบียบ เพื่อง่ายต่อการอ้างอิงในอนาคต โดยหากผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาในการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในมีข้อเสนอแนะ ข้อควรแก้ไข หรือคาแนะนาเพื่อปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บและตรวจสอบเอกสารของบริษัท บริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
แก้ไข ปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบ เพื่อกาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการ ตลอดจนการ
ควบคุมภายในด้านต่างๆ ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ

14.

องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่ง รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่
จาเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม

ใช่

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน



คาอธิบาย
บริษัทมีกระบวนการและช่องทางในการสื่อสารข้อมูลภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เช่น การใช้ระบบ Intranet ในการสื่อสารภายใน และการใช้ระบบ E-mail ที่เป็นความลับใน
กรณีที่พนักงานมีเรื่องที่ต้องการร้องเรียน โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมถึงพนักงานทุก
ระดับชั้น
14.2 บริ ษั ท มี ก ารรายงานข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ถึ ง คณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งสม่ าเสมอ และ
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบ
ทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถ
ติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบ
บั ญ ชี ผู้ ต รวจสอบภายใน การจั ด ประชุ ม ระหว่ า งคณะกรรมการและผู้ บ ริ ห ารตามที่
คณะกรรมการร้อ งขอ การจัด กิจ กรรมพบปะหารื อระหว่ างคณะกรรมการและผู้บ ริห าร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น
คาอธิบาย
เลขานุการบริษัทและฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รายงานข้อมูลที่สาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่ า งสม่ าเสมอ ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท สามารถเรี ย กดู ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
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ไม่ใช่

คาถาม
ประกอบการพิ จ ารณาได้ โดยสามารถติ ด ต่ อ ขอข้ อ มู ล จากเลขานุ ก ารบริ ษั ท รวมทั้ ง
คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกดูข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Share Drive ของบริษัทได้

ใช่

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัท
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower
hotline) ได้อย่างปลอดภัย



ไม่ใช่

คาอธิบาย
บริษัทจัดทากล่องรับความคิดเห็นเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่
เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท ได้ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มี E-mail Account
ส่วนกลางที่ใช้รับเรื่องร้องเรียนและระบบร้องเรียนใน Intranet ที่เป็นความลับ เพื่อคุ้มครองมิ
ให้เกิดผลกระทบแก่ผู้รายงาน

15.

องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และมี ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ เ หมาะสม เพื่ อ สนั บ สนุ น การควบคุ ม ภายใน เช่ น จั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น



คาอธิบาย
บริษัทจะมอบหมายให้ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานงาน
และสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยปัจจุบันบริษัทมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสั มพันธ์ 1 ราย
ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของฝ่ายบัญชีและการเงิน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดช่องทาง
ให้บุ คคลภายนอกติ ดต่อ บริ ษัทโดยการติดต่ อ/ร้องเรี ยนผ่ านทาง Website ของบริษั ท
(http://www.gpscgroup.com/n_contact_us.aspx)
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่
บริษัทได้อย่างปลอดภัย
คาอธิบาย
ดูข้อ 15.1

หน้าที่ 24



ไม่ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16.

องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม
คาถาม

ใช่

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
เช่น กาหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมาย
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นต้น



คาอธิบาย
บริษัทให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดให้บุคลากรของบริษัท
ยึ ด ถื อ คู่ มื อ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มาตรฐานทางจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดาเนินงาน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท เช่น
การก าหนดอ านาจอนุ มั ติ ใ นการด าเนิ น งานและการเข้ า ท าธุ ร กรรมต่ า งๆ ของบริ ษั ท
(Delegation of Authority) ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัด ซื้อ ระเบียบว่าด้วยการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เป็นต้น โดยพนักงานของบริษัท
จะต้องปฏิบัติและรายงานตามสายบังคับบัญชา
นอกจากนี้ บริษัทได้กาหนดให้บุคลากรลงนามรับทราบในแบบการเปิดเผยรายการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัทเป็นรายปี หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกาหนด
เพื่อรายงานรายการและลักษณะของรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์
ของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นาในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีก ารดาเนินการติดตามการปฏิบัติ ตามนโยบายและข้อ กาหนดต่างๆ อย่า ง
สม่าเสมอ โดยจะรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบและแจ้งให้ฝ่ายจัดการ
ของบริษัทรับทราบ
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
คาอธิบาย
หน้าที่ 25



ไม่ใช่

คาถาม
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการ
ดาเนินการตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ โดยจะนาข้อบกพร่อง หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและแจ้งให้ฝ่ายจัดการของบริษัท
รับทราบ เพื่อให้บริษัทสามารถดาเนิ นการเพื่อติดตามปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งรวมถึงการ
ติดตามและรายงานสถานะของการปรับปรุ งแก้ไขดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรงและแจ้งให้ฝ่ายจัดการของบริษัทรับทราบ

ใช่

นอกจากนี้ บริ ษัท มีก ารว่า จ้า งผู้ต รวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริษั ท ดีลอยท์ ทู้ ช
โธมัสสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่มี
ความหลากหลายและเหมาะสม ทั้งในระดับองค์กรและกระบวนการทางธุรกิจ (Business
Cycle) ของหน่วยงานต่างๆ ที่สาคัญของบริษัทและบริษัทย่อย
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท



คาอธิบาย
บริษัทได้กาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเสนอผลการประเมินการควบคุม
ภายในต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการที่กาหนดไว้อย่างน้อยปีละครั้ง
16.4 ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายใน โดยผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ความสามารถ



คาอธิบาย
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ได้ให้ความเห็น
ว่าหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
สาหรับธุรกิจ และ/หรือ อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะเวลา 7 ปี เคย
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และมีความ
เข้าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้บุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ
16.5 บริษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คาอธิบาย

หน้าที่ 26



ไม่ใช่

คาถาม
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ขึ้ น ตรงและรายงานโดยตรงต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ใช่

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing, IIA)



ไม่ใช่

คาอธิบาย
กฎบัตรการตรวจสอบภายในได้กาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการ
ปฏิบั ติง านวิ ชาชีพการตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติ งานตรวจสอบภายในของบริษั ท
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

17.

องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม

ใช่

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่กาหนดไว้
อย่างมีนัยสาคัญ



คาอธิบาย
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะนาข้อบกพร่อง หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและแจ้งให้ฝ่ายจัดการของ
บริษัทรับทราบ เพื่อให้บริษัทสามารถดาเนินการเพื่อติดตามปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งรวมถึง
การติดตามและรายงานสถานะของการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรงและแจ้งให้ฝ่ายจัดการของบริษัทรับทราบ


17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมี
การกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่าง
มีนัยสาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้
เริ่มดาเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
หน้าที่ 27

ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
คาอธิบาย
บริษัทได้กาหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รั ปชันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทไม่ยอมรับ
การคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกาหนดให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยบุคลากรของบริษัทต้องทาความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบการกระทา
ใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบาย ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการรายงานข้อบกพร่อง หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุง
ของระบบการควบคุ มภายในของบริ ษัท และแนวทางในการปรั บปรุ งแก้ ไขรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้บริษัทสามารถดาเนินการเพื่อติดตามปรับปรุงแก้ไข
โดยเร็ ว ซึ่ ง รวมถึ ง การติ ด ตามและรายงานสถานะของการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและแจ้งให้ฝ่ายจัดการของบริษัทรับทราบ
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ไม่ใช่

