บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 4

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

แบบประเมินนี ้ จัดทาโดยคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1.

องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม

1.1

ใช่

คณะกรรมการและผู้บริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง



1.1.1 การปฏิบตั ิหน้ าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
คาอธิบาย
คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ให้ ความสาคัญกับเรื่ องดังกล่าว โดยระบุไว้ ในคู่มือ
การกากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
1.2

มีข้อกาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สาหรับผู้บริ หารและพนักงาน ที่
เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ ามผู้บริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ ามคอร์ รัปชันอันทาให้ เกิดความ
เสียหายต่อองค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้ อกาหนดข้ างต้ น
1.2.4 มี ก ารสื่ อ สารข้ อ ก าหนดและบทลงโทษข้ า งต้ น ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารและพนัก งานทุก คน
รับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ พนักงานลงนามรับทราบ
ข้ อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุกปี รวมทังมี
้ การเผยแพร่ code of conduct
ให้ แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้ รับทราบ
คาอธิบาย
คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ได้ มีข้อกาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุไว้ ใน
คูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัททุกคนได้ รับทราบและถือปฏิบตั ิเป็ นวินยั การทางาน
โดยให้ บุค ลากรทุก ระดับ ของบริ ษั ท ลงนามรั บ ทราบและเข้ า ใจเพื่ อ ถื อ เป็ นแนวทาง
ประกอบการปฏิ บัติ ต ามนโยบายกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ซึ่ง บริ ษั ท ได้ ก าหนด
ระเบียบ และข้ อกาหนดว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคล เพื่อมีบทลงโทษตามความเหมาะสม
หากมีผ้ ทู ี่ละเว้ นไม่ปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิดงั กล่าว
หน้ าที่ 1



ไม่ ใช่

คาถาม

ใช่

นอกจากนี ้ บริ ษั ท ไม่ ย อมรั บ การคอร์ รั ป ชั น ทุก รู ป แบบทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ ม และ
กาหนดให้ บคุ ลากรของบริ ษัทปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน (Anti-Corruption
Policy) อย่างจริ งจัง
1.3

มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct



1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
คาอธิบาย
บริ ษั ท มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายใน เพื่ อ ท าหน้ าที่ ต รวจสอบ ประเมิ น และติ ด ตาม
กระบวนการปฏิบัติงานของบริ ษัท ตามแผนการตรวจสอบที่กาหนดไว้ เพื่อหาแนวทาง
ป้องกัน และแก้ ไขข้ อสังเกตที่ตรวจพบ และมีหน่วยงานบริ หารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในเพื่ อ เข้ า มาตรวจสอบ ก ากับ ดู แ ลการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานให้ เ ป็ นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท และบริ ษัทได้ มีการจัดให้ มีการประเมินในเรื่ องดังกล่าว
โดยผู้เชี่ ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร คือ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ
ที่ปรึกษา จากัด
บริ ษัทได้ กาหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาตามลาดับชัน้ ในทุกหน่วยงานมีหน้ าที่รับผิดชอบกากับ
ดูแลและส่งเสริ มให้ พนักงานในบังคับ บัญชาปฏิบัติต ามคู่มื อการก ากับดูแลกิ จ การที่ ดี
มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างทัว่ ถึง และได้
กาหนดแนวทางในการประเมินตนเองของผู้บริ หารและพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ
หรื อปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มิได้ กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท
1.4

มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
คาอธิบาย
บริ ษัทได้ กาหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาตามลาดับชัน้ ในทุกหน่วยงานมีหน้ าที่รับผิดชอบกากับ

หน้ าที่ 2



ไม่ ใช่

คาถาม
ดูแลและส่งเสริ มให้ พนักงานในบังคับ บัญชาปฏิบัติต ามคู่มื อการก ากับดูแลกิ จ การที่ ดี
มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างทัว่ ถึง และ
สนับสนุนให้ ผ้ ูบริ หารและพนัก งาน มีการสอบถามกรณี มีข้ อสงสัย หรื อข้ องใจเกี่ ยวกับ
จรรยาบรรณของบริ ษัท รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนร้ องเรี ยนเมื่อพบ
พฤติกรรมที่ไม่เหมะสม หรื อขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกล่อง
รับข้ อร้ องเรี ยน (Complain Box) หรื อสอบถามข้ อข้ องใจได้ ที่ฝ่ายบริ หารศักยภาพองค์กร

ใช่

ไม่ ใช่

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดระเบียบ และข้ อกาหนดว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคล เพื่อมีบทลงโทษ
ตามความเหมาะสมหากมีผ้ ทู ี่ละเว้ นไม่ปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิดงั กล่าว
โดยในปี 2557 ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ รับการร้ องเรี ยนผ่านบัตรสนเท่ห์จานวน 1 ครัง้ ซึ่งบริ ษัท
ได้ มีการตรวจสอบเรื่ องที่ได้ รับการร้ องเรี ยนและจัดการกับเรื่ องดังกล่าวได้ เรี ยบร้ อยภายใน
ระยะเวลาอันควร
2.

คณะกรรมการมีค วามเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และทาหน้ าที่กากับ ดู แล (Oversight) และพั ฒนาการ
ดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม

2.1

ใช่

มีก ารก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ ห าร โดยได้ สงวนสิท ธิ์
อานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน



คาอธิบาย
บริ ษัทมีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็ นลายลักษณ์ อักษร ซึ่งผ่านการ
อนุมตั ิของที่ประชุมผู้ถือ หุ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท (แล้ วแต่กรณี) นอกจากนี ้
บริ ษัทได้ มีการกาหนดอานาจอนุมตั ิ ในการดาเนินงานและการเข้ าทาธุรกรรมต่างๆ ของ
บริ ษัท (Delegation of Authority) ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งผ่านการอนุมตั ิของที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
2.2

คณะกรรมการกากับดูแลให้ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและพนักงาน
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ที่ ประชุมผู้จดั การฝ่ าย (Management Committee)
จัดทาเป้าหมายและแผนงานประจาปี ของบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษัท
รวมทัง้ มี การกาหนดเป้าหมายและแผนงาน (Business Plan) ของแต่ละฝ่ าย และ
กาหนดให้ รายงานผลการดาเนินงานในที่ประชุมผู้จดั การฝ่ าย (Management Committee)
หน้ าที่ 3



ไม่ ใช่

คาถาม

ใช่

เป็ นประจาทุกเดือน
2.3

คณะกรรมการกากับดูแลให้ บริ ษัทกาหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการและผู้บริ หารให้
ถูกต้ องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน



คาอธิบาย
บริ ษัทมีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมถึงมีการ
กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่าน
การอนุมตั ิของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท (แล้ วแต่กรณี) โดยการ
กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ มีการพิจารณาและคานึงถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ของสานัก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลัก ทรั พย์ แ ห่ง ประเทศไทย พรบ. หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และพรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด
2.4

คณะกรรมการเป็ นผู้มี ค วามรู้ เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และมี ค วามเชี่ ย วชาญที่ เ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัท หรื อสามารถขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องนันๆ
้ ได้



คาอธิบาย
คณะกรรมการของบริ ษัทเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายกาหนด
ตลอดจนมีความหลากหลายทังด้
้ านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่จะเป็ น
ประโยชน์ ต่อการดาเนินธุร กิ จของบริ ษัทและบริ ษัทย่อ ย โดยคณะกรรมการของบริ ษั ท
สามารถว่าจ้ างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ ตามความเหมาะสม ซึง่
ในการดาเนินการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาและผู้เชี่ยวชาญในด้ านต่างๆ ต้ องผ่านการพิจารณาและ
อนุมตั ิตามขันตอน
้
2.5

คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความ
เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างแท้ จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดุลยพินิจและปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ
ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ
จ านวน 4 ท่า นท าหน้ า ที่ ก รรมการตรวจสอบ กรรมการอิ สระทุก ท่ า นเป็ นผู้มี ค วาม รู้
ความสามารถและความน่าเชื่อถือ รวมถึงมีคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ของสานัก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทย ทัง้ นี ้ คณะกรรมการ
หน้ าที่ 4



ไม่ ใช่

2.6

คาถาม
ตรวจสอบ 1 ท่าน มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริ ษัทได้

ใช่

คณะกรรมการก ากับ ดูแ ลการพัฒ นาและปฏิบัติ เรื่ อ งการควบคุมภายในในองค์ ก ร ซึ่ง
ครอบคลุมทังการสร้
้
างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม ข้ อมูลและการสือ่ สาร และการติดตาม



ไม่ ใช่

คาอธิบาย
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบมี อานาจหน้ าที่แ ละความ
รับผิดชอบให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึง
การสอบทานให้ มีระบบบริ หารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม และการสอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้ งเบาะแสและการรับข้ อ
ร้ องเรี ยน และให้ บริ ษัทมีระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และกากับให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมีการรายงาน
การตรวจติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะจัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
ของบริ ษัท ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริ ษัท

3.

ฝ่ ายบริ หารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรั บผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม

3.1

ใช่

ผู้บริ หารระดับสูงกาหนดโครงสร้ างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท โดย
พิจารณาถึ งความเหมาะสมทัง้ ทางธุร กิ จและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีก ารควบคุม
ภายในอย่างมีประสิทธิ ภาพ เช่น แบ่ง แยกหน้ า ที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้ เกิ ดการ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และ
มีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้ น
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีโครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสมกับสภาพการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลั กทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยโครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี ก ารก าหนดขอบเขต อ านาจหน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึง กรรมการผู้จดั การใหญ่ที่ชดั เจนและเป็ นลาย

หน้ าที่ 5



ไม่ ใช่

3.2

คาถาม
ลักษณ์ อักษร ทัง้ นี ้ บริ ษั ทได้ กาหนดโครงสร้ างองค์ กรโดยแบ่ง แยกหน้ า ที่ในส่วนงานที่
สาคัญ ได้ แก่ สายงานการผลิตและซ่อมบารุ ง สายงานการเงินและบัญชี ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ ายแผนงานองค์กร และฝ่ ายบริ หารศักยภาพองค์กร นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จดั ตังหน่
้ วยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึง่ มีสายการบังคับบัญชาขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ใช่

ผู้บริ หารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริ ษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่ สารข้ อมูล



ไม่ ใช่

คาอธิบาย
ผู้บริ หารระดับสูงได้ กาหนดให้ มีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาตามโครงสร้ างการ
จัดการที่ชดั เจน รวมถึงได้ ระบุสายการรายงานไว้ ในเอกสาร Job Description ของแต่ละ
ตาแหน่งงาน นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มีการกาหนดอานาจอนุมตั ิในการดาเนินงานและการเข้ า
ทาธุรกรรมต่างๆ ของบริ ษัท (Delegation of Authority) ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ง ผ่าน
การอนุมตั ิของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
3.3

มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หาร และพนักงาน



คาอธิบาย
บริ ษัทมีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็ นลายลักษณ์ อักษร ซึ่งผ่านการ
อนุมตั ิของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท (แล้ วแต่กรณี) อีกทัง้ บริ ษัท
ได้ มีการกาหนดอานาจอนุมตั ิ ในการดาเนินงานและการเข้ าทาธุรกรรมต่างๆ ของบริ ษัท
(Delegation of Authority) ไว้ เป็ นลายลักษณ์ อักษร ซึ่ง ผ่านการอนุมัติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการจัดทา Job Description เพื่อกาหนดหน้ าที่
ของพนักงานแต่ละตาแหน่งไว้ อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

4.

องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม

4.1

ใช่

บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ และ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนอย่
ั ้ าง
สม่าเสมอ
คาอธิบาย
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการบริ หารงานบุคคล ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริ ษัท
หน้ าที่ 6



ไม่ ใช่

4.2

คาถาม
โดยการคัดสรรและสร้ างคนดี คนเก่ง ที่มี พ ฤติกรรมในการทางานอย่างมืออาชี พ และ
พัฒนาความรู้ ความสามารถให้ มีประสิทธิภาพในหน้ าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และได้
มอบหมายให้ ผ้ บู งั คับบัญชามีหน้ าที่วางแผนติดตาม ประเมินผล ให้ ข้อมูลป้อนกลับ และ
สนับสนุนการพัฒนาพนักงานอย่างเสมอภาค รวมทังมี
้ การทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็ น
ประจา

ใช่

บริ ษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มี
ผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การ
สือ่ สารกระบวนการเหล่านี ้ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทราบ



คาอธิบาย
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการบริ หารงานบุคคล ในการให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม ด้ วย
ความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ผลตอบแทนและแรงจูง ใจต่า งๆ โดยสอดรั บ กับ คุณ ภาพ
ผลสาเร็ จของงาน ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษ
พนักงานด้ วยความเสมอภาค ซึง่ ผลการประเมินจะใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจ ารณาการ
เลือ่ นตาแหน่ง การปรับเงินเดือน และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) พร้ อมทังสื
้ ่อสาร
ข้ อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้ องให้ พนักงานได้ รับรู้และเกิดความเข้ าใจที่ดีตอ่ องค์กร
4.3

บริ ษัทมีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้ และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา



คาอธิบาย
บริ ษั ท มี น โยบายในการสรรหาและคัด เลื อ กบุค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในตาแหน่งงานที่มีความสาคัญให้ มาทางานให้ แก่บริ ษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการในการทางานแก่บุคลากรเหล่านันในระดั
้
บที่เหมาะสม
นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการกาหนดแนวปฏิบตั ิกรณีขาดบุคลากร เช่น การมอบหมายให้ หวั หน้ า
งานเป็ นผู้รับผิดชอบงานแทน การมอบหมายให้ ผ้ มู ีตาแหน่งสูงกว่าเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
แทน เป็ นต้ น
4.4

บริ ษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรั กษาผู้บริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การ
จัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึ กอบรม
คาอธิบาย
บริ ษัทมีกระบวนการพัฒนาผู้บริ หารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการกาหนดแผนการ
อบรมประจาปี เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทมีโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติ มใน
ระดับต่างๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งรวมถึงการอบรม สัมมนา ทั ง้ ระยะสันและ
้
ระยะยาว ที่จัดขึ ้นภายในองค์กร และโดยหน่วยงานภายนอก นอกจากนี ้ บริ ษัทให้ โอกาส
หน้ าที่ 7



ไม่ ใช่

4.5

คาถาม
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ได้ แสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยให้ มีผลตอบแทน
การทางานที่เหมาะสม และสร้ างแรงกระตุ้นในการทางาน ทังในรู
้ ปของเงินเดือน และโบนัส
ตามความเหมาะสม

ใช่

บริ ษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบื ทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ



ไม่ ใช่

คาอธิบาย
บริ ษัทมีกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่งที่สาคัญ ตามแนวปฏิบตั ิของกลุม่ ปตท. ทังนี
้ ้
บริ ษัทร่ วมกับที่ปรึ กษาด้ านการจัดการทรัพยากรบุคคลกาลังอยู่ระหว่างดาเนินการจัดทา
แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (career model) และแผนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง
(succession plan)

5.

องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์ กร
คาถาม

5.1

ใช่

คณะกรรมการและผู้บริ หารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิ งบังคับให้ บุคลากรทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิ
ในกรณีที่จาเป็ น
คาอธิบาย
บริ ษั ท ได้ ก าหนดให้ ผ้ ูบ ริ ห ารและพนัก งานทุก คนต้ อ งศึ ก ษาการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี
มาตรฐานและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทโดยละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบตั ิตาม
อย่างเคร่ งครัด ถือเป็ นวินยั ในการปฏิบตั ิงาน ผู้ที่ละเว้ นย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทาง
วินยั ตามความเหมาะสม โดยบริ ษัทมีแนวทางในการวางรากฐานให้ บุคลากรของบริ ษัทมี
ความรู้ ความเข้ าใจ และให้ ความร่ วมมือในระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน มีรายงานการรับหรื อเบิกจ่ายตามที่เป็ นจริ ง ถูกต้ อง สม่าเสมอ รวดเร็ ว มีการสอบ
ทานอย่างสม่าเสมอ และมีการปฏิบตั ิตามระบบที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ กาหนดโครงสร้ างองค์กรให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ รายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในสาหรั บรอบระยะเวลา 3 ปี ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบแล้ ว โดยผลการตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ตังแต่
้ ปี 2554 – 2555 ได้ มีการ
ติ ด ตามผลการด าเนิ น การและแก้ ไ ขเป็ นที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว ในส่ว นของประเด็ น ปี 2556
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในยัง อยู่ร ะหว่ า งการติ ด ตามผลโดยมี แ ผนการติ ด ตามกั บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
หน้ าที่ 8
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คาถาม
5.2

ใช่

คณะกรรมการและผู้บริ หารกาหนดตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจ และการให้
รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้ เรื่ องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสันและระยะยาวของบริ
้
ษัท



คาอธิบาย
บริ ษั ท มี ก ารก าหนดแผนงานโดยรวมและแผนงานของแต่ละหน่ว ยงานตามแผนงาน
ประจาปี โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยอ้ างอิง
จากดัชนีวดั ผลงานหลัก (KPI) ที่ชดั เจน ซึ่งในการกาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ได้ คานึงถึง
แผนงานและเป้าหมายโดยรวม ผลงาน ความสามารถ และคุณลักษณะที่จาเป็ นในงาน
รวมถึงการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
5.3

คณะกรรมการและผู้บริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้ รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้ นให้
สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็ จของหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้ วย



คาอธิบาย
บริ ษั ท สนับ สนุ น ให้ บุค ลากรของบริ ษั ท ทุก คนแสดงความสามารถอย่ า งเต็ ม ที่ ตาม
หลักเกณฑ์ การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอ้ างอิงจากดัชนีวัดผลงานหลัก
(KPI) ที่ชดั เจน รวมถึงการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct โดยให้ มีผลตอบแทนการทางาน
ที่เหมาะสม และสร้ างแรงกระตุ้นในการทางาน
5.4

คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ พิจารณาไม่ให้ มีการสร้ างแรงกดดันที่มากเกิ นไปในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของบุคลากรแต่ละคน
คาอธิบาย
บริ ษัทได้ มีการกาหนด Job Description ของแต่ละตาแหน่งงาน และหลักเกณฑ์การ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยอ้ างอิงจากดัชนีวดั ผลงานหลัก (KPI) ที่ชดั เจนและ
เหมาะสม เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทรับทราบถึงเป้าหมายและความคาดหวัง
ของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและพนักงานเป็ นประจา
ซึง่ ผู้บงั คับบัญชาจะแจ้ งผลการประเมินและสิง่ ที่ต้องปรับปรุงให้ พนักงานรับทราบ เพื่อ ที่จะ
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยอ้ างอิงจากดัชนี
วัดผลงานหลัก (KPI) ให้ มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับสถานการณ์และศักยภาพของ
บุคลากรเพื่อไม่ให้ เกิดแรงกดดันต่อพนักงานในการปฏิบตั ิงาน
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6.

องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

6.1

ใช่

บริ ษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนัน้ โดยแสดงได้ ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้ วนแสดงถึงสิทธิ
หรื อ ภาระผูกพัน ของบริ ษัท ได้ ถูกต้ อ ง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อ มูลครบถ้ ว น
ถูกต้ อง



คาอธิบาย
งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยซึง่ ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน
ระหว่างกาลสาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557และงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
ซึง่ ได้ รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ จดั ทาตามมาตรฐานการบัญชีที่บงั คับ
ใช้ กบั บริ ษัทที่เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดง
ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
6.2

บริ ษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ



คาอธิบาย
บริ ษัท ได้ จัด เตรี ย มงบการเงิ นของบริ ษัทและบริ ษั ทย่อ ยทัง้ รายปี และรายไตรมาส โดย
ถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ กาหนดนโยบายบัญชีที่
สาคัญและเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน เพื่อให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างการถือหุ้นและการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
6.3

รายงานทางการเงินของบริ ษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างแท้ จริ ง
คาอธิบาย
งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยซึง่ ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน
ระหว่างกาลสาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557และงวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
ซึง่ ได้ รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ จดั ทาตามมาตรฐานการบัญชีที่บงั คับ
ใช้ กบั บริ ษัทที่เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดง
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6.4

คาถาม
ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว ทังนี
้ ใ้ นการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตได้ รวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับ
จานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงิน ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงิน และพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามควรของบริ ษัท

ใช่

คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง อนุมตั ิและสื่อสารนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ยงให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรั บทราบและถื อปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมขององค์กร



ไม่ ใช่

คาอธิบาย
บริ ษัทได้ จดั ตังหน่
้ วยงานบริ หารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อทาหน้ าที่บริ หารความ
เสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) โดยการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ
ภายในบริ ษั ท เพื่ อ วิ เคราะห์ ความเสี่ย งและระดับ ความเสี่ย งต่า งๆ ประเมิ นผลกระทบ
กาหนดผู้รับผิดชอบ และกาหนดแนวทางการจัดการความเสีย่ งดังกล่าว (Mitigation Plan)
โดยมีการติดตามปรับปรุงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง

7.

องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุมทั่ว
ทัง้ องค์ กร
คาถาม

7.1

ใช่

บริ ษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทังระดั
้ บองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้ าที่งานต่าง ๆ



คาอธิบาย
หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริ ษัทได้ ดาเนินการจัดทารายงาน
ความเสีย่ งขององค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) ) โดยได้ ร่วมกับผู้บริ หารของแต่ละ
หน่วยงานในการวิเคราะห์ความเสีย่ งต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัท โอกาสในการเกิด
ความเสีย่ ง และประเมินผลกระทบหากความเสีย่ งดังกล่าวเกิดขึ ้น โดยกาหนดผู้รับผิดชอบ
และกาหนดแนวทางการจัดการความเสีย่ งดังกล่าว (Mitigation Plan) ในระดับองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ และรายงานให้ แก่ฝ่ายจัดการ รับทราบ และดาเนินการติดตามปรับปรุงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง
7.2

บริ ษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
องค์ กร ซึ่งรวมถึ งความเสี่ย งด้ า นกลยุทธ์ การด าเนิน งาน การรายงานการปฏิ บัติ ตาม
กฎเกณฑ์ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คาถาม

ใช่

คาอธิบาย
หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริ ษัทได้ ดาเนินการจัดทารายงาน
ความเสี่ยงขององค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) โดยได้ ร่วมกับผู้บริ หารของแต่ละ
หน่วยงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัท ทังที
้ ่เกิดขึ ้นจาก
ปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยพิจารณาในด้ านต่างๆ ที่สาคัญ ได้ แก่ ด้ านกลยุทธ์
องค์กร ด้ านธุรกิจ ด้ านการดาเนินงาน และด้ านการเงิน
7.3

ผู้บริ หารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริ หารความเสีย่ ง



คาอธิบาย
ในการจัดทารายงานความเสี่ยงองค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) หน่วยงานบริ หาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริ ษัท ได้ ร่วมกับผู้บริ หารของแต่ละหน่วยงานในการ
วิเคราะห์ความเสีย่ งต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัท โอกาสในการเกิดความเสี่ยง และ
ประเมิ น ผลกระทบหากความเสี่ย งดัง กล่า วเกิ ด ขึน้ ในระดับ องค์ ก รและฝ่ ายงานต่า งๆ
นอกจากนี ้ ในการดาเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว (Mitigation Plan) หน่วยงาน
บริ หารความเสีย่ งและควบคุมภายในได้ มีการติดตามกับผู้บริ หารของแต่ละหน่วยงานเพื่อ
ดาเนินการตามแผนการจัดการความเสีย่ งดังกล่าวด้ วย
7.4

บริ ษัทได้ ประเมินความสาคัญ ของความเสี่ยง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิ
้
ดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น



คาอธิบาย
ในการจัดทารายงานความเสีย่ งองค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) หน่วยงานบริ หาร
ความเสีย่ งและควบคุมภายในได้ ร่วมกับผู้บริ หารของแต่ละหน่วยงานในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิ ดผลกระทบต่อบริ ษัท โอกาสในการเกิ ดความเสี่ยง และประเมินผล
กระทบหากความเสีย่ งดังกล่าวเกิดขึ ้นในระดับองค์กรและฝ่ ายงานต่างๆ
7.5

บริ ษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความ
เสี่ยงนัน้ (acceptance) การลดความเสี่ย ง (reduction) การหลีกเลี่ย งความเสี่ย ง
(avoidance) หรื อการร่วมรับความเสีย่ ง (sharing)
คาอธิบาย
ในการประเมินความเสี่ยงองค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) บริ ษัทได้ กาหนดแนว
ทางการจัดการความเสีย่ งดังกล่าว (Mitigation Plan) ในระดับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ
โดยหน่วยงานบริ หารความเสีย่ งและควบคุมภายในจะรับผิดชอบในการติดตามแผนปฏิบตั ิ
การจัดการความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง

หน้ าที่ 12



ไม่ ใช่

8.

องค์ กรได้ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

8.1

ใช่

บริ ษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การ
จัดทารายงานทางการเงิน เท็จ การทาให้ สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน การที่ผ้ บู ริ หาร
สามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ
เปลีย่ นแปลงข้ อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้ มาหรื อใช้ ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถกู ต้ อง เป็ น
ต้ น



คาอธิบาย
บริ ษัทได้ จัดให้ มีก ารประเมินโอกาสที่จะเกิ ดการทุจ ริ ต ในรู ปแบบต่างๆ โดยครอบคลุม
หน่ว ยงานหลัก ๆ ของบริ ษัท ตามลัก ษณะงานของแต่ละฝ่ ายงาน และรายงานผลการ
ประเมินดังกล่าวต่อฝ่ ายจัดการของบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
8.2

บริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของ
เป้าหมายที่กาหนดแล้ ว รวมทังได้
้ พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สิ่งจูงใจหรื อ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ วด้ วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริ มให้ พนักงานกระทาไม่เหมาะสม
เช่น ไม่ตงเป
ั ้ ้ าหมายยอดขายของบริ ษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ งจนทาให้ เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น



คาอธิบาย
บริ ษั ท มี ก ารก าหนดแผนงานโดยรวมและแผนงานของแต่ละหน่ว ยงานตามแผนงาน
ประจาปี โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยอ้ างอิง
จากดัชนีวดั ผลงานหลัก (KPI) ที่ชดั เจน ซึ่งในการกาหนดหลัก เกณฑ์ดงั กล่าว ได้ คานึงถึง
แผนงานและเป้าหมายโดยรวม ผลงาน ความสามารถ และคุณลักษณะที่จาเป็ นในงาน
โดยให้ มีผลตอบแทนการทางานที่ เหมาะสม และสร้ างแรงกระตุ้นในการทางาน ทังในรู
้ ป
ของเงินเดือน และโบนัส ตามความเหมาะสม โดยไม่ได้ กาหนดผลตอบแทนที่พนักงานจะ
ได้ รับให้ ขึ ้นอยูก่ บั รายได้ ของบริ ษัท
8.3

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริ หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต
และมาตรการที่บริ ษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริ ต
คาอธิบาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายในถึง การประเมิน
โอกาสในการเกิดทุจริ ต และเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับการทุจริ ตภายในองค์กร โดยได้
มอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้ าที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหาก
เกิดเหตุการณ์ทจุ ริ ตในอนาคต เพื่อที่จะสามารถดาเนินการเพื่อป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริ ต
หน้ าที่ 13



ไม่ ใช่

คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

ดังกล่าว ต่อไป
8.4

บริ ษัทได้ สื่อสารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่กาหนด
ไว้



คาอธิบาย
บริ ษัทได้ กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทต้ องศึกษาคู่มือการกากับดูแลกิจการที่
ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมทังนโยบาย
้
ต่างๆ โดยละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด ถือเป็ นวินยั ในการปฏิบตั ิงาน โดย
บริ ษัทได้ เผยแพร่ คู่มือดังกล่าวผ่านทาง Intranet ของบริ ษัท เพื่อที่จะให้ ผ้ ูบริ หารและ
พนักงานของบริ ษัทสามารถเข้ าถึงคูม่ ือดังกล่าวได้ โดยสะดวก

9.

องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม

9.1

ใช่

บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลีย่ นแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว



คาอธิบาย
บริ ษัทได้ มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) ทังจาก
้
ปั จ จั ย ภายในและภายนอกองค์ ก ร ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยได้
ดาเนินการการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัท โอกาสในการเกิด
ความเสีย่ ง และประเมินผลกระทบหากความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ ้นในระดับองค์กรและฝ่ าย
งานต่างๆ ตลอดจนได้ กาหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว (Mitigation Plan)
แล้ ว
นอกจากนี ้ ที่ประชุมของฝ่ ายจัดการซึง่ ได้ กาหนดให้ มีขึ ้นทุกสัปดาห์ จะติดตามและประเมิน
ปั จจัยต่างๆ ทังภายในและภายนอกองค์
้
กร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท เพื่อ วิเคราะห์ และกาหนดแนวทางที่ เหมาะสมในการแก้ ไขหรื อลดผลกระทบซึ่ง
อาจจะเกิดขึ ้นจากปั จจัยดังกล่าว
9.2

บริ ษัทประเมินการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลีย่ นแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว
คาอธิบาย
หน้ าที่ 14



ไม่ ใช่

9.3

คาถาม
นอกเหนือจากการประเมินความเสี่ยงขององค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) ฝ่ าย
จัดการได้ มีการวิเคราะห์ ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอุตสาหกรรม เพื่อปรั บเปลี่ย น
กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับแนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว

ใช่

บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์ กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่ นแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว



ไม่ ใช่

คาอธิบาย
บริ ษัทได้ มีการกาหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานในการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจน โดยมี
กรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นผู้นาเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานไปสูก่ ารปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามเป้าหมายดังกล่าว ซึง่ ที่ผา่ นมาการเปลีย่ นแปลงกรรมการผู้จดั การใหญ่ไม่ได้ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจแต่อย่างใด เนื่องจาก บริ ษัทได้ มีการวางแผนและเตรี ยมการ
สาหรับช่วงเปลีย่ นผ่านดังกล่าว อีกทัง้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ทา่ นปั จจุบนั ยังคงดาเนินการ
ตามเป้าหมายและนโยบายของบริ ษัทที่วางไว้ เดิม ซึง่ ก่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท

การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10.

องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรั บ
ได้
คาถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษัทมีความเหมาะสมกับความเสีย่ ง และลักษณะเฉพาะขององค์กร
เช่น สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ



คาอธิบาย
บริ ษัทได้ กาหนดกระบวนการควบคุม ภายในระดับองค์กร และกระบวนการย่อยที่สาคัญ
ต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจและสภาพแวดล้ อมการควบคุมของบริ ษัท โดย
บริ ษัทมีการว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ
ที่ปรึกษา จากัด ซึง่ ได้ ให้ ความเห็นว่าบริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่มีความหลากหลาย
และเหมาะสม ทังในระดั
้
บองค์กรและกระบวนการทางธุร กิจ (Business Cycle) ของ
หน่วยงานต่างๆ ที่สาคัญของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

หน้ าที่ 15
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คาถาม

ใช่

10.2 บริ ษั ท มี ม าตรการควบคุ ม ภายในที่ ก าหนดเป็ นลายลัก ษณ์ อั ก ษร และครอบคลุ ม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ ยวกับ
ธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื ้อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจ
หน้ าที่ และลาดับชัน้ การอนุมตั ิของผู้บริ หารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้
สามารถป้องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุมตั ิของผู้บริ หาร
แต่ละระดับ ขันตอนในการอนุ
้
มตั ิโครงการลงทุน ขันตอนการจั
้
ดซื ้อและวิธีการคัดเลือก
ผู้ขาย การบันทึกข้ อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื ้อ ขันตอนการเบิ
้
กจ่ายวัสดุอปุ กรณ์
หรื อ การเบิกใช้ เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้ น โดยได้ จดั ให้ มีกระบวนการสาหรับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี ้



10.2.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้ บริ ห าร และผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ บุค คลดัง กล่า ว รวมทัง้ บุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ รวมทังมี
้ การปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีที่บริ ษัทอนุมตั ิธุรกรรมหรื อทาสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริ ษั ท ในระยะยาวไปแล้ ว เช่ น การท าสั ญ ญาซื อ้ ขายสิ น ค้ า การให้ กู้ ยื ม
การค ้าประกัน บริ ษัทได้ ติดตามให้ มนั่ ใจแล้ วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษัท เช่น ติดตามการชาระคืนหนี ้ตาม
กาหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น
คาอธิบาย
บริ ษัทได้ ดาเนินการให้ มีกระบวนการดาเนินงานทางธุรกิจต่างๆ ที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์
อักษร เช่น กระบวนการทางด้ านรายได้ (Order to Cash) กระบวนการทางด้ านค่าใช้ จ่าย
(Purchase to Pay) กระบวนการผลิตและต้ นทุนการผลิตไฟฟ้ าและไอน ้า และกระบวนการ
ซ่อมแซมและบารุ งรักษาเครื่ องจักร เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการกาหนดอานาจอนุมตั ิ ใน
การดาเนินงานและการเข้ าทาธุรกรรมต่างๆ ของบริ ษัท (Delegation of Authority) ไว้ เป็ น
ลายลักษณ์ อักษร ซึ่ง ผ่านการอนุมัติข องที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อีก ทัง้ มีการ
ดาเนินการควบคุมการติดตามให้ คสู่ ญ
ั ญาของบริ ษัทปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญา
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัททุกรายเปิ ดเผยและรับรอง
ความถูกต้ อง ครบถ้ วนของข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริ หาร รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวโยง
กันของบุค คลดังกล่า ว เพื่อเป็ นฐานข้ อมูลในการติด ตามและสอบทานการท ารายการ
ระหว่างกัน โดยกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจะต้ องแจ้ งข้ อมูลให้ แก่บริ ษัททราบหาก
ข้ อมูลที่แจ้ งไว้ มีการเปลีย่ นแปลง
10.3 บริ ษัทกาหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุม
แบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
หน้ าที่ 16



ไม่ ใช่

คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

คาอธิบาย
บริ ษัทมีการออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยได้ กาหนดไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ในขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิงานในระดับองค์กร และกระบวนการทางธุรกิจ (Business Cycle) ของหน่วยงาน
ต่างๆ ซึง่ เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจและสภาพแวดล้ อมของการควบคุมของบริ ษัท โดย
บริ ษัทมีการว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ
ที่ปรึกษา จากัด ซึง่ ได้ ให้ ความเห็นว่าบริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ หลากหลายและมี
ความเหมาะสม
10.4 บริ ษัทกาหนดให้ มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์ กร เช่น ทั ง้ ระดับ กลุ่มบริ ษัท
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ



คาอธิบาย
บริ ษัทได้ กาหนดกระบวนการควบคุม ภายในระดับองค์กร และกระบวนการที่สาคัญต่างๆ
โดยได้ กาหนดไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ในขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานของแต่ละหน่วยงาน
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี ้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด
เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ



(1) หน้ าที่อนุมตั ิ
(2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
คาอธิบาย
บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบทัง้ 3 ด้ าน ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยก่อน
การอนุมตั ิรายการทุกครัง้ จะต้ องมีการตรวจสอบความถูกต้ องและครบถ้ วนโดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องก่อนส่งให้ ผ้ อู นุมตั ิ ได้ มีการกาหนดอานาจอนุมตั ิ ในการดาเนินงานและการเข้ า
ทาธุรกรรมต่างๆ ของบริ ษัท (Delegation of Authority) ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งผ่าน
การอนุมตั ิของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
สาหรับการบันทึกรายการบัญชี บริ ษัทได้ กาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ซึ่งทาหน้ าที่บนั ทึกรายการ
บัญชีในแต่ละรายการ จะต้ องไม่ทาหน้ าที่ตรวจทานและอนุมตั ิรายการ
บริ ษัทได้ กาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ซึ่งทาหน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน เช่น เจ้ าหน้ าที่ดแู ล
คลังพัสดุ จะต้ องไม่ทาหน้ าที่อนุมตั ิและตรวจสอบการเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ต่างๆ

11.

องค์ ก รเลื อ กและพั ฒนากิ จ กรรมการควบคุ ม ทั่ วไปด้ ว ยระบบเทคโนโลยี เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์
หน้ าที่ 17

คาถาม

ใช่

11.1 บริ ษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้ องกัน ระหว่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ



คาอธิบาย
บริ ษั ท สนับ สนุ น ให้ พ นัก งานและบุค ลากรของบริ ษั ท ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ
ปฏิบตั ิงานให้ เกิดประโยชน์ อย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยต้ องคานึงถึงการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับลิขสิทธิ์หรื อทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ซึง่ ตามคูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่
ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทได้ ระบุการควบคุม
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงาน อาทิ การเก็ บรักษาข้ อมูลทาง
การค้ าที่เป็ นความลับไม่ให้ เปิ ดเผยออกไปสูบ่ คุ คลภายนอก การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้ อง การเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้ เป็ นความลับ และการควบคุมการใช้ งาน
ระบบสารสนเทศของผู้ปฏิบตั ิงานภายนอก เป็ นต้ น โดยมีส่วนบริ หารงานและเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริ ษัทเป็ นผู้ดแู ลควบคุมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
11.2 บริ ษั ท ควรก าหนดการควบคุม ของโครงสร้ างพื น้ ฐานของระบบเทคโนโลยี ใ ห้ มี ค วาม
เหมาะสม



คาอธิบาย
บริ ษัทได้ ว่าจ้ างบริ ษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด (“PTTICT”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่มี ความ
ชานาญในการให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย PTTICT จะเป็ น
ผู้พัฒ นา จัด หา ติ ด ตัง้ รวมถึ ง ดูแ ล บ ารุ ง รั ก ษา และควบคุม ความปลอดภัย ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัท ซึ่งรวมถึงระบบงานต่างๆ เครื อข่ายเซิร์ฟเวอร์ และเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการใช้ งานของบริ ษัท
11.3 บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม



คาอธิบาย
ดูข้อ 11.2
11.4 บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนา และการบ ารุ งรั ก ษาระบบ
เทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
คาอธิบาย
ดูข้อ 11.2

หน้ าที่ 18



ไม่ ใช่

12.

องค์ ก รจัด ให้ มี กิจกรรมการควบคุ มผ่ า นทางนโยบาย ซึ่ งได้ กาหนดสิ่ง ที่ คาดหวั งและขัน้ ตอนการปฏิบั ติ
เพื่อให้ นโยบายที่กาหนดไว้ นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
คาถาม

ใช่

12.1 บริ ษั ท มี น โยบายที่ รั ด กุม เพื่ อ ติ ด ตามให้ ก ารทาธุ ร กรรมของผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ต้ องผ่านขันตอนการอนุ
้
มั ติ ที่กาหนด เช่น
ข้ อบังคับของบริ ษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ
เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ สว่ นตัว



คาอธิบาย
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส และคานึงถึงผู้มีสว่ นได้
เสียทุกฝ่ าย อีกทังเพื
้ ่อให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด บริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกันเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
7/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้ าที่กากับดูแล
และติดตามให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนดไว้
12.2 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทาโดยผู้ที่ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรม
นัน้



คาอธิบาย
นโยบายการท ารายการระหว่า งกัน ของบริ ษัท ได้ กาหนดให้ ผู้ที่อ าจมี ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้ เสียในการทารายการจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงในการอนุมตั ิการทา
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการเข้ าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้ าย
หรื อถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท แต่เป็ นการทารายการที่บริ ษัท
ได้ คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจัดให้ การพิจารณาและอนุมตั ิ
การทารายการระหว่างกันดาเนินไปตามกฎเกณ์ ที่เกี่ยวข้ อง และไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
12.3 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ น
สาคัญ และพิจารณาโดยถื อเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’
length basis)
คาอธิบาย
ในการทารายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลใน
การกาหนดราคาหรื อเงื่อนไขของธุรกรรม โดยการกาหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้ า ต่างๆ
จะต้ องมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาและเงื่อนไข ให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ า
ทุกรายทังที
้ ่เกี่ยวข้ องกันและไม่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัท (Arm’s length basis) และจะต้ องไม่
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คาถาม

ใช่

12.4 บริ ษัท มีก ระบวนการติด ตามดูแ ลการด าเนิ นงานของบริ ษัท ย่อยหรื อบริ ษัท ร่ ว ม รวมทัง้
กาหนดแนวทางให้ บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร ในบริ ษัทย่อยหรื อร่ วม
นัน้ ถือปฏิบตั ิ



ทาให้ บริ ษัทเสียประโยชน์

คาอธิบาย
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โดยนโยบายดังกล่าวมีการกาหนดให้ บริ ษัท ส่ง
ตัวแทนของบริ ษัทเข้ าไปเป็ นกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท เพื่อติดตามการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่วมให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจของบริ ษัท (Business Plan)
12.5 บริ ษัทกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบตั ิโดย
ผู้บริ หารและพนักงาน



คาอธิบาย
บริ ษัทได้ ระบุหน้ าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในการปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษัท
ไว้ ใ นคู่มื อการปฏิ บัติ ง านของทุก ฝ่ าย โดยจะมี การประกาศนโยบายให้ พ นักงานทุก คน
รับทราบในระบบ Intranet ของบริ ษัท
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิ บัติ ข องบริ ษั ท ได้ รั บ การน าไปใช้ ใ นเวลาที่ เ หมาะสม โดย
บุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้ อผิด พลาด ในการ
ปฏิบตั ิงาน



คาอธิบาย
บริ ษัทจะสือ่ สารนโยบายให้ ทกุ ฝ่ ายรับทราบเมื่อนโยบายต่างๆ ของบริ ษัท มีผลบังคับใช้ โดย
มีสว่ นบริ หารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control
Division) เป็ นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบายของพนักงานทุกระดับ ทังนี
้ ้ หากผลการ
ปฏิบัติงานไม่เป็ นไปตามนโยบายที่วางไว้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องจะต้ องร่ วมกันพิจารณา
วิเคราะห์ และดาเนินการแก้ ไข เพื่อให้ ผลการดาเนินงานเป็ นไปตามนโยบายที่บริ ษัทกาหนด
ไว้ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีสว่ นตรวจสอบภายใน (Internal Audit Division) ที่ทาหน้ าที่จดั ให้
มีการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และ
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องอย่างสม่าเสมอ
12.7 บริ ษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้ มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ
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ใช่
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คาอธิบาย
บริ ษัทจัดให้ มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิงานให้ มีความเหมาะสมทุก ปี โดย
ในกรณีที่ผลการปฏิบตั ิงานไม่เป็ นไปตามนโยบาย หรื อแผนการที่บริ ษัทตังไว้
้ บริ ษัทจะจัดให้
มีการทบทวนการดาเนินงาน หรื อปรับปรุ งกระบวนการทางาน เพื่อให้ บริ ษัทสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ ได้

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13.

องค์ กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนั บสนุ นให้ การควบคุ มภายในสามารถดาเนิ นไปได้ ตามที่
กาหนดไว้
คาถาม

ใช่

13.1 บริ ษัทกาหนดข้ อมูลที่ต้องการใช้ ในการดาเนินงาน ทังข้
้ อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร
ที่มีคณ
ุ ภาพและเกี่ยวข้ องต่องาน



คาอธิบาย
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท บริ ษัทจะรวบรวมและพิจารณาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องทังข้
้ อมูลจาก
ภายในและข้ อมูลจากองค์กรภายนอก เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ
โดยหากเป็ นข้ อ มูล ภายในของบริ ษั ท บริ ษั ท จะมี ก ารก าหนดการส่ง ข้ อ มูล ที่ เ หมาะสม
ตรวจสอบข้ อมูล และมีการอนุมตั ิข้อมูลที่ เป็ นระบบ เช่น ข้ อมูลทางบัญชี เป็ นต้ น และใน
กรณีที่จาเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลจากภายนอก บริ ษัทจะดาเนินการว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อ
ศึกษาและจัด ทาข้ อมูลที่จ าเป็ นสาหรั บการพิ จารณาเรื่ อ งสาคัญ ๆ ของบริ ษั ท อาทิ การ
ประเมินราคาทรัพย์สนิ และการวิเคราะห์การตลาด เป็ นต้ น
13.2 บริ ษัทพิจารณาทังต้
้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้ องของข้ อมูล



คาอธิบาย
บริ ษัทดาเนินการรวบรวมและพิจารณาข้ อมูลที่สาคัญ โดยคานึงถึงความถูกต้ อง ความ
เพียงพอ ความจาเป็ น และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากข้ อมูลดังกล่าวที่มีต่อเรื่ องที่ต้อง
พิจารณา รวมถึงการพิจารณาต้ นทุนในการจัดหาข้ อมูลดังกล่าวประกอบด้ วย
13.3 บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจ ตัว อย่างข้ อมูลที่สาคัญ เช่ น รายละเอียดของเรื่ องที่เ สนอให้ พิจารณา เหตุผล
ผลกระทบต่อบริ ษัท ทางเลือกต่าง ๆ
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คาอธิบาย
เลขานุการบริ ษัทและหน่วยงานต้ นเรื่ องเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดเตรี ยมข้ อมูลที่สาคัญ
ทีเ่ พียงพอ เพื่อให้ คณะกรรมการและผู้บริ หารใข้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพิจารณา
อนุมตั ิเรื่ องต่างๆ โดยเลขานุการบริ ษัทจะทาหน้ าที่จดั ทาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม รายงานประจาปี และเอกสาร/แบบฟอร์ ม
ต่างๆ ตามที่กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องได้ กาหนดไว้ โดยในกรณี ที่จาเป็ นต้ องใช้
ข้ อ มูลจากภายนอก บริ ษั ท อาจพิ จ ารณาแต่ง ตัง้ ผู้เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง อาทิ ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย และที่ปรึ กษาในการประเมินระบบการควบคุมภายใน เป็ น
ต้ น เพื่อจัดทาข้ อมูลที่มีความสาคัญ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท/ผู้ถือหุ้น เพื่อ
ประกอบการพิจารณาต่อไป
13.4 บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย
ภายในระยะเวลาขันต
้ ่าตามที่กฎหมายกาหนด



คาอธิบาย
เลขานุการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการจะจัดทาหนังสือเชิ ญประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและ
เอกสารประกอบการประชุม ที่ประกอบไปด้ วยเรื่ องที่ต้องพิจารณาและข้ อมูลประกอบการ
พิจารณาที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ให้ แก่กรรมการทุกท่าน ก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน
ซึง่ เป็ นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
13.5 บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้ อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการแต่ละ
ราย เช่น การบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้ วยกับเรื่ องที่เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น



คาอธิบาย
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เลขานุการบริ ษัทร่ วมกับหน่วยงานต้ นเรื่ องจะทา
หน้ าที่จดั ทารายงานการประชุม โดยเลขานุการบริ ษัทจะทาหน้ าที่เก็บรายงานดังกล่าวเป็ น
หมวดหมู่อ ย่า งเป็ นระเบี ยบเพื่ อให้ ง่ ายต่อ การอ้ า งอิ งข้ อมูลในอนาคต โดยรายงานการ
ประชุมจะประกอบด้ วยรายละเอียดเรื่ องที่พิจารณา ข้ อซักถามและความเห็นของกรรมการ
รวมถึงผลการอนุมตั ิ/พิจารณาวาระการประชุมนันๆ
้


13.6 บริ ษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี ้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
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13.6.2 กรณี ที่ได้ รับ แจ้ งจากผู้สอบบัญ ชี ห รื อ ผู้ต รวจสอบภายในว่ามี ข้ อบกพร่ อ งในการ
ควบคุมภายใน บริ ษัทได้ แก้ ไขข้ อบกพร่องนันอย่
้ างครบถ้ วนแล้ ว
คาอธิบาย
บริ ษัทมอบหมายให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทาเอกสารและจัดเก็บเอกสารที่สาคัญให้ เป็ น
ระเบียบ เพื่อง่ายต่อการอ้ างอิงในอนาคต โดยหากผู้สอบบัญชีหรื อที่ปรึ กษาในการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในมีข้อเสนอแนะ ข้ อควรแก้ ไข หรื อคาแนะนาเพื่อปรับปรุ งระบบการ
จัดเก็บและตรวจสอบเอกสารของบริ ษัท บริ ษัทจะมอบหมายให้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้ องดาเนินการ
แก้ ไข ปรับปรุ งประเด็นที่ตรวจพบ เพื่อกาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการ ตลอดจนการ
ควบคุมภายในด้ านต่างๆ ให้ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ

14.

องค์ กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรั บผิดชอบต่ อการควบคุ มภายในที่
จาเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่วางไว้
คาถาม

ใช่

14.1 บริ ษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน



คาอธิบาย
บริ ษัทมีกระบวนการและช่องทางในการสือ่ สารข้ อมูลภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เช่น การใช้ ระบบ Intranet ในการสือ่ สารภายใน และการใช้ ระบบ E-mail ที่เป็ นความลับใน
กรณีที่พนักงานมีเรื่ องที่ต้องการร้ องเรี ยน โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมถึงพนักงานทุก
ระดับชัน้
14.2 บริ ษั ท มี ก ารรายงานข้ อมู ล ที่ ส าคั ญ ถึ ง คณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งสม่ า เสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษัทสามารถเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบ
ทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้ สามารถ
ติดต่อขอข้ อมูลอื่นนอกจากที่ได้ รับจากผู้บริ หาร รวมทังการติ
้
ดต่อสอบถามข้ อมูลจากผู้สอบ
บัญ ชี ผู้ต รวจสอบภายใน การจัด ประชุ ม ระหว่ า งคณะกรรมการและผู้ บริ ห ารตามที่
คณะกรรมการร้ องขอ การจัด กิ จ กรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการและผู้บ ริ ห าร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
คาอธิบาย
เลขานุการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการจะเป็ นผู้รายงานข้ อมูลที่สาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท
อย่ า งสม่ า เสมอ ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท สามารถเรี ย กดู ข้ อมู ล ที่ ส าคัญ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
หน้ าที่ 23



ไม่ ใช่

คาถาม
ประกอบการพิ จ ารณาได้ โดยสามารถติ ด ต่อ ขอข้ อ มูล จากเลขานุก ารบริ ษั ท รวมทัง้
คณะกรรมการบริ ษัทสามารถเรี ยกดูข้อมูลที่ถกู จัดเก็บไว้ ใน Share Drive ของบริ ษัทได้

ใช่

14.3 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ บคุ คลต่าง ๆ ภายในบริ ษัท
สามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษัท (whistle-blower
hotline) ได้ อย่างปลอดภัย



ไม่ ใช่

คาอธิบาย
บริ ษัทจัดทากล่องรับความคิดเห็นเพื่อให้ พนักงานทุกคนสามารถรายงานหรื อร้ องเรี ยนเรื่ องที่
เกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษัท ได้ นอกจากนี ้บริ ษัทยังจัดให้ มี E-mail Account
ส่วนกลางที่ใช้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนและระบบร้ องเรี ยนใน Intranet ที่เป็ นความลับ เพื่อคุ้มครองมิ
ให้ เกิดผลกระทบแก่ผ้ รู ายงาน

15.

องค์ กรได้ ส่ อื สารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

15.1 บริ ษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลกับผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิ ภาพ
และมี ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ เ หมาะสม เพื่ อ สนับ สนุน การควบคุม ภายใน เช่ น จัด ให้ มี
เจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน เป็ นต้ น



คาอธิบาย
บริ ษัทจะมอบหมายให้ สว่ นนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานงาน
และสือ่ สารข้ อมูลกับบุคคลภายนอก โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีเจ้ าหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ 1 ราย
ซึง่ ปฏิบตั ิงานภายใต้ การควบคุมของฝ่ ายบัญชีและการเงิน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังจัดช่องทาง
ให้ บุคคลภายนอกติ ดต่อ บริ ษัทโดยการติดต่อ/ร้ องเรี ยนผ่านทาง Website ของบริ ษั ท
(http://www.gpscgroup.com/n_contact_us.aspx)
15.2 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือ่ สารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กร
สามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) แก่
บริ ษัทได้ อย่างปลอดภัย
คาอธิบาย
ดูข้อ 15.1

หน้ าที่ 24



ไม่ ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16.

องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ ม่ ันใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนิ นไปอย่ าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม

ใช่

16.1 บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อกาหนดห้ ามฝ่ าย
บริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์
เช่น กาหนดให้ แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผู้บงั คับบัญชา หรื อมอบหมาย
ให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นต้ น



คาอธิบาย
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการกากับดูแลกิ จการที่ดี โดยได้ กาหนดให้ บุคลากรของบริ ษัท
ยึด ถื อ คู่มื อ การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี มาตรฐานทางจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดาเนินงาน เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ควบคูไ่ ปกับข้ อบังคับและระเบียบของบริ ษัท เช่น
การก าหนดอ านาจอนุมัติ ใ นการด าเนิ น งานและการเข้ า ท าธุ ร กรรมต่ า งๆ ของบริ ษั ท
(Delegation of Authority) ระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการจัด ซื ้อ ระเบียบว่าด้ วยการ
ปฏิบัติงานด้ านการเงิ น การบัญชี และการงบประมาณ เป็ นต้ น โดยพนักงานของบริ ษัท
จะต้ องปฏิบตั ิและรายงานตามสายบังคับบัญชา
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ กาหนดให้ บคุ ลากรลงนามรับทราบในแบบการเปิ ดเผยรายการขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นรายปี หรื อเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามแบบฟอร์ มที่บริ ษัทกาหนด
เพื่อรายงานรายการและลักษณะของรายการที่อาจเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์
ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้นาในเรื่ องจริ ยธรรม เป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิงานตามแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท และสอดส่องดูแลในเรื่ องการจัดการแก้ ไขปั ญหา
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นอกจากนี ้ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีก ารดาเนินการติดตามการปฏิบัติ ตามนโยบายและข้ อ กาหนดต่างๆ อย่า ง
สม่าเสมอ โดยจะรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบและแจ้ งให้ ฝ่ายจัดการ
ของบริ ษัทรับทราบ
16.2 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
คาอธิบาย
หน้ าที่ 25



ไม่ ใช่

คาถาม
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ซึง่ รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการ
ดาเนินการตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในด้ านต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ โดยจะนาข้ อบกพร่ อง หรื อ สิ่งที่ควรปรับปรุ งของระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษัท รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและแจ้ งให้ ฝ่ายจัดการของบริ ษัท
รับทราบ เพื่อให้ บริ ษัทสามารถดาเนิ นการเพื่อติดตามปรับปรุ งแก้ ไขโดยเร็ ว ซึ่งรวมถึงการ
ติดตามและรายงานสถานะของการปรั บปรุ งแก้ ไขดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรงและแจ้ งให้ ฝ่ายจัดการของบริ ษัทรับทราบ

ใช่

นอกจากนี ้ บริ ษัท มีก ารว่า จ้ า งผู้ต รวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริ ษั ท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัสสุ ไชยยศ ที่ป รึ กษา จากัด ซึ่งได้ ให้ ความเห็นว่าบริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่มี
ความหลากหลายและเหมาะสม ทังในระดั
้
บองค์กรและกระบวนการทางธุรกิจ (Business
Cycle) ของหน่วยงานต่างๆ ที่สาคัญของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของบริ ษัท



คาอธิบาย
บริ ษัทได้ กาหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทเสนอผลการประเมินการควบคุม
ภายในต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อคณะกรรมการที่กาหนดไว้ อย่างน้ อยปี ละครัง้
16.4 ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายใน โดยผู้ ที่ มี ค วามรู้ และ
ความสามารถ



คาอธิบาย
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ได้ ให้ ความเห็น
ว่าหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายใน
สาหรับธุรกิจ และ/หรื อ อุตสาหกรรมที่มีลกั ษณะเดียวกับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลา 7 ปี เคย
เข้ ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานด้ านตรวจสอบภายใน และมีความ
เข้ าใจในกิ จกรรมและการดาเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หน้ าที่ดงั กล่าวได้ อย่างเหมาะสมเพียงพอ
นอกจากนี ้ บริ ษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริ มให้ บคุ ลากรฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทเข้ ารับ
การอบรมในหลักสูตรที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับงานตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ
16.5 บริ ษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คาอธิบาย

หน้ าที่ 26
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คาถาม
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ขึ น้ ตรงและรายงานโดยตรงต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ใช่

16.6 บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing, IIA)



ไม่ ใช่

คาอธิบาย
กฎบัตรการตรวจสอบภายในได้ กาหนดให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลการ
ปฏิบัติง านวิ ชาชี พการตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติ งานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

17.

องค์ กรประเมินและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม

ใช่

17.1 บริ ษัทประเมินผลและสือ่ สารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตาม
แก้ ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่กาหนดไว้
อย่างมีนยั สาคัญ



คาอธิบาย
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะนาข้ อบกพร่ อง หรื อ สิ่งที่ควรปรับปรุ งของระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษัท รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและแจ้ งให้ ฝ่ายจัดการของ
บริ ษัทรับทราบ เพื่อให้ บริ ษัทสามารถดาเนินการเพื่อติดตามปรับปรุ งแก้ ไขโดยเร็ ว ซึ่งรวมถึง
การติดตามและรายงานสถานะของการปรับปรุ งแก้ ไขดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรงและแจ้ งให้ ฝ่ายจัดการของบริ ษัทรับทราบ


17.2 บริ ษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ ทจุ ริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมี
การกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่าง
มีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้ ว่าจะได้
เริ่ มดาเนินการจัดการแล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษัท /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
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คาถาม

ใช่

17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
คาอธิบาย
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการต่อต้ านคอร์ รั ปชันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยบริ ษัทไม่ยอมรับ
การคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม และกาหนดให้ บคุ ลากรของบริ ษัทปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันอย่างจริ งจัง โดยบุคลากรของบริ ษัทต้ องทาความเข้ าใจและ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันในทุกขันตอนของการปฏิ
้
บตั ิงาน หากพบการกระทา
ใดที่เข้ าข่ายขัดต่อนโยบาย ให้ แจ้ งผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้
ทังนี
้ ้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้ าที่ในการรายงานข้ อบกพร่ อง หรื อ สิ่งที่ควรปรับปรุ ง
ของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท และแนวทางในการปรั บปรุ งแก้ ไขรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้ บริ ษัทสามารถดาเนินการเพื่อติดตามปรับปรุ งแก้ ไข
โดยเร็ ว ซึ่ ง รวมถึ ง การติ ด ตามและรายงานสถานะของการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขดัง กล่า วต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและแจ้ งให้ ฝ่ายจัดการของบริ ษัทรับทราบ
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