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เอกสารแนบ 3
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในทีดี มีความสําคัญอย่างยิงสําหรับบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ทีมี
ประชาชนเป็ นผูถ้ ือหุ น้ โดยระบบทีดีจะสามารถช่วยป้ องกัน บริ หาร จัดการความเสี ยงหรื อความเสี ยหาย
ต่างๆ ทีอาจเกิดขึ,นกับบริ ษทั และผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยได้เป็ นอย่างดี ดังนั,น จึงเป็ นหน้าทีของคณะกรรมการ
บริ ษทั ทีจะต้องดําเนิ นการให้มนใจว่
ั า บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในทีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการ
ดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกําหนดทีเกียวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถป้ องกันทรัพย์สิน จากการทุจริ ต เสี ยหาย รวมทั,งมีการจัดทําบัญชี รายงานทีถูกต้องน่าเชือถือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่ วมมือเป็ น
อย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี,ข, ึน เพือเป็ นเครื องมือช่วยให้บริ ษทั ใช้เป็ น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วยตนเอง
แบบประเมินนี, ได้จดั ทําตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) ทีได้ปรับปรุ ง framework ใหม่ เมือเดือนพฤษภาคม YZZ[ และนํามาปรับให้
เข้าใจง่ายขึ,น รวมทั,งเหมาะสมกับบริ ษทั จดทะเบียนไทย ซึ งคําถามหลักยังแบ่งออกเป็ น Z ส่ วนเช่นเดียวกับ
แนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่ วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม \] หลักการ เพือให้เข้าใจ
และเห็นภาพของแต่ละส่ วนได้ชดั เจนยิงขึ,น
การนําไปใช้
บริ ษทั ควรใช้แบบประเมินนี,เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบควบ
คุมภายในอย่างน้อยทุกปี
และอาจมีการทบทวนเพิมเติมหากเกิดเหตุการณ์ทีอาจส่ งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย เพือให้เกิดการแลกเปลียนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และ
สามารถกําหนดแนวทางปฏิบตั ิทีเหมาะสมกับบริ ษทั ได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื,นฐานของการปฏิ บตั ิจริ ง หากประเมินแล้วพบว่า
บริ ษทั ยังขาดการควบคุมภายในทีเพียงพอในข้อใด (ไม่วา่ จะเป็ นการไม่มีระบบในเรื องนั,น หรื อมีแล้วแต่ยงั
ไม่เหมาะสม) บริ ษทั ควรอธิ บายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย
1

เป็ นคณะกรรมการร่ วมของสถาบันวิชาชี พ Z แห่ ง ได้แก่ สถาบันผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแห่ งสหรัฐอเมริ กา (AICPA)
สถาบันผูต้ รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรื อ IIA) สถาบันผูบ้ ริ หารการเงิน (Financial Executives
Institute หรื อ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่ งสหรัฐอเมริ กา (American Accounting Association หรื อ AAA) และสถาบันนัก
บัญชีเพือการบริ หาร (Institute of Management Accountants หรื อ IMA)

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1.

องค์ กรแสดงถึงความยึดมั3นในคุณค่ าของความซื3อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม

ใช่

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิทีอยูบ่ นหลักความ
ซื อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ทีครอบคลุมถึง
\.\.\ การปฏิบตั ิหน้าทีประจําวัน และการตัดสิ นใจในเรื องต่าง ๆ
\.\.Y การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
กฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท กําหนดหน้ า ที และความรั บผิ ดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษั ท ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ซึ งระบุ ไ ว้ ว่ า ประธาน
เจ้ าหน้ าที บริ หาร (CEO) ของบริ ษัทฯ ได้ รับมอบหมายให้ ดูแลการ
ดํา เนิ นธุ รกิ จในแต่ ล ะวัน สําหรั บ นโยบายเชิ งกลยุทธ์ นโยบายธุ รกิ จ
นโยบายการดําเนิ นงาน และนโยบายการกํากับดูแลบริ ษัท เป็ นหน้ าที
ของคณะกรรมการบริ ษั ท นอกจากนี 5 บริ ษั ทฯ ยังมี ค่ ู มือจรรยาบรรณ
(SPRC Business Conduct) ซึ งมีการนํามาปฏิ บัติใช้ ตั5งแต่ ปี 2553 ซึ งคู่มือ
จรรยาบรรณของบริ ษัทฯ ได้ กาํ หนดวัตถุประสงค์ ในการดําเนิ นธุ รกิ จ
และความรั บผิดชอบของบริ ษัทฯ ต่ อผู้ถือหุ้ น ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า และ
ชุมชน
\.Y

มีขอ้ กําหนดทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิ บตั ิหน้าทีด้วย
ความซื อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ทีครอบคลุมถึง
\.Y.\ มีขอ้ กําหนดเกียวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน ทีเหมาะสม
คู่มือจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ กําหนดความคาดหวังของบริ ษัทฯ ที มีต่อ
ผู้บริ หาร พนักงาน ตัวแทน และผู้แทนเกี ยวกับวิ ธีและแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจของบุคคลดังกล่ าวไว้ อย่ างชัดเจน

\

ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

\.Y.Y มี ข ้อ กํา หนดห้ า มผู ้บ ริ ห ารและพนัก งานปฏิ บ ัติ ต นในลัก ษณะที อาจ
ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิ จการ ซึ งรวมถึ งการห้าม
คอร์ รัปชันอันทําให้เกิดความเสี ยหายต่อองค์กร2
คู่ มื อ จรรยาบรรณของบริ ษั ท ฯ มี หั ว ข้ อ ที กล่ า วถึ ง ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ซึ งประกอบด้ วย (J) หลี กเลี ยงการรั บหรื อให้ ของขวัญ
ค่ าธรรมเนี ยม สิ งของ หรื อผลประโยชน์ อืน (L) กําหนดแนวทางในการ
เข้ าทํารายการระหว่ างกัน (M) การห้ ามใช้ ข้อมูลภายใน
\.Y.j มีบทลงโทษทีเหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกําหนดข้างต้น
คู่มือจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ กําหนดให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงานทุกคน
ต้ องปฏิ บัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ หากไม่ ปฏิ บัติตาม อาจมี
การใช้ บทลงโทษทางวิ นั ย ตามที ได้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ พนั ก งาน (Staff
Manual)
\.Y.l มีการสื อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ทุ ก คนรั บ ทราบ เช่ น รวมอยู่ ใ นการปฐมนิ เ ทศพนั ก งานใหม่ ให้
พนัก งานลงนามรั บ ทราบข้อกํา หนดและบทลงโทษเป็ นประจํา ทุ ก ปี
รวมทั, งมี ก ารเผยแพร่ code of conduct ให้ แ ก่ พ นั ก งานและ
บุคคลภายนอกได้รับทราบ
ผู้ บริ หารและพนั ก งานทุ ก คนจะได้ รั บการอบรมเกี ยวกั บ คู่ มื อ
จรรยาบรรณของบริ ษัท ฯ ทั5 งในช่ วงปฐมนิ เทศน์ สําหรั บพนัก งานเข้ า
ใหม่ แ ละในภายหลั ง ตามแต่ ที บริ ษั ท ฯ เห็ นสมควร ผู้ บ ริ หารและ
พนั ก งานทุ ก คนต้ อ งอ่ า นและรั บ ทราบรวมถึ ง ต้ อ งทํา แบบทดสอบ
เกี ยวกับ คู่ มือจรรยาบรรณของบริ ษัท ฯ ในระบบคอมพิ วเตอร์ เมื อเริ ม
ทํางานและทุ กๆ M ปี นอกจากนี 5 ผู้บริ หารและพนักงานทุ กคนจะต้ อง
รายงานเรื องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของผู้บริ หารและพนักงาน
ให้ บริ ษัทฯ ได้ รับทราบ

2

บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี ยงของบริ ษทั

Y

ไม่ ใช่

คําถาม
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
\.j.\ การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อ
หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
คู่ มือจรรยาบรรณของบริ ษั ทฯ กํา หนดให้ เจ้ าหน้ าที กํากับดูแลองค์ ก ร
(Corporate Compliance Officer) มี ความรั บผิ ดชอบในการกํากับดูแล
การปฏิ บัติตามกฎระเบียบต่ างๆของบริ ษัทฯ โดยให้ เจ้ าหน้ าที กํากับดูแล
องค์ กร รายงานเรื องการกํากับดูแลต่ อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นราย
ไตรมาส นอกจากนี 5 หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน จะตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ ต ามกฏระเบี ย บซึ งเป็ นส่ วนหนึ งในการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายใน และรายงานผลต่ อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตร
มาสเช่ นเดียวกัน
\.j.Y การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ผู้บริ หารและพนักงานแต่ ละคนต้ องทําแบบทดสอบความเข้ าใจในคู่มือ
จรรยาบรรณของบริ ษัทฯ ชื อว่ า Compliance Health Check ทุก ๆ M ปี
โดยที แบบทดสอบดังกล่ าวเป็ นการประเมินตนเอง นอกจากนี 5 ผู้บริ หาร
และพนักงานแต่ ละคนจะต้ องแจ้ งเรื องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับ
บริ ษัทฯ ในแบบฟอร์ มการเปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (ถ้ ามี)
\.j.j การประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญทีเป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดเกี ยวกับความ
ซื อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
\.l.\ มี ก ระบวนการที ทํา ให้ ส ามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภ ายในเวลาที
เหมาะสม
บริ ษั ท ฯ มี ก ระบวนการตรวจสอบหลากหลายรู ป แบบ เช่ น การ
ตรวจสอบกระบวนการควบคุ ม ทางธุ ร กิ จ การตรวจสอบระบบการ
บริ หารจัดการโรงกลัน และการตรวจสอบภายใต้ มาตรฐานการรองรั บ
ระบบจัดการ ISO เพื อให้ บริ ษัทฯ สามารถตรวจพบการไม่ ปฏิ บัติตาม
กฏระเบี ยบได้ ทันท่ วงที นอกจากนี 5 บริ ษัทฯได้ มี การกําหนดช่ องทาง
การสื อสารที เป็ นความลั บ สํ า หรั บเรื องการไม่ ปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ
จรรยาบรรณของบริ ษัทฯ

j

ใช่

ไม่ ใช่

คําถาม
\.l.Y มีกระบวนการทีทําให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
บริ ษั ท ฯ มี แ นวทางการประเมิ น ความรั บผิ ด ชอบของพนั ก งาน
(Guidelines Employee Accountability Assessment) สําหรั บเหตุการณ์ /
อุบัติเหตุทีมีสาเหตุทีเกี ยวข้ องกับบุคคล โดยจะมีการวิเคราะห์ หาสาเหตุ
ในลําดับถัดไป ทั5งนี 5 หากตรวจสอบและพบว่ าเหตุการณ์ ทีเกิ ดขึน5 มาจาก
ความผิ ด พลาดของพนั ก งาน หรื อ ความซั บ ซ้ อนของระบบงานที
นําไปสู่ เหตุการณ์ ที กระทบต่ อชื อเสี ยงของบริ ษัทฯ โดยไม่ ว่าจะตั5งใจ
หรื อไม่ ตั5งใจก็ตาม เรื องดังกล่ าวจะต้ องเข้ าสู่ กระบวนการดําเนิ นการทาง
วินัยต่ อไป
\.l.j มี ก ารแก้ ไ ขการกระทํา ที ขั ด ต่ อ หลั ก ความซื อตรงและการรั ก ษา
จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
2.

ใช่

ไม่ ใช่

คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าทีก3 าํ กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

Y.\ มีการกําหนดบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวน
สิ ทธิo อาํ นาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
บริ ษัทฯ มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท ซึ งกําหนดบทบาท หน้ าที และความ
รั บผิดชอบของคณะกรรมการอย่ างชัดเจน ซึ งบทบาท หน้ าที และความ
รั บผิดชอบดังกล่ าวไม่ รวมถึงการดูแลการดําเนินธุ รกิจประจําวันซึ งเป็ นหน้ าที
และความรั บผิดชอบของฝ่ ายบริ หาร
Y.Y คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุ รกิจทีชัดเจนและ
วัดผลได้ เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
กฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที ในการ
สอบทาน ประเมินและอนุมตั ิเป้ าหมายในการดําเนินธุ รกิจของบริ ษัทในด้ าน
ต่ างๆ เช่ น การเงิน การดําเนินธุรกิจ สุ ขภาพ ความปลอดภัย และสิ งแวดล้ อม
รวมถึงการอนุมตั ิแผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจําปี

l

ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

Y.j คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริ ษทั กําหนดบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ งครอบคลุมบทบาททีสําคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อ
รายงานทางการเงิน
บริ ษัทฯ มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท ซึ งกําหนดบทบาท หน้ าที และความ
รั บผิดชอบของคณะกรรมการให้ เกิดประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้ นของบริ ษัทฯ และให้
เป็ นไปตามตามกฎหมายที เกียวข้ อง นอกจากนี 5 บริ ษัทฯ มีกฏบัตรในการกําหนด
บทบาท หน้ าที และความรั บผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน อย่ างชัดเจน
Y.l คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้เกียวกับธุ รกิจของบริ ษทั และมีความเชียวชาญทีเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผูเ้ ชียวชาญในเรื องนั,นๆได้
กฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัทกําหนดคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท และ
กําหนดให้ กรรมการบริ ษัทสามารถขอคําแนะนําจากผู้เชี ยวชาญอิ สระได้ โดยให้
เป็ นค่ าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ นอกจากนี 5 บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่ าตอบแทน ที มีหน้ าที ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการทุกปี
Y.Z คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระทีมีความรู ้ ความสามารถน่าเชือถือ
และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าทีอย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์
ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์อืนใด อันอาจมีอิทธิ พลต่อการใช้ดุลย
พินิจและปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนทีเหมาะสมเพียงพอ
กฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัทกําหนดว่ า
คณะกรรมการบริ ษัทต้ อง
ประกอบด้ วยกรรมการอิ สระอย่ างน้ อย M ท่ าน และกรรมการอิสระทุกท่ านควร
จะสามารถอ่ านและมีความเข้ าใจในงบการเงิน
นอกจากนี 5
กฎบัตรของ
คณะกรรมการบริ ษัทยังกําหนดว่ า กรรมการอิ สระอย่ างน้ อย J ท่ าน ควรมี
คุณสมบัติเรื องการบัญชี และการจัดการทางการเงิ น และกรรมการอิ สระอย่ าง
น้ อย J ท่ าน ควรมีความรู้ และความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ
นอกจากนี 5 บริ ษัทฯ มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท ที ระบุคุณสมบัติ บทบาท
และความรั บผิดชอบของกรรมการอิ สระ

Z

ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

Y.[ คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื องการควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึ งครอบคลุมทั,งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมิน
ความเสี ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื อสาร และการติดตาม
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รายงานเรื องต่ างๆ เช่ น งบการเงิน การควบคุม
ภายใน การจัดการความเสี ยงขององค์ กร รายงานการกํากับดูแลกิจการและ
รายการที เกียวข้ องกัน และเรื องอื นๆ ที เกียวข้ อง ต่ อคณะกรรมการบริ ษัท อย่ าง
สมําเสมอ
3.

ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั3 งการและความรับผิดชอบที3
เหมาะสมเพือ3 ให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม

ใช่

j.\ ผูบ้ ริ หารระดับสู งกําหนดโครงสร้ างองค์กรทีสนับสนุ นการบรรลุ วตั ถุประสงค์
ของบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั,งทางธุ รกิจและกฎหมาย รวมถึงการ
จัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าทีในส่ วนงานที
สําคัญ ซึ งทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุ ลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที
ขึ,นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีชัดเจน เป็ นต้น
j.Y ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง กํา หนดสายการรายงานในบริ ษ ัท โดยพิ จ ารณาถึ ง ความ
เหมาะสมเกียวกับอํานาจหน้าที ความรับผิดชอบ และการสื อสารข้อมูล
j.j มี ก ารกํา หนด มอบหมาย และจํา กัด อํา นาจหน้า ที และความรั บ ผิดชอบอย่า ง
เหมาะสมระหว่ า งคณะกรรมการบริ ษัท ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง ผู ้บ ริ ห าร และ
พนักงาน

[

ไม่ ใช่

4.

องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั3นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม3 ีความรู้ ความสามารถ
คําถาม

l.\ บริ ษ ทั มี น โยบายและวิธี ก ารปฏิ บ ัติเ พื อจัด หา พัฒนา และรั ก ษาบุ ค ลากรที มี
ความรู ้และความสามารถทีเหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและ
วิธีการปฏิบตั ิน, นั อย่างสมําเสมอ
บริ ษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์ กรแบบครอบครั วเดียวกัน กล่ าวคื อ ดูแลพนักงานทุก
คนเหมือนเป็ นสมาชิ กในครอบครั ว และบริ ษัทฯ มีความมุ่งมันในการพัฒนา
ความสามารถของพนักงานในด้ านการทํางานและความเป็ นผู้นาํ โดยมีระบบ
แผนการพัฒนาความสามารถของบุคคล (Individual Competency Development
Plan) และมีการริ เริ มแนวคิ ดเรื องความก้ าวหน้ าในอาชี พ การพัฒนาอาชี พ การ
จัดการความรู้ นอกจากนี 5 บริ ษัทฯ มีโครงการพัฒนาบุคคลทีมีความสามารถ
(Talent Management Program) เพือลดความเสี ยงเรื องการวางแผนกําลังคน โดย
การผลิตกลุ่มบุคคลที จะมาดํารงตําแหน่ งผู้บริ หารระดับกลางและผู้บริ หาร
ระดับสู งในอนาคต
l.Y บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อ
บุคลากรทีมีผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรทีมีผลงานไม่บรรลุ
เป้ าหมาย รวมถึง การสื อสารกระบวนการเหล่านี,ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ
บริ ษัทฯ ได้ กาํ หนดขัน5 ตอนเกียวกับแผนการพัฒนาพนักงานทั5งในระยะสั5 นและ
ระยะยาว มีชือว่ า “แผนพัฒนาความสามารถรายบุคคล(Individual Competency
Development Plan)” ซึ งหั วหน้ างานระดับผู้จัดการสายงานและผู้ควบคุม (Line
Manager/Supervisor) จะต้ องประเมินความสามารถของพนักงานซึ งครอบคลุม
M ประเด็น ได้ แก่ ความเป็ นผู้นาํ ความรู้ ความสามารถทัวไป และ ความรู้
ความสามารถที เกียวเนืองกับหน้ าที งาน
โดยเปรี ยบเที ยบกับหน้ าที ความ
รั บผิดชอบในงาน รวมทั5ง บริ ษัทฯ มีระบบการประเมินผลงานของพนักงาน
และแผนการพัฒนาบุคลากรสําหรั บพนักงาน ซึ งจะช่ วยปรั บปรุ งคุณภาพของ
งาน เพือนําไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์ ของทั5งบริ ษัทฯ และพนักงาน
ทั5งนี 5 ในการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน พนักงานจะใช้ กฎบัตรการ
ประเมินผลงานและแบบฟอร์ มในการประเมินผลงาน (Performance Chater and
Performance Appriasal) เพืออธิ บายถึงความตั5งใจในการปฏิ บัติงานให้
สอดคล้ องกับ ค่ านิยมของบริ ษัทฯ (เช่ น การประพฤติปฏิ บัติตน เรื องความ
ปลอดภัย ความเป็ นผู้นาํ ในเรื องการปลอดอุบัติการณ์ และการบาดเจ็บ (Incident

]

ใช่

ไม่ ใช่

คําถาม
and Injury Free: IIF) หรื อ แผนการพัฒนาความสามารถรายบุคคล เป็ นต้ น)
ผลงานของพนักงาน แผนการดําเนินการของแผนก และผลการประเมินตนเอง
ณ สิ 5นปี โดยที การประเมินผลการปฏิ บัติงานดังกล่ าว จะคํานึงถึงแผนการพัฒนา
ความสามารถรายบุคคลของพนักงาน ที ได้ มีการกําหนดและตกลงกันระหว่ าง
พนักงานและหั วหน้ างาน (ระดับผู้จัดการสายงาน/ผู้ควบคุม) ก่ อนจะถึงช่ วงเวลา
การประเมินผลการปฏิ บัติงาน
l.j บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรทีมี
ความรู ้และความสามารถทีเหมาะสมอย่างทันเวลา
บริ ษัทฯ มีการอนุมตั ิ แผนกําลังคนของบริ ษัทฯ ทุกปี ซึ งเป็ นหนึงในกระบวนการ
วางแผนธุรกิจ
l.l บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่น
การจัดระบบทีปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม
บริ ษัทฯ จั ดทําขั5นตอนของการสรรหาพนักงานใหม่ (ทั5 งจากพนักงานภายใน
บริ ษัทฯและจากบุคคลภายนอก) ซึ งเริ มจากหั วหน้ าแผนกแต่ ละแผนกกําหนด
ความต้ องการพนักงานในแผนก ตลอดจนถึงการจ้ างงานใหม่ หรื อการตัดสิ นใจ
เลื อกพนั ก งานจากภายในบริ ษั ท ฯ ทั5 ง นี 5 บริ ษั ท ฯ ได้ ก าํ หนด แผนการพั ฒนา
พนักงานทั5งในระยะสั5 นและระยะยาว ไว้ ในแผนพัฒนาความสามารถรายบุคคล
ซึ งหั วหน้ างานระดั บ ผู้ จั ด การสายงานและผู้ ควบคุ ม จะต้ องประเมิ น
ความสามารถของพนักงานซึ งจะครอบคลุม M ประเด็น ได้ แก่ ความเป็ นผู้นาํ
ความรู้ ความสามารถทัวไป และ ความรู้ ความสามารถที เกี ยวเนื องกับหน้ าที งาน
โดยเปรี ยบเที ย บกั บ หน้ าที ความรั บผิ ด ชอบในงาน โดยแผนการพั ฒ นา
ความสามารถจะอยู่ ใ นรู ป แบบของการให้ คํา ปรึ กษา การฝึ กอบรมในการ
ปฏิ บัติงานจริ ง การมอบหมายงานกับการพัฒนาตนเอง การฝึ กอบรม และการ
เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง (เช่ น การอบรมพนักงานใหม่ กระบวนการการอบรมในด้ าน
ต่ างๆ)
นอกจากนี 5 บริ ษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาและพัฒนาพนักงานผู้มีความรู้
ความสามารถ ที มีความเหมาะสมและอาจได้ รับเลือกให้ ดาํ รงตําแหน่ งที สําคัญ
(ผู้บริ หารระดับกลางและระดับสู ง) เพือให้ เกิดความมันใจว่ าบริ ษัทฯ มีผ้ มู าดํารง
ตําแหน่ งดังกล่ าว เมือตําแหน่ งนั5นๆ ว่ างลง ทั5งนี 5 บริ ษัทฯ จะคัดเลือกจากกลุ่ม
ของพนักงานที มีศักยภาพ โดยพิจารณาจากผลงานในอดี ต ความสามารถของ

p

ใช่

ไม่ ใช่

คําถาม
พนักงาน และ ความประสงค์ ของพนักงาน เมือพนักงานที มีความเหมาะสม
ได้ รับการคัดเลือก และได้ มีการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสําหรั บพนักงาน
ดังกล่ าวแล้ ว แผนดังกล่ าวจะนําไปเป็ นส่ วนหนึงของ แผนพัฒนาความสามารถ
รายบุคคล
เพื อให้ พนักงานได้ มีโอกาสหมุนเวียนการทํางาน หรื อได้ รับ
มอบหมายงานที สนับสนุนแผนพัฒนาอาชี พ ของพนักงาน โดยที บริ ษทั ฯ จะ
ติดตามความคื บหน้ าของแผนพัฒนาความสามารถรายบุคคล อย่ างสมําเสมอ

ใช่

ไม่ ใช่

l.Z บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตําแหน่ ง (succession plan) ที
สําคัญ
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาและพัฒนาพนักงานผู้มีความรู้ ความสามารถ ที
มี ค วามเหมาะสมและอาจได้ รั บเลื อ กให้ ดํา รงตํา แหน่ ง ที สํ า คั ญ (ผู้ บ ริ หาร
ระดับกลางและระดับสู ง) เพื อให้ เกิ ดความมันใจว่ าบริ ษัทฯ มีผ้ ูมาดํารงตําแหน่ ง
ดั ง กล่ า ว เมื อตํา แหน่ ง นั5 น ๆ ว่ า งลง ทั5 ง นี 5 บริ ษั ท ฯ จะคั ด เลื อ กจากกลุ่ ม ของ
พนั ก งานที มี ศั ก ยภาพ โดยพิ จ ารณาจากผลงานในอดี ต ความสามารถของ
พนั ก งาน และ ความประสงค์ ข องพนั ก งาน เมื อพนั ก งานที มี ค วามเหมาะสม
ได้ รับการคัดเลื อก และได้ มีการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสําหรั บพนักงาน
ดังกล่ าวแล้ ว แผนดังกล่ าวจะนําไปเป็ นส่ วนหนึ งของ แผนพัฒนาความสามารถ
รายบุ ค คล เพื อให้ พนั ก งานได้ มี โ อกาสหมุ น เวี ย นการทํา งาน หรื อได้ รั บ
มอบหมายงานที สนับสนุนแผนพัฒนาอาชี พ ของพนั กงาน โดยที บริ ษัทฯ จะ
ติดตามความคื บหน้ าของแผนพัฒนาความสามารถรายบุคคล อย่ างสมําเสมอ
5.

องค์ กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที3และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือ3 ให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

Z.\ คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื อสารเชิ งบังคับให้บุคลากร
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุ มภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไข
กระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณี ทีจําเป็ น

q
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คําถาม

ใช่

Z.Y คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดตัวชี, วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ
และการให้รางวัล ที เหมาะสม โดยพิ จารณาทั,งเรื องการปฏิ บ ตั ิ ตาม Code of
Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั,นและระยะยาวของบริ ษทั
บริ ษั ท ฯยึ ด มั นในการให้ การให้ ความสํ า คั ญ หรื อให้ รางวั ล กั บ บุ ค คลที มี
คุ ณ ลัก ษณะที ดี และมี แนวคิ ดเรื องการให้ ผ ลตอบแทนตามผลการปฏิ บั ติง าน
(Pay-for-Performance Philosophy) ซึ งทําให้ บริ ษัทฯ สามารถดึ งดูดและรั กษา
บุคลากรที มี ความสามารถ ให้ แรงจูงใจและผลตอบแทนที เหมาะสม นอกจากนี 5
บริ ษัทฯ ประเมินผลงานของบุคลากรโดยประเมินจากผลงานและตัวชี 5วัดผลการ
ปฏิ บัติงาน นอกจากนี 5 บริ ษัทฯ ยังได้ กาํ หนดการพิ จารณาผลตอบแทนในรู ปของ
รางวัลของที ม (Team reward) โดยรางวัลของที มเป็ นการวัดผลการปฏิ บัติงานใน
แง่ มุมที หลากหลาย เช่ น ตัวชี 5วัดเรื องกระบวนการด้ านความปลอดภัย จํานวน
ของเหตุการณ์ ทีเกียวกับสิ งแวดล้ อมที เกิดขึน5 ความพร้ อมของหน่ วยผลิ ตของโรง
กลันนํา5 มัน อัตราการใช้ กาํ ลังการผลิ ต การปรั บปรุ งผลกําไร การกําจัดของเสี ย
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ และ การวัดความสําเร็ จเป็ นขั5นๆ ซึ งหั วข้ อดังกล่ าว จะ
ถูกนํามาพิจารณาให้ คะแนนเพือคํานวณเป็ นผลตอบแทนเพิมเติม
Z.j คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารประเมิ นแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื อง
โดยเน้นให้สามารถเชื อมโยงกับความสําเร็ จของหน้าที ในการปฏิ บตั ิ ตามการ
ควบคุมภายในด้วย
นโยบายการให้ ผลตอบแทนเพือเป็ นแรงจูงใจพนักงานเป็ นหั วข้ อที กําหนดไว้ ใน
คู่มือจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ
Z.l คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันทีมากเกินไป
ในการปฏิบตั ิหน้าทีของบุคลากรแต่ละคน
ภายใต้ วัฒนธรรมองค์ กรแบบครอบครั วเดี ยวกัน บริ ษัทฯ ส่ งเสริ มให้ พนักงานมี
การทํางานอย่ างเหมาะสม มีการสร้ างสมดุลของชี วิตและการทํางาน (Work life
balance) และมี ก ารจั ดอบรมในเรื องดั ง กล่ า วให้ พนั ก งาน รวมถึ ง บริ ษั ท ฯ มี
วัฒนธรรมองค์ กรในเรื องการให้ ความสําคั ญกับการปลอดอุบัติการณ์ และการ
บาดเจ็บ (Incident and Injury Free)

\r
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การประเมินความเสี3 ยง (Risk Assessment)
6.

องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชั ดเจนเพียงพอ เพือ3 ให้ สามารถระบุและประเมินความเสี3 ยงต่ าง ๆ ที3
เกีย3 วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

[.\ บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ทีรับรองโดยทัวไป และเหมาะสม
กับธุ รกิ จในขณะนั,น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงิ นมีตวั ตนจริ ง
ครบถ้วนแสดงถึงสิ ทธิ หรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม
และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
[.Y บริ ษทั กําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยทีสําคัญ
เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
[.j รายงานทางการเงิ นของบริ ษทั สะท้อนถึ งกิ จกรรมการดํา เนิ นงานของบริ ษ ทั
อย่างแท้จริ ง
[.l คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง อนุ มตั ิและสื อสารนโยบาย
การบริ หารความเสี ยงให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จน
เป็ นส่ วนหนึงของวัฒนธรรมขององค์กร
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงพิ จารณาและอนุมัติตารางประเมิ นความเสี ยง
(ประกอบด้ วยความเสี ยงเชิ ง กลยุท ธ์ ความเสี ยงทางธุ รกิ จ ความเสี ยงในการ
ดําเนิ นงาน ความเสี ยงทางการเงิ น และความเสี ยงในการค้ า) ซึ งจะมีการรายงาน
ความคื บหน้ าแผนการดําเนิ นงานเพื อลดความเสี ยง ต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุ ก ไตรมาส และข้ อมูล เกี ยวกั บความเสี ยงที ได้ ระบุ ไ ว้ ไ ด้ มี ก ารสื อสารต่ อให้
ผู้บ ริ หารระดั บ กลางและให้ กั บ หน่ ว ยงานที เป็ นเจ้ า ของความเสี ยงนั5 น ๆ เพื อ
วัตถุประสงค์ ในการติดตามดูแลและลดความเสี ยง

\\
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7.

องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี3 ยงทุกประเภททีอ3 าจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุม
ทัว3 ทัRงองค์ กร
คําถาม

ใช่

].\ บริ ษทั ระบุความเสี ยงทุกประเภทซึ งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุ รกิจทั,งระดับ
องค์กร หน่วยธุ รกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าทีงานต่าง ๆ
กระบวนการระบุค วามเสี ยงของบริ ษัท ฯ มี ผ้ ูเกี ยวข้ อง ได้ แก่ คณะกรรมการ
จัดการความเสี ยง ผู้บริ หาร (Leadership Team) ผู้แทนจากคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ ร่ วมกันระบุความเสี ยง ทั5งนี 5 การระบุความเสี ยง
เป็ นส่ วนหนึงของการจัดการความเสี ยงประจําปี ซึ งจะมีทุกฝ่ ายเข้ ามามีส่วนร่ วม
ในการระบุความเสี ยง โดยประกอบไปด้ วยความเสี ยงเชิ งกลยุทธ์ ความเสี ยงทาง
ธุ รกิ จ ความเสี ยงในการดําเนิ นงาน ความเสี ยงทางการเงิ น ความเสี ยงในการค้ า
และความเสี ยงของโครงการ โดยที ความเสี ยงดั งกล่ า วจะเป็ นความเสี ยงของ
องค์ กรในภาพรวมเพือจะนําไปใช้ ในการประเมินความเสี ยงต่ อไป
].Y บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี ยงทุกประเภททีอาจเกิ ดจากทั,งปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอกองค์กร ซึ งรวมถึ งความเสี ยงด้านกลยุทธ์ การดําเนิ นงาน การรายงาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
].j ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี ยง
บริ ษัทฯ มีขนั5 ตอนการบริ หารความเสี ยง โดยผู้บริ หารทุกระดับซึ งรั บผิดชอบใน
การจัดเตรี ยมและสอบทานความเสี ยงของแผนกของตน รวมทั5งหาแนวทางใน
การจัดการกับความเสี ยงที อาจเกิดขึน5
].l บริ ษ ัท ได้ป ระเมิ น ความสํ า คัญ ของความเสี ยง โดยพิ จ ารณาทั,ง โอกาสเกิ ด
เหตุการณ์ และผลกระทบทีอาจเกิดขึ,น
กระบวนการประเมิ นความเสี ยง จะจั ดลํา ดั บ ความสํา คั ญของความเสี ยงโดย
พิ จารณาจากโอกาสในการเกิ ดความเสี ยง และผลกระทบที อาจเกิ ดขึ น5 และนํา
ความเสี ยงดังกล่ าวมานําเสนอในรู ปแบบตารางประเมินความเสี ยง

\Y
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คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

].Z บริ ษ ทั มี มาตรการและแผนปฏิ บตั ิ งานเพือจัดการความเสี ยง โดยอาจเป็ นการ
ยอมรับความเสี ยงนั,น (acceptance) การลดความเสี ยง (reduction) การหลีกเลียง
ความเสี ยง (avoidance) หรื อการร่ วมรับความเสี ยง (sharing)
ในกระบวนการบริ หารความเสี ยงของบริ ษัทฯ ผู้บริ หารจะเลือกวิ ธีจัดการความ
เสี ยง (ได้ แก่ การหลี กเลี ยงความเสี ยง การยอมรั บความเสี ยง การลดความเสี ยง
หรื อ การร่ วมรั บ ความเสี ยง) และจะพั ฒ นาแผนการจั ดการความเสี ยงซึ งจะ
สอดคล้ องกับ ความสามารถในการรั บความเสี ยงของบริ ษัทฯและ ลักษณะความ
เสี ยงที บริ ษัทฯเห็นว่ าเหมาะสม (Risk tolerance and Risk appetite)
8.

องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ3 ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี3 ยงทีจ3 ะบรรลุวตั ถุประสงค์ ของ
องค์ กร
คําถาม

ใช่

p.\ บริ ษทั ประเมินโอกาสทีจะเกิดการทุจริ ตขึ,น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ
เช่ น การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์ รัป
ชันการทีผูบ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of
internal controls) การเปลียนแปลงข้อมูลในรายงานทีสําคัญ การได้มาหรื อใช้
ไปซึ งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
บริ ษัทฯ ดําเนิ นการในทุกขั5นตอนที จําเป็ นเพื อให้ มันใจว่ ามี การยึ ดมันตามการ
ปฏิ บัติตามกฎระเบียบของบริ ษัทฯ ซึ งรวมถึงการจัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชี มาติ ดตามดูแลการปฏิ บัติตามนโยบายและมาตรฐานทางการบัญชี
และในเรื องที เกี ยวข้ องของบริ ษัทฯ การตรวจพบการปฏิ บัติทีถื อเป็ นการทุจริ ต
ทางการเงิน และการควบคุมดูแลในการเรื องความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน
p.Y บริ ษ ทั ได้ท บทวนเป้ าหมายการปฏิ บตั ิ ง านอย่า งรอบคอบ โดยพิ จารณาความ
เป็ นไปได้ของเป้ าหมายที กําหนดแล้ว รวมทั,งได้พิจารณาความสมเหตุ สมผล
ของการให้ สิ งจู ง ใจหรื อ ผลตอบแทนแก่ พ นัก งานแล้ว ด้ว ยว่ า ไม่ มี ล ัก ษณะ
ส่ งเสริ มให้พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ต, งั เป้ าหมายยอดขายของบริ ษทั
ไว้สูงเกินความเป็ นจริ งจนทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ น
ต้น

\j
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คําถาม
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บริ ษัทฯ มีระบบการบริ หารจัดการโรงกลัน (Refinery Management System)ซึ ง
เป็ นโครงสร้ างในการจั ดการของโรงกลัน โดยจะครอบคลุมทุ ก ๆ กิ จกรรมที
จําเป็ นต่ อการดําเนิ นงานและเพื อให้ การดําเนิ นงานมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ งแบ่ งได้
เป็ น s ด้ าน คื อ การจัดการเรื องสิ งแวดล้ อมอาชี วอนามัยและความปลอดภัย การ
จัดการไฮโดรคาร์ บอน การจั ดการสิ นทรั พย์ และการจั ดการเรื องทั วไป ทั5งนี 5
ระบบการบริ หารจัดการโรงกลันครอบคลุมถึงการกําหนดวิสัยทัศน์ โดยรวม กล
ยุทธ์ หน้ าที และความรั บผิดชอบ ตลอดจน ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารด้ วย
p.j คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาและสอบถามผูบ้ ริ ห ารเกี ยวกับ โอกาส
ในการเกิ ดทุ จริ ต และมาตรการที บริ ษทั ดําเนิ นการเพื อป้ องกันหรื อแก้ไขการ
ทุจริ ต
p.l บริ ษทั ได้สือสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ทีกําหนดไว้
9.

องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย3 นแปลงทีอ3 าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

q.\ บริ ษทั ประเมินการเปลียนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ทีอาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนิ นธุ รกิ จ การควบคุ มภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้กาํ หนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลียนแปลงนั,นอย่างเพียงพอแล้ว
ระบบการบริ หารจั ด การโรงกลั น ครอบคลุ ม ทุ ก กิ จ กรรมที จํา เป็ นในการ
ดําเนิ นงานกระบวนการกลันนํา5 มันดิ บที มีประสิ ทธิ ภาพรวมถึงการวางแผน การ
รั บวัตถุดิบ กระบวนการผสม การจั ดเก็บ การถ่ ายโอน รวมไปถึ งการควบคุ ม
คุณภาพของ นํา5 มันดิ บ ผลิ ตภัณฑ์ ขั5นกลาง (Intermediate) และ ปิ โตรเลี ยม ทั5งนี 5
บริ ษัทฯ มีการบํารุ งรั กษาโรงงานและเครื องจักร ระบบสาธารณู ปโภค ตลอดจน
การควบคุมทางการเงิน รวมทั5งบริ ษัทฯ จะมีการสอบทานระบบการจัดการ ทุกๆ
v เดือน เพือให้ มนใจว่
ั า ระบบการบริ หารจัดการโรงกลัน และการบริ หารจัดการ
อื นๆ จะทําให้ ผลการดําเนิ นงานเป็ นไปตามที ต้ องการ และเกิ ดการพัฒนาระบบ
ต่ างๆอย่ างต่ อเนือง
นอกจากนี 5 บริ ษัทฯ มี ระบบการจัดการบริ หารความเสี ยง ในการระบุ ประเมิ น
จั ดลําดั บ สื อสาร ควบคุ ม และลดความเสี ยง โดยได้ รายงานเรื องการจั ดการ
ความเสี ยงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
\l
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คําถาม
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q.Y บริ ษทั ประเมินการเปลี ยนแปลงรู ปแบบการทําธุ รกิ จ ทีอาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนิ นธุ รกิ จ การควบคุ มภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้กาํ หนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลียนแปลงนั,นอย่างเพียงพอแล้ว
q.j บริ ษ ทั ประเมิ นการเปลี ยนแปลงผูน้ าํ องค์กร ที อาจมีผลกระทบต่อการดํา เนิ น
ธุ รกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลียนแปลงนั,นอย่างเพียงพอแล้ว
บริ ษัทฯ มีการประเมินและการเตรี ยมตัว เพื อลดผลกระทบจากการเปลี ยนแปลง
ผู้ น ํา องค์ กร โดยบริ ษั ท ฯ ได้ มี ขั5 น ตอนอย่ า งเป็ นระบบสํ า หรั บแผนและ
กระบวนการสรรหาผู้ สื บ ทอดตํา แหน่ ง (Succession Plan) ซึ งคาดว่ า จะลด
ผลกระทบของการเปลี ยนแปลงผู้ น ํา องค์ ก รต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ระบบการ
ควบคุมภายใน และการรายงานทางการเงิน

\Z
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
WX. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที3ช่วยลดความเสี3 ยงทีจ3 ะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที3
ยอมรับได้
คําถาม
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\r.\ มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่ น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต
การดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอืน ๆ
บริ ษัทฯ ได้ จัดทํานโยบายบริ หารความเสี ยงและ แนวทางการบริ หารความเสี ยง
ขององค์ กร รวมทั5งมีคณะกรรมการความเสี ยงเพื อระบุความเสี ยง ติ ดตาม และ
จัดการความเสี ยง
\r.Y บริ ษทั มีมาตรการควบคุ มภายในทีกําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุ ม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่ น มี นโยบายและระเบียบวิธีปฏิ บตั ิ งาน
เกียวกับธุ รกรรมด้านการเงิน การจัดซื, อ และการบริ หารทัวไป ตลอดจนกําหนด
ขอบเขต อํานาจหน้าที และลําดับชั,นการอนุ มตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจน รั ดกุม เพือให้สามารถป้ องกันการทุ จริ ตได้ เช่ น มี การกําหนด
ขนาดวงเงิ นและอํานาจอนุ มตั ิ ของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ ขั,นตอนในการอนุ มตั ิ
โครงการลงทุน ขั,นตอนการจัดซื, อและวิธีการคัดเลื อกผูข้ าย การบันทึกข้อมูล
รายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื, อ ขั,นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ การเบิก
ใช้เครื องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มีกระบวนการสําหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี,
บริ ษั ท ฯ มี ค่ ู มื อในการมอบหมายอํา นาจดํา เนิ น การ (Manual of Delegated
Authorities) และ ระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการจั ด ซื 5 อ จั ด จ้ า ง ที ครอบคลุ ม ถึ ง
ระเบี ยบวิธิปฏิ บัติงานและอํานาจหน้ าที ในการเข้ าทําสั ญญาของบริ ษัทฯ รวมถึ ง
มีการแบ่ งแยกหน้ าที ในการปฏิ บัติงาน
\r.Y.\ การเก็บ รวบรวมข้อมูล เกี ยวกับผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และผูท้ ี เกี ยวข้องกับบุ ค คลดัง กล่ า ว รวมทั,ง บุ ค คลที เกี ยวโยงกัน เพื อ
ประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรื อ
รายการที อาจมี ค วามขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ รวมทั,งมี การปรั บ ปรุ ง
ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ

\[
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คําถาม

ใช่

บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารแยกประเภทของบั ญ ชี ร ายชื อลู ก หนี 5/ เจ้ า หนี 5ข อง
รายการระหว่ างกันในระบบ บ SAP ทั5งนี 5 ฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายกฎหมายจะ
เป็ นผู้พิจารณาว่ ารายการใดเป็ นรายการระหว่ างกัน รวมทั5งบริ ษัทฯ ยัง
ได้ มีการสุ่ มสอบทานรายการระหว่ างกันและตรวจสอบความถูกต้ องกับ
สั ญญาเป็ นรายไตรมาส
\r.Y.Y กรณี ทีบริ ษทั อนุ มตั ิ ธุรกรรมหรื อทําสัญญากับผูท้ ีเกี ยวข้องในลักษณะ
ทีมีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญาซื, อขายสิ นค้า
การให้ กู้ยื ม การคํ,า ประกัน บริ ษ ัท ได้ติ ด ตามให้ ม นใจแล้
ั
ว ว่า มี ก าร
ปฏิ บตั ิ เป็ นไปตามเงื อนไขที ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาทีมี ผลผูกพัน
บริ ษทั เช่น ติดตามการชําระคืนหนี,ตามกําหนด หรื อมีการทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น
บริ ษั ท ฯ มี ก ลไกในการตรวจสอบรายการระหว่ า งกั น รวมทั5 ง มี ก าร
รายงานรายการระหว่ างกันต่ อคณะกรรมการตรวจสอบอย่ างสมําเสมอ
ถึ งแม้ ว่ารายการเหล่ านั5นจะเป็ นรายการปกติ ของธุ รกิ จที ที มี ผลผูกพัน
บริ ษัทในระยะยาว
\r.j บริ ษ ทั กํา หนดให้ก ารควบคุ ม ภายในมี ค วามหลากหลายอย่า งเหมาะสม เช่ น
การควบคุ ม แบบ manual และ automated หรื อการควบคุ มแบบป้ องกันและ
ติดตาม
บริ ษัทฯ มีค่ ูมือจรรยาบรรณที กําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที ในการเข้ าทําสั ญญา
ผูกพันบริ ษัทฯ
\r.l บริ ษ ทั กํา หนดให้มี การควบคุ ม ภายในในทุ ก ระดับ ขององค์ก ร เช่ น ทั,ง ระดับ
กลุ่มบริ ษทั หน่วยธุ รกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
พนักงานทุ กคนจะต้ องมี ความรู้ และความเข้ าใจเกี ยวกับการควมคุ มภายในที
สอดคล้ องกับ ตําแหน่ ง ของตน และจะต้ องปฏิ บัติตามนโยบายและขั5นตอนที
เกี ยวข้ องกับการควบคุ มภายในตามที ระบุไว้ ในคู่มือจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ
ทั5งนีพ5 นักงานทุกคนจะต้ องเข้ าร่ วมอบรมและทดสอบเกี ยวกับคู่มือจรรยาบรรณ
ของบริ ษัทฯ ผ่ านระบบคอมพิวเตอร์ ทุก ๆ M ปี
นอกจากนี 5 บริ ษัทฯ มีระบบการบริ หารจัดการโรงกลัน ที กําหนดให้ พนักงานทุก
ระดับ อาทิ หั วหน้ าหน่ วยธุรกิจ ผู้จัดการสายงาน ผู้จัดการฝ่ ายงาน และพนักงาน

\]

ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

อื นๆ มีส่วนร่ วมในการประเมิ นระบบการบริ หารจัดการตามหลักมาตรฐานการ
รองรั บ ระบบจั ดการ อาทิ ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 และ ISO/IEC
J|}L~
\r.Z บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบในงาน j ด้านต่อไปนี, ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพือเป็ นการตรวจสอบซึ งกันและกัน กล่าวคือ
(\) หน้าทีอนุมตั ิ
(Y) หน้าทีบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(j) หน้าทีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสํา คั ญของกระบวนการแบ่ ง แยกหน้ าที และความ
รั บ ผิ ดชอบในงานต่ างๆ โดยได้ แบ่ งแยกหน้ า ที และความรั บ ผิ ดชอบดั ง นี 5 (J)
หน้ าที อนุมัติ (L) หน้ าที ในการบันทึ กรายการบัญชี และข้ อมูลสารสนเทศ (M)
หน้ าที ในการดูแลจัดเก็บทรั พย์ สิน
11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว3 ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพือ3 ช่ วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
คําถาม

ใช่

\\.\ บริ ษ ัท ควรกํา หนดความเกี ยวข้อ งกัน ระหว่า งการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัวไปของระบบสารสนเทศ
คู่มือจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ ครอบคลุมถึ งการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ ทั5งนี 5
บริ ษัทฯได้ กาํ หนดเรื องการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิ บัติงาน
กับการควบคุมระบบสารสนเทศ ผ่ านแนวทางการจัดการด้ านความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัทฯ
\\.Y บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุ มของโครงสร้ างพื,นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม
บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการใช้ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื อเป็ นแนวทางในการจั ดการระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื อให้ พนั ก งานในบริ ษั ท ฯ ใช้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่ างเหมาะสม
\\.j บริ ษ ัท ควรกํา หนดการควบคุ ม ด้า นความปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยี ใ ห้ มี
ความเหมาะสม
\p

ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

\\.l บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบํารุ งรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
นโยบายความปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการใช้ ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของบริ ษั ท ฯ ครอบคลุ ม ถึ ง กระบวนการพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยี และการจั ดการต่ อการเปลี ยนแปลงของการพัฒนาเทคโนโลยี อย่ าง
เหมาะสม
12. องค์ กรจัดให้ มีกจิ กรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ3งได้ กาํ หนดสิ3 งทีค3 าดหวังและขัRนตอนการปฏิบัติ
เพือ3 ให้ นโยบายทีก3 าํ หนดไว้ นR ันสามารถนําไปสู่ การปฏิบัติได้
คําถาม

ใช่

\Y.\ บริ ษ ัท มี นโยบายที รั ด กุ ม เพื อติ ดตามให้ก ารทํา ธุ ร กรรมของผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี เกี ยวข้องกับ บุ ค คลดัง กล่ า ว ต้องผ่า นขั,นตอนการ
อนุ มตั ิ
ทีกําหนด เช่ น ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพือป้ องกันการหาโอกาส
หรื อนําผลประโยชน์ของบริ ษทั
ไปใช้ส่วนตัว
บริ ษั ท ฯ ได้ ร ะบุ น โยบายในการทํา ธุ ร กรรมกั บ ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้ บ ริ หาร และผู้ เ กี ยวข้ อ งที อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ไว้ ใ นคู่ มื อ
จรรยาบรรณของบริ ษัทฯ รวมทั5งบริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจอนุมัติ
ในการทําธุรกรรมดังกล่ าว
\Y.Y บริ ษทั มีนโยบายเพือให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทําโดยผูท้ ีไม่มีส่วนได้เสี ย
ในธุ รกรรมนั,น
คู่ มื อ จรรยาบรรณของบริ ษั ท ฯ ได้ ก าํ หนดให้ การตั ด สิ น ใจทํา ธุ ร กรรมจะต้ อ ง
ปราศจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
\Y.j บริ ษทั มีนโยบายเพือให้การพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมคํานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษั ท เป็ นสํ า คั ญ และพิ จ ารณาโดยถื อ เสมื อ นเป็ นรายการที กระทํา กั บ
บุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
คู่มือจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ ได้ กาํ หนดให้ การตัดสิ นใจทําธุ รกรรมรายการที
เกี ยวข้ องจะต้ องกระทําโดยเสมื อนเป็ นการกระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’
length basis) และ เพือประโยชน์ สูงสุ ดของบริ ษัทฯ

\q

ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

\Y.l บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
รวมทั,งกําหนดแนวทางให้บุคคลที บริ ษทั แต่งตั,งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั,น ถื อปฏิ บตั ิ (หากบริ ษัทไม่ มีเงิ นลงทุ นในบริ ษัทย่ อย
หรื อบริ ษัทร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี )5
บริ ษัทฯ ไม่ มีบริ ษัทย่ อยหรื อบริ ษัทร่ วม

N/A

\Y.Z บริ ษทั กําหนดหน้าที และความรั บ ผิดชอบในการนํา นโยบายและกระบวนการ
ไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
\Y.[ นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการนําไปใช้ในเวลาทีเหมาะสม
โดยบุ ค ลากรที มี ค วามสามารถ รวมถึ ง การครอบคลุ ม กระบวนการแก้ ไ ข
ข้อผิดพลาด
ในการปฏิบตั ิงาน
บริ ษัทฯ มีการสอบทาน คู่มือจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ และ การมอบหมายอํานาจ
ดําเนินการของบริ ษัทฯ อย่ างสมําเสมอ
\Y.] บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ
บริ ษัทฯ มีการสอบทาน คู่มือจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ และ การมอบหมายอํานาจ
ดําเนินการของบริ ษัทฯ อย่ างสมําเสมอ

Yr

ไม่ ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื3 อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลทีเ3 กี3ยวข้ องและมีคุณภาพ เพือ3 สนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที3
กําหนดไว้
คําถาม

ใช่

\j.\ บริ ษ ทั กํา หนดข้อมู ล ที ต้องการใช้ใ นการดํา เนิ นงาน ทั,ง ข้อมู ล จากภายในและ
ภายนอกองค์กร ทีมีคุณภาพและเกียวข้องต่องาน
\j.Y บริ ษ ัท พิ จารณาทั,ง ต้นทุ นและประโยชน์ ที จะได้รับ รวมถึ ง ปริ ม าณและความ
ถูกต้องของข้อมูล
\j.j บริ ษ ทั ดํา เนิ นการเพื อให้ค ณะกรรมการมี ข ้อมู ล ที สํา คัญอย่า งเพี ย งพอสํา หรั บ
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลทีสําคัญ เช่น รายละเอียดของเรื องทีเสนอ
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ
ในการนํา เสนอวาระต่ า งๆ เพื อให้ คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จารณา ผู้บ ริ หารได้
ดํา เนิ น การให้ มี ข้ อมู ล ครบถ้ ว นเพี ย งพอ เพื อประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการบริ ษัท ทั5งนี ใ5 นการพิ จารณา ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ยังได้ นาํ เสนอ
และอธิ บายข้ อมูลที เพียงพอตามที คณะกรรมการต้ องการ
\j.l บริ ษทั ดําเนิ นการเพือให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุ มหรื อเอกสาร
ประกอบการประชุ มทีระบุขอ้ มูลทีจําเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่ อนการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั,นตําตามทีกฎหมายกําหนด
ตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ กํา หนดให้ บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งส่ งหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม
ระเบี ยบวาระการประชุ ม และ เอกสารประกอบการประชุ มให้ กับคณะกรรมการ
บริ ษัท ก่ อนการประชุ มล่ วงหน้ าไม่ ตากว่
ํ า | วัน ยกเว้ นสําหรั บกรณี ฉุกเฉิ น ทั5งนี 5
ในอดีตที ผ่ านมา บริ ษัทฯ ได้ ส่งหนังสื อนัดประชุ ม ระเบี ยบวาระการประชุ ม และ
เอกสารประกอบการประชุ มให้ กับคณะกรรมการบริ ษัทฯไม่ ตากว่
ํ า | วัน ก่ อน
การประชุม

Y\

ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

\j.Z บริ ษทั ดําเนิ นการเพือให้รายงานการประชุ มคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี ยวกับความเหมาะสมในการปฏิ บตั ิ หน้าที
ของกรรมการแต่ละราย เช่ น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็ นหรื อ
ข้อสังเกตของกรรมการในเรื องทีพิจารณา ความเห็ นของกรรมการรายทีไม่เห็ น
ด้วยกับเรื องทีเสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
การจัดทํารายงานการประชุ ม ได้ มีการบันทึ กข้ อมูลที เป็ นข้ อซั กถาม ความเห็ น
และข้ อสั งเกตของกรรมการในเรื องที พิ จารณา รวมทั5งบันทึ กความเห็นที แตกต่ าง
ของกรรมการพร้ อมเหตุผล เพื อใช้ เป็ นหลั กฐานในการตรวจสอบ การปฏิ บั ติ
หน้ าที ของคณะกรรมการได้
\j.[ บริ ษทั มีการดําเนินการดังต่อไปนี,
\j.[.\ มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
\j.[.Y กรณี ทีได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี หรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ อง
ในการควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั,นอย่างครบถ้วนแล้ว
ฝ่ ายบั ญชี ของ บริ ษั ทฯ มี หน้ า ที ในการ จั ดเก็บ เอกสารทางบัญชี อย่ า ง
ครบถ้ วนและเป็ นไปตามลําดับ ทั5งนี 5 บริ ษัทฯ ไม่ เคยได้ รับชี 5แจงประเด็น
ข้ อ บกพร่ องในการจั ด เก็บ เอกสารที ไม่ เ หมาะสมทางการเงิ น จากผู้
ตรวจสอบภายนอกแต่ อย่ างใด
14. องค์ กรสื3 อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ3งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที3
จําเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามทีว3 างไว้
คําถาม

ใช่

\l.\ บริ ษทั มี ก ระบวนการสื อสารข้อมูลภายในอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และมี ช่องทาง
การสื อสารทีเหมาะสม เพือสนับสนุนการควบคุมภายใน
\l.Y บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที สําคัญถึ งคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมําเสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทีจําเป็ นต่อการปฏิ บตั ิงาน
หรื อสอบทานรายการต่ าง ๆ ตามที ต้องการ เช่ น การกําหนดบุ ค คลที เป็ นศูนย์
ติดต่อเพือให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอืนนอกจากทีได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั,งการ
ติ ด ต่ อ สอบถามข้อ มู ล จากผูส้ อบบัญ ชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัด ประชุ ม
ระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารตามทีคณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรม
YY

ไม่ ใช่

พบปะหารื อ ระหว่ า งคณะกรรมการและผูบ้ ริ ห ารนอกเหนื อ จากการประชุ ม
คณะกรรมการ เป็ นต้น
กฎบั ตรคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ระบุ ใ ห้ คณะกรรมการบริ ษั ท สามารถเข้ า ถึ ง
ผู้ บ ริ หารระดั บ สู ง และข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯได้ นอกจากนี 5 ในกรณี ที จํา เป็ น
คณะกรรมการบริ ษัท สามารถขอคําแนะนําจาก ผู้เชี ยวชาญอิ สระภายนอกได้
\l.j บริ ษ ัท จัด ให้ มี ช่ อ งทางการสื อสารพิ เ ศษหรื อ ช่ องทางลับ เพื อให้ บุ ค คลต่ า ง ๆ
ภายในบริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกียวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายใน
บริ ษทั (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย
บริ ษั ท ฯ ได้ จัดให้ มี ช่ องทางในการสื อสารพิ เศษ เพื อให้ บุ ค คลต่ า งๆ สามารถ
รายงาน หรื อแจ้ งเบาะแสเกี ยวกั บ การละเมิ ด กฎระเบี ย บขององค์ กรได้
นอกจากนี 5 ในการรายงาน ยังสามารถรายงานโดยไม่ ต้องระบุตัวตนได้
15. องค์ กรได้ สื3อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย3 วกับประเด็นทีอ3 าจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

\Z.\ บริ ษ ัท มี ก ระบวนการสื อสารข้อ มู ล กับ ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ภายนอกองค์ก รอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีช่องทางการสื อสารที เหมาะสม เพือสนับสนุ นการควบคุ ม
ภายใน เช่ น จัดให้มี เ จ้า หน้า ที หรื อหน่ วยงานนัก ลงทุ น สั ม พันธ์ ศู นย์รับ เรื อง
ร้องเรี ยน เป็ นต้น
ฝ่ ายจัดหาและวางแผนธุ รกิ จ เป็ นหน่ วยงานหลักที ทําหน้ าที ในการเป็ นศูนย์ กลาง
รั บเรื องร้ องเรี ยน ที เกี ยวข้ องกับ ผลิ ตภัณฑ์ จากผู้มีส่วนได้ เสี ย ภายนอกองค์ ก ร
นอกจากนี 5 บริ ษั ทฯ ได้ ท ํางานอย่ างใกล้ ชิดกับชุ มชน โดยทําความเข้ า ใจในข้ อ
ร้ องเรี ยนของชุมชน รวมถึงสนับสนุน และ มองหาโอกาสในการให้ ชุมชนมีส่วน
ร่ วมกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
\Z.Y บริ ษ ทั จัดให้มีช่ องทางการสื อสารพิเศษหรื อช่ องทางลับ เพื อให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
ภายนอกองค์ก รสามารถแจ้ง ข้อมู ล หรื อเบาะแสเกี ยวกับ การฉ้อฉลหรื อทุ จริ ต
(whistle-blower hotline) แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย
บริ ษัทฯ มีช่องทางในการสื อสารกับผู้มีส่วนได้ เสี ยภายนอกบริ ษัทฯ ผ่ านช่ องทาง
Website ของบริ ษัทฯ

Yj

ไม่ ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ3 ให้ มั3นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่ าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม

ใช่

\[.\ บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุ รกิ จและข้อกําหนด
ห้ามฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิ บตั ิตนในลักษณะที อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แต่ละส่ วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิ บตั ิ
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
คู่ มือจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ สอดคล้ องกับ แนวทางของ กฎหมายป้ องกันการ
ทุจริ ตของสหรั ฐอเมริ กา FCPA (US Foreign Corrupt Practices Act)
\[.Y บริ ษ ทั จัดให้มีก ารตรวจสอบการปฏิ บ ตั ิ ตามระบบการควบคุ ม ภายในที วางไว้
โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
บริ ษัทฯ มีผ้ ตู รวจสอบภายใน ในการติดตามระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
นอกจากนี 5 บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารตรวจสอบและประเมิ น ระบบบริ หารจั ด การซึ ง
เป็ นไปตามมาตรฐานการรองรั บระบบจั ด การ อาทิ ISO9001 ISO14001
OHSAS18001 และ ISO/IEC 17025
\[.j ความถี ในการติดตามและประเมินผลมี ความเหมาะสมกับการเปลี ยนแปลงของ
บริ ษทั
แผนการตรวจสอบประจําปี ของบริ ษัทฯ ครอบคลุมทั5งระบบการควบคุมภายใน
ด้ านการเงิน ระบบการควบคุมภายในด้ านการดําเนิ นงาน และระบบที ผู้บริ หารให้
ความสําคัญ ทั5งนี 5 แผนการตรวจสอบดังกล่ าว มีการกําหนดล่ วงหน้ า และนําเสนอ
ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั5 ง ผลการประเมิ น การตรวจสอบได้ มี ก าร
รายงานให้ กับคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทราบเป็ นรายไตรมาส
\[.l ดําเนิ นการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุ มภายใน โดยผูท้ ีมีความรู ้ และ
ความสามารถ
ระบบการควบคุ มภายในของบริ ษั ทฯ ได้ รับ การติ ดตามและประเมิ นผลโดยผู้
ตรวจสอบภายในที มีประสบการณ์

Yl

ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

\[.Z บริ ษัท กํา หนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ข, ึ นตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
\[.[ บริ ษั ท ส่ งเสริ มให้ ผู ้ต รวจสอบภายในปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที ตามมาตรฐานสากล
การปฏิ บตั ิ ง านวิชาชี พ การตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
บริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริ มให้ ผ้ ูตรวจสอบภายในได้ รับวุฒิบตั รรับรองความรู ้ความสามารถ
ของบุคคลผูป้ ระกอบวิชาชีพเป็ นผูต้ รวจสอบภายใน CIA (the Certified Internal Auditor
license) นอกจากนีใ5 นการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้ ใช้ มาตรฐานสากลการปฏิ บัติวิชาชี พการตรวจสอบภายใน
17. องค์ กรประเมินและสื3 อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที3รับผิดชอบ ซึ3ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม

ใช่

\].\ บริ ษทั ประเมินผลและสื อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดําเนิ นการ
เพื อติ ดตามแก้ไ ขอย่า งทันท่ วงที หากผลการดํา เนิ นงานที เกิ ดขึ, นแตกต่ า งจาก
เป้ าหมายทีกําหนดไว้อย่างมีนยั สําคัญ
บริ ษั ทฯ ได้ มีการประเมิ นผล และรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุ ม
ภายใน ต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือดําเนินการติดตามและแก้ ไข
\].Y บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี,
\].Y.\ ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ทีเกิ ด
เหตุการณ์ หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ ทุจริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิ บตั ิทีฝ่ า
ฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทําทีผิดปกติอืน ซึ งอาจกระทบต่อชื อเสี ยง
และฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที เป็ นสาระสําคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา
(แม้ว่ า จะได้ เ ริ มดํา เนิ น การจัด การแล้ ว ) ต่ อ คณะกรรมการบริ ษัท /
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุ ม ภายใน ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
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คําถาม
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17.2.3 รายงานความคื บหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องทีเป็ นสาระสําคัญต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุ ม ภายในต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
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