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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมคี วามสาคัญอย่างยิ่งสาหรับบริษัทจดทะเบียนหรือ
บริษัททีม่ ีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบทีด่ ีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยง
หรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีสว่ นได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดาเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย
รวมทั้งมีการจัดทาบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขนึ้ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัท
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง
แบบประเมินนี้ ได้จดั ทาตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ทีไ่ ด้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม
2556 และนามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคาถามหลักยัง
แบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็น
หลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การนาไปใช้
บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น
มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกาหนดแนวทางปฏิบัติทเี่ หมาะสมกับบริษัทได้

1

เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา
(AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน
(Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting
Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้ว
พบว่า บริษัทยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนัน้
หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบัติต่อคูค่ ้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก

ใช่




คาอธิบาย
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงกาหนดให้มกี ารปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยความซื่อตรง เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน คูค่ ้า ลูกค้า เจ้าหนี้ หรือคู่แข่งทางการค้า โดย
กาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และได้มีการสื่อสารคู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบาย
บรรษัทภิบาลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่ง
ดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย ให้ปฏิบัติตามและดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและ
รักษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและดาเนินธุรกิจ
1.2 มีข้อกาหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าทีด่ ้วย
ความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สาหรับผู้บริหารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทาให้เกิด
ความเสียหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกาหนดข้างต้น
2

บริษัทควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท








ไม่ใช่

คาถาม
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนาม
รับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็นประจาทุกปี รวมทัง้ มีการเผยแพร่ code of
conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ

ใช่


คาอธิบาย
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้กาหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of
Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม รวมถึงมีการ
กาหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และประกอบธุรกิจที่
แข่งขันกับบริษัทฯ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึง คณะกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดาเนินการ ยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการ
ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน มีการกาหนด
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการกาหนดบทลงโทษ
หากมีการฝ่าฝืนข้อกาหนดตามกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยคู่มือจริยธรรมธุรกิจและ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการอนุมตั ิแล้วโดยคณะกรรมการบริษัท
และได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานเพื่อรับทราบผ่านทางอีเมล์ของบริษัทฯ
รวมทั้งมีการสื่อสารคู่มือจริยธรรมธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้
บุคคลภายนอกรับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
กากับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
คาอธิบาย
บริษัทฯ กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติ ามจริยธรรมและ
ข้อกาหนดของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยที่ผ่านมาได้ผนวกการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการ







ไม่ใช่

คาถาม
ตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบค่าใช้จ่ายประเภทค่ารับรองและเงินบริจาค เป็นต้น

ใช่

ไม่ใช่

บริษัทฯ กาหนดให้มีการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงานเป็นประจาทุก
6 เดือน โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามในเรื่อง Code of Conduct เป็น
ส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ในการ
ประเมินผลการทางานของผู้บริหารและพนักงานของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมิน Engagement Survey และ Banpu Spirit ซึ่งครอบคลุม
เนื้อหาและหลักการของ Code of Conduct โดย Aon Hewit ซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญที่เป็น
อิสระจากภายนอกองค์กรทุกปี
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร






คาอธิบาย
บริษัทฯ กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตติ ามจริยธรรมและ
ข้อกาหนดของบริษัทผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินตนเองโดย
ผู้บริหารและพนักงาน ทาให้บริษัทฯ สามารถจัดการได้อย่างทันเวลา หากพบการ
ไม่ปฏิบัติงานข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ และบริษัทฯ
ได้มีการกาหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนข้อกาหนดตามข้อกาหนดดังกล่าว ซึ่งจะ
พิจารณาบทลงโทษหรือแนวทางแก้ไขตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระทาขึ้น
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาหน้าที่กากับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน
คาถาม
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวน
สิทธิ์อานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
คาอธิบาย

ใช่



ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

บริษัทฯ กาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล และแนวปฏิบัติบริษัทของคณะกรรมการ
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็น
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะของคณะกรรมการของบริษัท
2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและ
วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน



คาอธิบาย
แผนธุรกิจสาหรับปี 2558 ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกิจพลังงานไฟฟ้านั้นจะรวมอยู่
ในแผนธุรกิจของ บมจ. บ้านปู ซึ่งจัดทาขึ้นในช่วงปลายปี 2557 สาหรับแผนธุรกิจของ
ปี 2559 ของกลุ่มบริษัทฯ นั้น ผู้บริหารจะมีการประชุมร่วมกันในระดับผู้บริหารของ
บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า เพื่อจัดทาแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งคาดว่า
จะนาเสนอคณะกรรมการบริษัท ในเดือนธันวาคม 2558 พร้อมกับดัชนีชวี้ ัดผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กร (Corporate Key Performance Indicator: Corporate KPI) ซึ่งเป็น
ดัชนีที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนงานต่างๆ
2.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้บริษัทกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน
คาอธิบาย
บริษัทฯ ได้มีการกาหนดบทบาท อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร
และบริษัทฯ ได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งระบุหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยครอบคลุมถึงการสอบทานให้บริษัทฯ
มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง



ไม่ใช่

คาถาม
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกีย่ วกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ ๆได้

ใช่




คาอธิบาย



คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
หลากหลายด้าน ที่จาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจทั้งของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วม
ค้า เช่น ประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงาน การเงิน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มคี วามรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินจิ และปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ



คาอธิบาย
แนวปฏิบัติบริษัทของคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ว่าด้วย
คณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 กาหนดว่า คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วย
กรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจาก
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ
อย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมดและต้องไม่ต่า
กว่า 3 คน
ทั้งนี้ แม้ว่า นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ และรองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร ซึ่ง
ปัจจุบันดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะเข้า
ข่ายเป็นผู้มีอานาจควบคุมของนิติบคุ คลที่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
ร่วมของบริษัทฯ แต่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2558 ได้รับทราบความสัมพันธ์ข้างต้นและได้มีมติอนุมัติผ่อนผัน
คุณสมบัติการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวในฐานะกรรมการอิสระของ
กรรมการอิสระทั้งสองท่านแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามทีไ่ ด้
แก้ไขเพิ่มเติม) และมีความเห็นว่าการแต่งตั้ง นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ และรอง
ศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร เป็นกรรมการอิสระของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และการปฏิบัติหน้าที่ในการดารงตาแหน่งดังกล่าวแต่
อย่างใด



ไม่ใช่

คาถาม
แนวปฏิบัติดังกล่าวยังกาหนดให้กรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรูค้ วามชานาญ
เฉพาะด้าน เพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ด้านบัญชีและ
การเงิน ด้านกฎหมายธุรกิจ และอื่นๆ
2.6 คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจหน้าทีใ่ นการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย
และกิจการร่วมค้า โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ามีระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สอบทานและติดตาม
การบริหารความเสี่ยงที่สาคัญจากฝ่ายบริหารสินทรัพย์

ใช่



ไม่ใช่

3. ฝ่ายบริหารได้จดั ให้มโี ครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight)
ของคณะกรรมการ
คาถาม

ใช่

3.1 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มกี าร
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขนึ้ ตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น



3.2 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล



ไม่ใช่

คาอธิบาย
ผู้บริหารระดับสูงกาหนดให้มกี ารรายงานตามสายการบังคับบัญชาในโครงสร้างองค์กร
รวมถึง ได้มีการระบุสายการรายงานไว้ในเอกสารคาบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) ของแต่ละตาแหน่งงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกาหนดอานาจอนุมตั ิใน
การดาเนินงานของบริษัท (Delegation of Authority) เพื่อกาหนดอานาจหน้าที่ และลาดับ
ขั้นการอนุมัติรายการทางธุรกิจที่สาคัญของบริษัทฯ
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน



คาอธิบาย
บริษัทฯ ได้มีการกาหนดบทบาท อานาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร สาหรับอานาจหน้าที่ของผู้บริหารและ
พนักงานได้มีการระบุไว้ในเอกสารคาบรรยายลักษณะงาน
4. องค์กรแสดงถึงความมุง่ มั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม

ใช่

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มคี วามรู้
และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธกี ารปฏิบัติ
นั้นอย่างสม่าเสมอ



ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

คาอธิบาย
บริษัทฯ กาหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีการระบุถึงหลักปฏิบัติต่อพนักงาน โดย
คานึงถึงการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่าง
เป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งครอบคลุมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ค่าตอบแทน
แรงงานสัมพันธ์ และการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ



คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการกาหนดหลักเกณฑ์ทใี่ ช้ในการประเมินผลงาน และจัดให้มกี าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุก 6 เดือน ซึ่งผลการประเมินจะ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจ่ายโบนัสประจาปี การปรับอัตราเงินเดือน รวมถึง
การเลื่อนตาแหน่ง โดยผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาจะเป็นผู้สื่อสารผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผลการปฏิบัติงานดี และบุคลากรที่มี
ผลงานไม่เป็นไปตาม KPI ที่กาหนดไว้
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มี
ความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา



คาอธิบาย
บริษัทฯ มีนโยบายสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถในตาแหน่ง
งานที่มีความสาคัญและมีคุณสมบัติเป็นไปตามความต้องการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะเป็นการสรรหาบุคลากรในกลุ่มบ้านปูและสรรหาจากภายนอก นอกจากนี้
บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติกรณีขาดบุคลากร เช่น การว่าจ้างผู้เชีย่ วชาญ/ทีป่ รึกษาจาก
ภายนอก เป็นต้น
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น
การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม



ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการกาหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมตาม
แผนการอบรมประจาปีที่กาหนดไว้ รวมถึงมีการส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และ
ฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากร
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ



คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการจัดทาแนวทางในการสรรหาและพัฒนาการบุคลากรเพื่อสืบทอดตาแหน่ง
ทีส่ าคัญของบริษัทฯ (Succession Plan) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีการกาหนด
ตาแหน่งผู้บริหาร และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก Successor ที่มีโอกาสในการสืบทอด
ตาแหน่ง
5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากร
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มกี ารปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จาเป็น
คาอธิบาย

ใช่



บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และได้มกี าร
สื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษทั ย่อยให้รับทราบและปฏิบัติ
ตาม และมีการกาหนดบทลงโทษไว้เป็นส่วนหนึ่งในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ
และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct
และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
คาอธิบาย
บริษัทฯ ได้มีการกาหนด KPI เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
ทุก 6 เดือน ประกอบด้วยการประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน และด้านพฤติกรรม ซึ่งผล
ของการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนตาแหน่ง การปรับ
เงินเดือน การจ่ายโบนัส เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้มกี ารกาหนด Code of Conduct ไว้เป็น



ไม่ใช่

คาถาม
ส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ในการประเมินของผู้บริหารและพนักงาน

ใช่

5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้าทีใ่ นการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในด้วย



ไม่ใช่

คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุก
6 เดือน ซึ่งผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนตาแหน่ง การ
ปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัส เป็นต้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการทางาน
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พจิ ารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน



คาอธิบาย
บริษัทฯ กาหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีการระบุถึงหลักปฏิบัติต่อพนักงาน โดย
กาหนดให้หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือ คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพ
จิตใจของพนักงาน
บริษัทฯ มีการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งอ้างอิงจาก KPI เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบถึง
เป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทุก 6 เดือน และผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาจะเป็นผู้สื่อสารผลการ
ปฏิบัติงานและสิ่งที่ต้องปรับปรุงของพนักงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม

ใช่

6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ ับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับ
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน



ไม่ใช่

คาถาม
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผย
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง

ใช่

คาอธิบาย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ที่
จัดทาขึน้ ในลักษณะงบการเงินเปรียบเทียบ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาล
สาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ได้รับการสอบทานแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัทฯ
6.2 บริษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ
เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ



6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัท
อย่างแท้จริง



คาอธิบาย
บริษัทฯ จัดทารายงานทางการเงินโดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบโดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งให้ความเห็นว่า งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ที่จัดทาขึน้ ใน
ลักษณะงบการเงินเปรียบเทียบนั้น แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน และ
กระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร เป็น
ส่วนหนึ่งในนโยบายบรรษัทภิบาล ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการ และมีการกาหนด Risk Management Policy เพื่อระบุกรอบแนวปฏิบัติ



ไม่ใช่

คาถาม
ของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการอนุมัตจิ ากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ทาการสื่อสารเรื่องของการบริหารความเสี่ยงให้ส่วนงาน
ต่างๆ ภายในบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ผ่านการประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ของกลุ่มบริษัทฯ

ใช่

ไม่ใช่

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
คาถาม
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ

ใช่



คาอธิบาย
ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการ
ปฏิบัติการด้านอืน่ ๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โดยฝ่ายบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ของบริษัทฯ ทาหน้าทีใ่ นการรวบรวม
รายงานการบริหารความเสี่ยงจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเป็นรายไตรมาส เพื่อ
รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



คาอธิบาย
ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมปัจจัยความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการ
ปฏิบัติการด้านอืน่ ๆ
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
คาอธิบาย
Risk Management Policy ของบริษัทฯ กาหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง และบริษัทฯ จัดให้มคี ณะทางานบริหารความเสี่ยงใน
ระดับจัดการนาโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งมีหน้าทีน่ าเสนอแผนงานและผลการ



ไม่ใช่

คาถาม
ปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ใช่

7.4 บริษัทได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น



ไม่ใช่

คาอธิบาย
ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ โดยพิจารณาถึง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และนาความเสี่ยงดังกล่าวมา
นาเสนอในรูปแบบแผนภาพความเสี่ยง (Risk Map)
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)



คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการกาหนดระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการกาหนดมาตรการใน
การป้องกันแก้ไขความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกาหนดมาตรการในการ
รายงานและการติดตามประเมินผล
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม

ใช่

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ
เช่น การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน
การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal
controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน
โดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น



คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และได้มีการสื่อสาร Standard Practice
Manual “Corporate Fraud Management” ไปยังกลุ่มบริษัทฯ ผ่านอีเมล์ ให้ปฏิบัติตามที่
กาหนดไว้

ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไป
ได้ของเป้าหมายที่กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงาน
กระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทั ไว้สูงเกินความเป็นจริง
จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น



คาอธิบาย
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดแผนธุรกิจ พร้อมกับ
ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร (Corporate KPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินผล
การปฏิบัติงานส่วนงานต่างๆ โดยผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
จ่ายโบนัสประจาปี การปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงการเลื่อนตาแหน่ง
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาส
ในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต



คาอธิบาย
บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดาเนินการเพื่อ
ป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ และมีการรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ
กิจการร่วมค้า ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบ
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่กาหนดไว้
คาอธิบาย
บริษัทฯ ได้มีการกาหนดนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มกี ารเผยแพร่และสื่อสารนโยบาย
ดังกล่าวให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับทราบและปฏิบัตติ าม
ผ่านทางอีเมล์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีวิธีการตรวจสอบเพื่อว่าผู้บริหารและ
พนักงานได้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าว ผ่าน “Acknowledgement report” ซึ่งทีม “BPP
Communication” ภายใต้ส่วนงานธุรการของบริษัทฯ จะทาหน้าที่ตรวจสอบรายงาน
ดังกล่าวผ่านระบบ



ไม่ใช่

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน
คาถาม

ใช่

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การดาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยได้ทาการวิเคราะห์
ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจบริษัทฯ โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ตลอดจนมีการกาหนดมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขและผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



คาอธิบาย
ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีการพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษทั ฯ จะมีการจัดประชุม
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงเพื่อจัดทาแผนธุรกิจและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลกระทบต่อรูปแบบในการทาธุรกิจของบริษัทฯ
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร และพิจารณาถึงผลกระทบในด้าน
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และได้มกี ารจัดทา Succession Plan สาหรับตาแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้
ในอนาคต



ไม่ใช่

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสีย่ งที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต
การดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ

ใช่



คาอธิบาย
บริษัทฯ ได้มกี ารกาหนดมาตรการควบคุมทั้งในระดับองค์กร และระดับกระบวนการ
ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าผ่านทางนโยบายและระเบียบ
วิธีปฏิบัติงานต่างๆ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินธุรกิจ
สภาพแวดล้อม และความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ยง
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในทีก่ าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทัว่ ไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต
อานาจหน้าที่ และลาดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจ
อนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขัน้ ตอนการ
จัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จดั ให้มี
กระบวนการสาหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีทบี่ ริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทาสัญญากับผู้ที่เกีย่ วข้องในลักษณะ
ที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กยู้ ืม
การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไข














ไม่ใช่

คาถาม
ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ตาม
กาหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น
คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการจัดทาอานาจอนุมัตใิ นการดาเนินงานของบริษัท (Delegation of
Authority: DOA) ซึ่งได้รับอนุมัติตามมติทปี่ ระชุมของคณะกรรมการบริษัท ในวันที่
21 สิงหาคม 2558 โดยครอบคลุมถึงอานาจอนุมัติในการทาธุรกรรมของบริษัทย่อย
สาหรับกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศจีนนั้น ได้มีการจัดทา DOA เพื่อกาหนดอานาจอนุมัติ
ในการทาธุรกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศจีน
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบอานาจอนุมัตขิ องบริษัทฯ และได้รับการอนุมัติโดย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ นอกจากนี้ สาหรับกิจการร่วมค้ามีการจัดทา
DOA อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
บริษัทฯ จัดทานโยบายการปฏิบัติงานที่สาคัญในการดาเนินงาน ได้แก่ นโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนโยบายการลงทุน ซึ่งผ่านการอนุมัติ
จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการจัดทาระเบียบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วางแผนและบริหารสินทรัพย์ และการรายงานผลการบริหารสินทรัพย์ ซึ่งได้รับการ
อนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทฯ มีการกาหนดแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันและ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
- กาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องแจ้งถึงการจะเข้าทารายการที่เกี่ยว
โยงกันกับบริษัททันทีที่ทราบว่า ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเข้ารายการ
ดังกล่าว โดยฝ่ายบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทาการเปิดเผยข้อมูลการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าทีต่ ิดตามตรวจสอบผลการเข้าทารายการเกี่ยว
โยงกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและนโยบายที่ได้รับอนุมัติ หากพบว่า
การดาเนินการไม่เป็นไปตามทีก่ าหนด ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข
บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ามีการจัดทาระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่สาคัญอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร

ใช่

ไม่ใช่

คาถาม
10.3 บริษัทกาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม

ใช่



คาอธิบาย
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงกิจการร่วมค้ามีการกาหนดการควบคุมภายในไว้เป็น
ส่วนหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การกาหนด
วงเงินการอนุมตั ิการจ่ายเงิน การกาหนดให้มีการประชุมเพือ่ รายงานผลการดาเนินงาน
ต่อผู้บริหารเป็นประจาทุกเดือน เป็นต้น
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บมจ. บ้านปู เข้ามาให้คาปรึกษาและให้บริการในส่วนงานด้าน
บัญชี ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านกฎหมาย ด้าน
บริหารงานจัดซื้อและธุรการ และด้านอืน่ ๆ ตามความจาเป็น ซึ่งเป็นขอบเขตงานตาม
Management Service Agreement (“MSA”) ที่บริษัทฯ ใช้บริการจาก บมจ. บ้านปู โดย
ใน MSA จะมีการระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและรายงานที่
มีการจัดทา การประมวลผล การเก็บรักษาข้อมูลโดยบุคลากรและระบบสารสนเทศของ
บมจ. บ้านปู รวมถึงการระบุให้ทางบริษทั ฯ สามารถตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบสารสนเทศที่ บมจ. บ้านปู ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบได้
ผู้บริหารของบริษัทฯ จะนาร่าง MSA เข้าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติและให้ความเห็นชอบได้ในวันที่ 24 กันยายน 2558 และจัดทาเป็น MSA ฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งจะลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในวันที่ 24 กันยายน 2558 โดย MSA จะ
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 หลังจากนั้น บริษัทฯ ร่วมกับ บมจ. บ้านปู
จะจัดทา Work procedure ที่เกี่ยวข้องกับงานในขอบเขตการให้บริการภายใน 90 วัน
นับจากวันที่ MSA มีผลบังคับใช้
10.4 บริษัทกาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ
กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการกาหนดการควบคุมภายในระดับองค์กร และกระบวนการทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ผ่านนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ สาหรับงานที่ใช้บริการโดย บมจ.
บ้านปู ตามขอบเขตงานใน MSA นั้น มีการระบุเงื่อนไขเกีย่ วกับการรักษาความ



ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

ปลอดภัยของข้อมูลและรายงานที่มีการจัดทา การประมวลผล การเก็บรักษาข้อมูลโดย
บุคลากรและระบบสารสนเทศไว้ใน MSA
การควบคุมในกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้านั้น ได้กาหนด
ไว้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละบริษัท
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทาหน้าทีต่ รวจสอบการควบคุม
ภายในสาหรับแต่ละกระบวนการของแต่ละบริษัท รวมทั้งสามารถเข้าตรวจสอบการ
ดาเนินงานของ บมจ. บ้านปู ได้ ตามที่ตกลงกันไว้ในเงื่อนไขตาม MSA
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมัติ
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน



คาอธิบาย
บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ากาหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่สาคัญในด้านการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพือ่ ช่วยสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริษัทควรกาหนดความเกีย่ วข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการกาหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การห้ามเปิดเผยรหัสประจาตัวหรือระบบที่มี
การป้องกันใดๆ ของบริษัท ทีใ่ ช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทแก่ผู้อื่น การห้าม
เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลแก่ผู้อื่น เป็นต้น
บริษัทฯ กาหนดให้ บมจ. บ้านปู เป็นผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีบ่ ริษัทฯ ใช้ใน

ใช่


ไม่ใช่

คาถาม
ปัจจุบัน ตามขอบเขตงานใน MSA ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมทั่วไปของการควบคุม
ของระบบสารสนเทศ

ใช่

11.2 บริษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม



คาอธิบาย
บริษัทฯ ว่าจ้างให้ บมจ. บ้านปู เป็นผูใ้ ห้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามขอบเขต
งานใน MSA ถึงครอบคลุมถึงการควบคุมดูแลโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่บริษัทฯ ใช้ ซึ่งประกอบด้วยการใช้งานอีเมล์และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
การใช้งาน Network การ Backup และกู้ข้อมูล และการให้บริการ Helpdesk
บริษัทย่อยได้จัดทา IT Standard Operating Procedure อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งมี
เนื้อหาครอบคลุมการติดตั้งระบบปฏิบัตกิ ารมาตรฐาน นโยบายการ Backup ข้อมูล และ
การกาหนดโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.3 บริษัทควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม



คาอธิบาย
บริษัทฯ ว่าจ้างให้ บมจ. บ้านปู เป็นผูใ้ ห้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามขอบเขต
งานใน MSA ถึงครอบคลุมถึงการควบคุมดูแลความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจ รวมทั้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
บริษัทย่อยได้จัดทานโยบายความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติการแบ่งแยกหน้าที่ในการเข้าถึง
ข้อมูล การป้องกันการใช้ข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ การใช้งาน Internet และ E-mail และ
Disaster Recovery Plan
11.4 บริษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
คาอธิบาย
บริษัทฯ ว่าจ้างให้ บมจ. บ้านปู เป็นผูใ้ ห้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามขอบเขต
งานใน MSA ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดหาระบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อุปกรณ์ IT ต่างๆ ให้กับบริษัทฯ ตามความต้องการของบริษัทฯ



ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

บริษัทย่อยได้จัดทาแนวปฏิบัติในการจัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบปฏิบัติการอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร และมีการว่าจ้างผู้ให้บริการจากภายนอกเข้า
มาบารุงรักษาระบบสารสนเทศผ่านการจัดทาสัญญาเป็นรายปี
12. องค์กรจัดให้มกี ิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นนั้ สามารถนาไปสูก่ ารปฏิบัติได้
คาถาม
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รดั กุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิ
ที่กาหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนาผลประโยชน์ของบริษัท
ไปใช้ส่วนตัว



คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
นโยบายบรรษัทภิบาล โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน
บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายการทารายการเกีย่ วโยงกัน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัตใิ นกรณี
ที่บริษัทฯ มีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวผ่านการอนุมัตใิ นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่
11 กันยายน 2558
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
ในธุรกรรมนัน้
คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวปฏิบัติของ
บริษัทฯ เกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรม
นั้นๆ



คาถาม
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นสาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการทีก่ ระทากับบุคคลภายนอก
(at arms’ length basis)

ใช่


คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการกาหนดแนวปฏิบัติมาตรการการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน ซึ่งกาหนดให้
รายการที่เกี่ยวโยงกันต้องมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและ
ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ รวมถึงเป็นการทารายการที่บริษัทคานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
รวมทั้งกาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)
คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผ่านการอนุมัตใิ นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่
11 กันยายน 2558
บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
ในแต่ละบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เพื่อทาหน้าทีใ่ นการติดตามและสอบทานผลการ
ดาเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ไปดารงตาแหน่ง Country Head ของกลุ่ม
บริษัทย่อย เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อย และมีการส่งตัวแทน
ของบริษัทฯ ให้ไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการใหญ่และรองผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายการ
บัญชีและการเงินที่กจิ การร่วมค้าบางแห่ง
การกาหนดให้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์มีหน้าทีต่ ิดต่อประสานงานร่วมกับทีมงานของบริษัท
ย่อยและกิจการร่วมค้า เพื่อติดตามดูแลผลการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและกิจการ
ร่วมค้า ให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทฯ กาหนดไว้ ทั้งในเชิงกลยุทธ์และการ
ดาเนินงาน เช่น การสอบทานแผนธุรกิจของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า การรวบรวม
ผลการบริหารความเสี่ยง การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เป็นต้น



ไม่ใช่

คาถาม
12.5 บริษัทกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการ
ไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน

ใช่


คาอธิบาย
บริษัทฯ ได้มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่เกี่ยวข้องไว้ใน
นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง ซึ่งได้มกี ารแจ้งให้พนักงานทีเ่ กี่ยวข้อง
รวมถึง Country Head ของกลุ่มบริษัทย่อยได้รับทราบผ่านทางอีเมล์ จะยังมีการจัดเก็บ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานแต่ละเรื่องไว้ใน Server ภายในของบริษัทฯ
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม
โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน



คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ผ่านทางอีเมล์ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบ และติดตามระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปี ในกรณีที่พบข้อผิดพลาด ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานประเด็นที่ตรวจพบ
พร้อมทั้งให้คาแนะนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มคี วามเหมาะสมอยู่เสมอ
คาอธิบาย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมในระดับผู้บริหารเพื่อรายงานผลการดาเนินงานเป็น
ประจาทุกเดือน ในกรณีที่พบว่านโยบายหรือกระบวนการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับ
การดาเนินงานจริงในปัจจุบนั ทางผู้บริหารจะดาเนินการให้มีการปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ฝ่ายตรวจสอบภายจะทาหน้าทีใ่ นการตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานจริงของบริษัทฯ
บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าได้ดาเนินการตามนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่
กาหนดไว้ และในกรณีทพี่ บว่านโยบายหรือกระบวนการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมจะทา
การแจ้งให้ผู้บริหารทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง



ไม่ใช่

ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกีย่ วข้องและมีคุณภาพ เพือ่ สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิน
ไปได้ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
13.1 บริษัทกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่มคี ุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
คาอธิบาย

ใช่



บริษัทฯ มีการพิจารณาเพื่อกาหนดการใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกสาหรับ
ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดาเนินงาน
สาหรับข้อมูลภายในของบริษัทฯ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานในเชิงปฏิบัตกิ ารของโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ กาหนดให้
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานจากบริษัทย่อยและกิจการ
ร่วมค้า เพื่อรายงานให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ สาหรับการจัดทาข้อมูลทางการเงิน
สาหรับผู้บริหารนั้น ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทา
รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการใช้ข้อมูลจากภายนอกที่เป็นเว็บไซต์เกีย่ วกับเรื่องพลังงานต่างๆ เช่น ข้อมูล
สถิติการใช้พลังงานที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลการใช้พลังงานต่างๆ ในอนาคต เพื่อนามาใช้
เป็นข้อมูลประกอบในการดาเนินธุรกิจ
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล
13.3 บริษัทดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ
คาอธิบาย
บริษัทฯ กาหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาสเพื่อ
รายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเลขานุการบริษัทและ
หน่วยงานต้นเรื่องจะมีการจัดทารายงานต่างๆ เพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการ






ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

บริษัท
13.4 บริษัทดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด




คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการจัดทาหนังสือนัดประชุมแนบด้วยเอกสารประกอบการประชุมเพื่อส่งให้
กรรมการบริษัท 7 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาขัน้ ต่าตามที่
กฎหมายกาหนด โดยมีการระบุไว้ใน แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558
13.5 บริษัทดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกต
ของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง
ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น




คาอธิบาย
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จดั ทา
รายงานการประชุมซึ่งจะระบุถึงรายละเอียดเรื่องที่พิจารณา ข้อซักถามและความเห็นของ
กรรมการ รวมถึงผลการอนุมัต/ิ พิจารณาวาระการประชุมนัน้ ๆ
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าทีใ่ นจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการให้เป็น
ระเบียบเพื่อความสะดวกในการใช้อ้างอิงข้อมูลในอนาคต
13.6 บริษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง
ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
คาอธิบาย
บริษัทฯ กาหนดให้แต่ละหน่วยงานที่เป็นผู้จดั ทาเอกสาร มีหน้าที่ให้การจัดเก็บเอกสารที่
สาคัญให้เป็นระเบียบ สาหรับเอกสารที่จดั ทาโดย บมจ. บ้านปู นั้น ทาง บมจ. บ้านปู มี
หน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลเหล่านั้น โดยให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดเก็บเอกสารของ






ไม่ใช่

คาถาม
บมจ. บ้านปู ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ใน MSA

ใช่

ไม่ใช่

กรณีที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทฯ จะ
มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดาเนินการเพื่อแก้ไขปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบ โดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในมีหน้าทีใ่ นการติดตามสถานะการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ เป็นราย
ไตรมาส
14. องค์กรสือ่ สารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ
การควบคุมภายในที่จาเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้
ตามที่วางไว้
คาถาม
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน

ใช่



คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการกาหนดช่องทางการสื่อสารข้อมูลให้กับพนักงานหลายช่องทาง ได้แก่ การ
ติดประกาศที่บอร์ด การใช้อีเมล์สื่อสารข้อมูลเพื่อให้พนักงานบางคนหรือบางกลุ่ม
รับทราบ แล้วแต่กรณี
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ และ
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ
และผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น
คาอธิบาย
บริษัทฯ กาหนดเรื่องการรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบาย
บรรษัทภิบาล เรื่องการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุน
ให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัทซึ่งมี
กาหนดไว้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมถึงส่งเสริมให้มกี ารพบปะและแลกเปลี่ยน




ไม่ใช่

คาถาม
ความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มโี อกาสทาความรู้จกั คุ้นเคยกับ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ใช่

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ
ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย



ไม่ใช่



คาอธิบาย
ผู้บริหารของบริษัทฯ กาหนดนโยบายการรับแจ้งเรื่องทุจริต และให้ความคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียนจากภายใน เพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ และบริษทั ย่อย สามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้โดยผ่านช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ทาง
ไปรษณีย์ ถึงหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
ทางอีเมล์ ถึง complaint@banpupower.co.th และทางการร้องเรียนในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (http://www.banpupower.com/complaints_handling)
15. องค์กรได้สอื่ สารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน
คาถาม
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
คาอธิบาย
ปัจจุบัน บริษัทฯ กาหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร
ข้อมูลของบริษัทฯ ไปยังบุคคลภายนอก และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่จะทาหน้าที่ในฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่า
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะแล้วเสร็จภายในปี 2558
บริษัทฯ มีการจัดทาเว็บไซต์ (http://www.banpupower.com) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่
สาคัญ เช่น ข้อมูลบริษัทฯ บรรษัทภิบาล และการรับข้อร้องเรียน เป็นต้น สาหรับการ
จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วง

ใช่


ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

เดือนมกราคม 2559
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistleblower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย



คาอธิบาย
ผู้บริหารของบริษัทฯ กาหนดนโยบายการรับแจ้งเรื่องทุจริต และให้ความคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียนจากภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้โดยผ่านช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ทาง
ไปรษณีย์ ถึงหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ
ทางอีเมล์ ถึง complaint@banpupower.co.th และทางการร้องเรียนในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (http://www.banpupower.com/complaints_handling)

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ดาเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
คาถาม
16.1 บริษัทจัดให้มกี ระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนด
ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัตติ นในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงาน
ผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
คาอธิบาย
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
และข้อกาหนดของบริษัทผ่านกระบวนการการตรวจสอบภายใน โดยผนวกการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดของบริษัทเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของแนวทางการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบค่าใช้จ่ายประเภทค่ารับรองและเงิน

ใช่



ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

บริจาค เป็นต้น
16.2 บริษัทจัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน



คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ ในการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
ปัจจุบัน บริษัทฯ กาลังอยู่ในระหว่างการดาเนินการเพื่อสรรหาบุคลากรฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ เพื่อประสานงานร่วมกับหัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายในของ
บมจ. บ้านปู ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่า
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะแล้วเสร็จภายในปี 2558
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริษัท



คาอธิบาย
บริษัทฯ มีการกาหนดแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ซึง่ พิจารณาจากความเสี่ยงและ
ลักษณะการดาเนินงานทางธุรกิจของแต่ละบริษัท ทีมงานตรวจสอบภายในจะทาการ
ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในเพื่อให้มีความสอดคล้องและความเหมาะสมกับ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีเป็นระยะๆ
และอาจมีการพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบภายในเมื่อมีความจาเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาและให้ความเห็น
เกี่ยวกับแผนงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นไปตามตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่
กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถ
คาอธิบาย
ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และ
ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยสานักงาน
ตรวจสอบภายในของ บมจ. บ้านปู ซึ่งมีหัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายในของ บมจ.



ไม่ใช่

คาถาม
บ้านปู ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายในของ บมจ.
บ้านปู เป็นผูม้ ีความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบมากกว่า 7 ปี

ใช่

ไม่ใช่

ปัจจุบัน บริษัทฯ กาลังอยู่ในระหว่างการดาเนินการเพื่อสรรหาบุคลากรฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ เพื่อประสานงานร่วมกับหัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายในของ
บมจ. บ้านปู ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ คาดว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะ
แล้วเสร็จภายในปี 2558
16.5 บริษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ



คาอธิบาย
ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 กันยายน 2558 กาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีใ่ น
การพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)



คาอธิบาย
บริษัทฯ ได้ใช้บริการจากสานักงานตรวจสอบภายในของ บมจ. บ้านปู ซึ่งมีการส่งเสริม
ให้บุคลากรในทีมตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ
17. องค์กรประเมินและสือ่ สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึง่ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการ
เพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้อย่างมีนัยสาคัญ
คาอธิบาย

ใช่


ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

ในช่วงที่ผ่านมา สานักงานตรวจสอบภายในของ บมจ. บ้านปู มีหน้าที่รายงาน
ข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่พบ โดยทีม
ตรวจสอบจะมีการประเมินความสาคัญของข้อบกพร่องแต่ละประเด็นและนาเสนอไว้ใน
รายงานที่แสดงต่อผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า เพื่อให้บริษัท
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ปัจจุบัน บริษัทฯ กาลังอยู่ในระหว่างการดาเนินการเพื่อสรรหาบุคลากรฝ่ายตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ เพื่อประสานงานร่วมกับหัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายในของ
บมจ. บ้านปู ในการดาเนินการวางแผนการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการ
ควบคุมภายในที่ตรวจพบ และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไข ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ คาด
ว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะแล้วเสร็จภายในปี 2558
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
หรือมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อย่างมีนัยสาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา
(แม้ว่าจะได้เริ่มดาเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญต่อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
คาอธิบาย
บริษัทฯ กาหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทันที กรณีที่มีเหตุการณ์
ทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมี
การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มกี ารติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ และ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงรายงานการติดตามสถานะของการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าให้กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจาทุกไตรมาส








ไม่ใช่

