การควบคุมภายใน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญต่อ
การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบตั งิ าน (Operation) ด้านการจัดท�ำ
รายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance)
ในการประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยพิจารณาตามแบบประเมิน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ตามทีฝ่ า่ ยบริหารได้จดั ท�ำ และผลการสอบทานการประเมิน
ระบบการควบคุ ม ภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
ของบริษั ทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอในการด�ำเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบควบคุมภายในที่สามารถ
ติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษั ทฯ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงาน
ที่จัดท�ำขึ้น มีความน่าเชื่อถือ และการด�ำเนินกิจการเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนสามารถป้องกัน
ทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการทีก่ รรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานน�ำไปใช้โดยมิชอบ
ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและช่วยให้กระบวนการตรวจสอบ
สามารถพบปัญหาหรือความเสีย่ งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิง่ ขึน้ การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ ดังนี้

สภาพแวดล้อมของการควบคุม
(Control Environment)
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่
มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการด�ำเนินงาน พร้อมทั้ง
ก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในทีด่ ี และเอือ้ อ�ำนวย
ต่อการปฏิบัติตามนโยบายระบบการควบคุมภายใน ดังนี้
• คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ ริหาร ได้กำ� หนดนโยบายก�ำกับ

ดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย
ระบบการควบคุมภายใน และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต
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และคอร์รปั ชัน เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษัทฯ
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยก�ำหนดให้บุคลากร
ทุกคน มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการควบคุมภายใน และธ�ำรง
ไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว แก่ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคน
อย่างสม�ำ่ เสมอ ผ่านหลักสูตรอบรมภายในและกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัด
ให้มีการสื่อความด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่
พนักงานในสายงานผ่านการประชุมทีส่ ำ� คัญเป็นประจ�ำทุกเดือน
(CG Talk) โดยผู้บริหารระดับสูง
• คณะกรรมการบริษั ทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อ
ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางจัดท�ำแผน
ธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะ
เรือ่ งอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้

• บริษั ทฯ ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจและ

สายงานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการของ
บริษั ทฯ มีประสิทธิภาพ และด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งกลุ่มบริษั ทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ ในส่วนงาน
ทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างกัน และได้กำ� หนด
หน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอ�ำนาจอย่างเหมาะสมตาม
โครงสร้างองค์กร และพนักงานทุกคนทราบถึง บทบาท อ�ำนาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

• บริษัทฯ ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องบุคลากรแต่ละต�ำแหน่งงาน เพือ่

เป็ น เกณฑ์ ใ นการสรรหาและพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ทั ศ นคติ
สอดคล้อง และเหมาะสมกับค่านิยมขององค์กรเข้ามาร่วมงาน
กับบริษั ทฯ มีการก�ำหนดแผนสืบทอดต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญ
พร้อมทั้งก�ำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
มีมาตรฐานและเป็นระบบ เพือ่ พิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม
และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน

• บริษัทฯ ได้จดั กิจกรรมเพือ่ สร้างความตระหนัก และความเข้าใจ

แก่ผู้บริหารและพนักงานถึงความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดจาก
การทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในการก�ำกับ
ดูแลการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมอบรม
หลักสูตร CG Role Model : Focus on Action เพื่อให้
ผู้บริหารตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติงานอย่างมี
จรรยาบรรณ ป้องกันการทุจริต และสร้างความเข้มแข็งให้กบั
บริษั ทฯ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณธุรกิจ หรือ “CG Roadshow” ให้แก่สายงานต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และความเข้าใจ รวมทั้งเป็น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ให้ความส�ำคัญในการบริหาร
ความเสีย่ ง เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในการน�ำพาองค์กรสูเ่ ป้าหมายทัง้
ระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
(Enterprise Risk Management Committee) แต่งตัง้ โดยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อก�ำกับดูแลการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษั ทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้
• บริษัทฯ ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามกรอบ

มาตรฐาน ISO31000 – Risk Management และ COSO
Enterprise Risk Management และมีนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

• บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย

(1) บริหารความเสี่ยงองค์กร โดยจัดท�ำ Risk Profile ทั้งใน
ระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน่วยงาน
(2) บริหารความเสี่ยงการลงทุน และ
(3) บริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการต่าง ๆ

ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงได้ค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง จากทั้ง
ปั จ จั ย ภายในและภายนอก รวมถึ งโอกาสที่ จ ะเกิ ด ทุ จ ริ ต และ
คอร์รัปชัน พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้
ความเสีย่ งอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ มีกระบวนการทบทวนความเสีย่ ง
และติดตามการด�ำเนินงาน ตามมาตรการจัดการความเสี่ยงเป็น
ประจ�ำทุกเดือน โดยถือเป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน
ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้
เพือ่ ให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาว นอกจากนี้ ในปี 2561
บริษั ทฯ ยังได้ตั้งคณะท�ำงานย่อย ภายใต้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อท�ำการบริหารความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจระยะยาวของบริษั ทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ มีมาตรการรองรับอย่างเหมาะสม
• บริษั ทฯ ได้น�ำระบบตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ (Key Risk

Indicator: KRI) มาใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมทั้งก�ำหนดมาตรการเพิ่มเติมส�ำหรับ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที ในปี 2561
บริษั ทฯ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูล
การประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และดัชนี

วัดความเสี่ยงส�ำคัญ (KRIs) เพื่อให้แต่ละสายงานสามารถเข้า
ถึงข้อมูลการบริหารความเสี่ยง และสามารถน�ำข้อมูลไป
วิเคราะห์ต่อไปในอนาคต
• บริษัทฯ ท�ำการซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business

Continuity Plan) ประจ�ำปีระดับองค์กร โดยการจ�ำลอง
สถานการณ์ทอี่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของโรงงาน
โดยแต่ละโรงงานประเมินผลกระทบและด�ำ เนิน การตาม
มาตรการรองรับ เพื่อซ้อมร่วมกันทุกหน่วยงานในบริษั ทฯ
ประกอบด้วย หน่วยงานด้านการผลิต (Operation) และ
หน่วยงานสนับสนุนการผลิต (Support) เพือ่ เตรียมความพร้อม
ในการรองรับและบรรเทาผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกิจกรรมการควบคุม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่
จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ ดังนี้
• บริษัทฯ ก�ำหนดกิจกรรมควบคุม โดยค�ำนึงถึงหลักการควบคุม

ภายในที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ และมอบอ�ำนาจอนุมตั ิ
อย่างเป็นระบบให้กลุ่มบุคลากร เพื่อความมั่นใจว่ามีระบบ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนาจกันได้ มีนโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำรายการที่มี หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การท�ำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และเป็นธรรม การอนุมตั ธิ รุ กรรมโดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทฯ เป็นต้น

• บริษัทฯ จัดท�ำระเบียบ นโยบาย ข้อก�ำหนด คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน

เป็นลายลักษณ์อักษร โดยก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ
และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน เพือ่ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ นโยบาย ข้อก�ำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ
อย่างสม�่ำเสมอ

• บริษั ทฯ ก�ำหนดการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate) ใน

กระบวนการที่ส�ำคัญต่าง ๆ เช่น จัดให้มีระบบ SAP GRC –
Access Control เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการก�ำหนดสิทธิ์การ
ปฏิบตั งิ านในระบบ SAP สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่
ที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Continuous Control
Monitoring System (CCMS) ซึ่งก�ำหนดให้ผู้รับผิดชอบ
ด�ำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างทันท่วงที เมื่อระบบได้
แจ้งเตือนรายการที่ผิดปกติ

• บริษั ทฯ ก�ำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของ

ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง เป็ น ไปตามมาตรฐาน
ISO27001 – Information Security Management และ
Control Objectives for Information and Related
รายงานประจำ�ปี 2561
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Technologies (COBIT) เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรม
และสือ่ สารให้ความรูก้ บั พนักงานถึงความเสีย่ งและการป้องกัน
ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ อย่างสม�่ำเสมอ
ในปี 2561 บริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจจั บ
และวิเคราะห์ตรวจจับภัยคุกคาม โดยด�ำเนินการติดตัง้ โปรแกรม
ป้องกันหรือตรวจจับการส่ง Electronic Mail ที่มีเนื้อหาไม่
เหมาะสมหรือมีไวรัส เป็นต้น และยังได้กระตุ้นให้พนักงานมี
ความตระหนัก ระมัดระวัง ภัยคุกคามจากการใช้งานระบบ
สารสนเทศ โดยท�ำการทดสอบการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อขโมยข้อมูลส�ำคัญของผู้ใช้ (Phishing Test) กับพนักงาน
ทุกระดับ
• บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการก�ำกับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุน

ตามโครงสร้างของบริษัทฯ ในแต่ละกลุม่ ธุรกิจ เพือ่ ให้บริษัทย่อย
และบริ ษั ท ร่ ว ม มี แ นวทางการด� ำ เนิ น งานสอดคล้ อ งและ
เป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์
ทางธุรกิจของบริษั ทฯ พร้อมทั้งติดตามการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นประจ�ำอย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง

• บริษั ทฯ จัดท�ำแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มบริษั ทฯ

(GC Way of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและ
ก�ำกับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น โดยได้มีการสื่อความและ
ปรับปรุงแนวทางอย่างต่อเนื่อง

• ในปี 2561 บริษัทฯ มีนโยบายให้มกี ารแต่งตัง้ บุคลากรเพิม่ เติม

ด้าน GRC (Governance, Risk Management & Internal
Control และ Compliance) โดยท�ำหน้าทีช่ ว่ ยผลักดัน กลัน่ กรอง
และตรวจสอบงานด้าน GRC ในระดับกลุ่มธุรกิจและสายงาน
ให้มีความเข้มแข็ง และมีการด�ำเนินงานที่เข้มข้น มากขึ้น
รวมถึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ GRC ใน 6 บริษัทในกลุ่มเพื่อ
น�ำร่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดูแล สอบทาน ติดตาม และ
ประเมินผลการด�ำเนินงานด้าน GRC อย่างเป็นรูปธรรม ให้กบั
บริษัทในกลุ่มทั้ง 6 บริษัท

สารสนเทศและการสื่อสาร
(Information & Communication)
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในคุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล โดยมีแนวทางบริหารจัดการ
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
• บริษั ทฯ ก�ำหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บ

เอกสารส�ำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการ
ปฏิ บั ติ ง านทั้ ง จากภายในและภายนอก เพื่ อให้ มั่ น ใจว่ า
สารสนเทศที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และทันต่อการใช้งาน
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• บริษัทฯ น�ำซอฟต์แวร์ SAP ECC 6.0 มาใช้งานในการรวบรวม

และประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจในทุก ๆ ด้าน ลดความซ�ำ้ ซ้อน
ของข้ อ มู ลในการใช้ ง านของระบบสารสนเทศขนาดเล็ ก
(Legacy System) ที่มีอยู่จ�ำนวนมาก สามารถสรุปผลรายงาน
ต่อฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว

• บริษัทฯ จัดให้มรี ะบบฐานข้อมูลกลยุทธ์เพือ่ จัดเก็บข้อมูลปัจจัย

ภายนอกที่ส�ำคัญ ในการน�ำมาใช้จัดท�ำแผนกลยุทธ์องค์กร
อีกทั้งจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลแผนงานของแต่ละสายงานที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ

• บริษั ทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษั ทฯ ผู้บริหาร

พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเหมาะสม โดยสาระส�ำคัญที่
เกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุม
ได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษั ทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ คณะกรรมการ
บริษัทฯ สามารถร้องขอข้อมูลเพิม่ เติมจากหน่วยงานหรือบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ประกอบการพิจารณาได้ ทัง้ นี้ เพือ่ ความสะดวก
และรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการประชุมกรรมการ
บริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำระบบ Digital Join เพื่อใช้เป็น
สือ่ กลางในการส่งข้อมูลให้แก่กรรมการทุกท่าน ผ่านเครือ่ งมือ
สื่อสารที่มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

• บริษั ทฯ จัดช่องทางส�ำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลาย

ช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึง
พนักงานผ่านกิจกรรม Town hall การสื่อสารผ่าน Intranet
ขององค์กร การสื่อสารผ่าน Electronic Mail การให้ข้อมูลที่
ส�ำคัญกับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรม Orientation และการให้
ความรู้ที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ Knowledge
Base System (KBS) และระบบ E-Learning นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้พฒ
ั นา “WE GC Mobile Application” เพื่อเพิม่
ช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ ให้รองรับการใช้งานผ่าน
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

• บริ ษั ท ฯ จั ด ช่ อ งทางส� ำ หรั บ การสื่ อ สารกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย

ภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website, Electronic mail,
Facebook และ Twitter ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง เพือ่ เปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
อย่างสม�่ำเสมอ โดยในปี 2561 บริษั ทฯ ขยายช่องทาง
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านช่องทาง Customer
Solution Center (CSC) เพือ่ เป็นศูนย์การเรียนรูแ้ ละให้ขอ้ มูล
ทั้งสินค้าและบริการอย่างครบวงจรของบริษัทฯ แก่ผู้ที่สนใจ

• บริษัทฯ จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและก�ำหนดแนวทางการ

บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่อง
ร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม
และเป็นความลับ ภายในเวลาอันเหมาะสม

• บริษัทฯ ก�ำหนดให้มกี ารจัดวางระบบการบริหารความต่อเนือ่ ง

ทางธุรกิจระดับองค์กร และหน่วยธุรกิจ รวมถึงบริษัทในกลุ่ม
ให้เป็นตามมาตรฐานสากล (ISO 22301) และจัดให้มชี อ่ งทาง
การสือ่ สารสารสนเทศทีจ่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั งิ านในภาวะวิกฤติ
ทัง้ นี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาระบบ Incident Management
System (IMS) Mobile Application เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารข้อมูลกับ
ผู้เกี่ยวข้องในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้สามารถจัดการข้อมูลได้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การติดตามประเมินผล
(Monitoring Activities)
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการ
ควบคุมภายใน พร้อมทั้งก�ำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้
มัน่ ใจได้วา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนี้

แผนตรวจสอบที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้
แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษั ทฯ
และความเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น งาน
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนการควบคุมภายใน ทั้งนี้
ฝ่ายบริหารรับทราบและก�ำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ในส่วนของการประเมินการ
ควบคุมภายในด้านบัญชี การเงิน มีการตรวจสอบและสอบทาน
โดยส�ำนักงานผู้สอบบัญชีภายนอก น�ำเสนอผลการตรวจสอบ
และสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเป็น
รายไตรมาสและรายปี
• บริษั ทฯ ด�ำเนินการติดตามด้าน Compliance Monitoring

and Reporting อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่
ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อปรับปรุงกระบวนการติดตามการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และจัดท�ำ Compliance
Checklist เพื่อประเมินการปฏิบัติตาม Compliance Policy

• บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมิน

• บริษัทฯ ได้รบั การรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ

• สายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อ

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษั ทฯ ไม่พบความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบ
การควบคุมภายในของบริษั ทฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักขององค์กร หรือข้อบกพร่องที่มีสาระส�ำคัญ
เกีย่ วกับรายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต
หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การควบคุ ม ภายในระดั บ กระบวนการ ผ่ า นกระบวนการ
ประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control
Self-Assessment) เป็นประจ�ำทุกปี โดยมีหน่วยงานระบบการ
ควบคุมภายใน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการ
ประเมินดังกล่าว พร้อมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำในการก�ำหนดแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่
พบต่อผู้บริหารได้รับทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึง
กระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ
ภายในเวลาตามที่ก�ำหนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่สอบทาน เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจได้วา่ การควบคุมภายในทีม่ อี ยูม่ คี วามเพียงพอ เหมาะสม
และมีการปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ โดยได้ตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่าง ๆ ตาม

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยผ่าน
กระบวนการประเมินตนเองทุกปีและทุก ๆ 3 ปี มีการสอบทาน
และลงนามรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษั ทฯ
เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และ
มีมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ตลอดจนด�ำเนิน
ธุรกิจอยู่ ในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ที่ CAC
ก�ำหนด

รายงานประจำ�ปี 2561
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