การควบคุมภายใน
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินงาน
การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในทัง้ 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านการปฏิบตั งิ าน (Operation)
ด้ า นการรายงาน (Reporting) และด้ า นการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ
(Compliance)  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่
17 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดย
พิจารณาตามแบบประเมินของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามทีฝ่ า่ ยบริหารได้
จัดทำ�ขึ้น และผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุม
ภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบความบกพร่องที่สำ�คัญ
ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ
จั ด ให้ มี ก ระบวนการและบุ ค ลากรอย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ ให้
การดำ�เนินงานตามระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รายงานทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ มีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ และ
การดำ�เนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในจะสามารถ
ป้ อ งกั น ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย จากการที่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำ�ไปใช้โดยมิชอบได้
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบ
ต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายในและช่วยให้
กระบวนการตรวจสอบสามารถพบปัญหาหรือความเสี่ยง
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น การบริหาร
จัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุป
แยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
COSO ได้ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
(CONTROL ENVIRONMENT)
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และผู้ บ ริ ห ารสนั บ สนุ น วั ฒ นธรรม
องค์กรทีม่ งุ่ เน้นความซือ่ ตรงและจรรยาบรรณในการดำ�เนินงาน
พร้อมทั้งกำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ภายในที่ดี และเอื้ออำ�นวยต่อการปฏิบัติตามนโยบายระบบ
การควบคุมภายใน ดังนี้
• คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้กำ�หนดนโยบาย
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย
การกำ � กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
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กฎ ระเบียบ นโยบายระบบการควบคุมภายใน และแนว
ปฏิบตั ใิ นการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน เพือ่ ให้กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน โดยกำ�หนดให้บุคลากรทุกคน มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน และธำ�รงไว้ซึ่ง
ระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว แก่ผบู้ ริหารและพนักงาน
ทุกคนอย่างสม่ำ�เสมอ ผ่านหลักสูตรอบรมภายในและ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีการสื่อความด้านจริยธรรม
และจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ให้ แก่ พนั ก งานในสายงานผ่าน
การประชุมที่สำ�คัญเป็นประจำ�ทุกเดือน (ฮูก Talk) โดย
ผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้น
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เรื่องการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านการจัดกิจกรรรมเดินสาย
“ฮูก Walk” ในหัวข้อ ปฏิบตั อิ ย่างไรให้ได้ทงั้ Governance &
Compliance ไปยั ง ทุ ก สายงานของบริ ษั ท ฯ และ
จัด GC Group Compliance Day ขึ้นเพื่อสื่อสาร
ทำ�ความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดทำ�คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2562 ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-CG & Business Code of Conduct
Handbook) เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ลงนามในพันธสัญญา เพือ่ รับและยึดถือนโยบาย หลักการ
และจรรยาบรรณธุรกิจเป็นหลักปฏิบัติในการดำ�เนินงาน
ผ่ า นระบบออนไลน์ และยั ง พั ฒ นาระบบการรายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนอินทราเน็ต เพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการรวบรวมจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล รวมถึ ง
ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลอีกด้วย
• คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็น
ต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำ�หรับใช้เป็นแนวทาง
จัดทำ�แผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตาม
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการดำ�เนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่กำ�หนดไว้
• บริษัทฯ กำ�หนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจ
และสายงานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้การบริหาร
จัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและดำ�เนินงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่
ในส่วนงานทีส่ �ำ คัญ เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลอำ�นาจระหว่างกัน
และได้กำ�หนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำ�นาจ
อย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร และพนักงานทุกคน
ทราบถึงบทบาท อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
• บริษทั ฯ กำ�หนดคุณสมบัตขิ องบุคลากรแต่ละตำ�แหน่งงาน
เพื่ อ เป็ น เกณฑ์ ใ นการสรรหาและพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี

ทัศนคติสอดคล้องและเหมาะสมกับค่านิยมขององค์กร
เข้ ามาร่ ว มงานกับบริษัทฯ มีการกำ�หนดแผนสื บ ทอด
ตำ � แหน่ ง งานที่ สำ � คั ญ พร้ อ มทั้ ง กำ � หนดกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ
เพื่อพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจ
ต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ
มีการนำ�  Agility Test มาใช้วัดความพร้อมในการเรียนรู้
ของพนักงานที่มีผลประเมินดีเยี่ยม (Top Talent) ของ
บริษัทฯ เพื่อนำ�ผลที่ได้นำ�มาวางแผนการพัฒนาบุคลากร
ให้ตรงกับความรู้ความสามารถและตำ�แหน่งงาน และ
จัดทำ�  GC People Website ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคลากร กิจกรรมของพนักงาน มุมมองของผู้บริหาร
ตำ�แหน่งงานที่รับสมัคร และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน
บุคลากร
• บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก และ
ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงานถึงความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทาง
การปฏิ บั ติ ใ นการกำ � กั บ ดู แ ลการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ผ่ า น
กิจกรรมและการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ กิจกรรม GC Group CG Day การอบรม CG
Role Model: Focus on Action และการอบรม Ethical
Leadership  โดยในปี 2562 ได้ขยายการจัดอบรมไปยัง
ผู้จัดการส่วนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้ครบถ้วน

ทำ�การบริหารความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจระยะยาวของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีมาตรการ
รองรับอย่างเหมาะสม
• บริษัทฯ ได้นำ�ดัชนีวัดความเสี่ยงที่สำ�คัญ ที่มีผลต่อการ
ดำ�เนินกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ (Key
Risk Indicator:KRI) มาใช้ในการติดตามการเปลีย่ นแปลง
ของปัจจัยเสีย่ งต่าง ๆ พร้อมทัง้ กำ�หนดมาตรการเพิม่ เติม
สำ � หรั บ ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งทั นท่วงที
มีการจัดทำ�ระบบฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการ
บริหารความเสี่ยงทั้งหมด เพื่อให้แต่ละสายงานสามารถ
เข้าถึงข้อมูล และสามารถนำ�ข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไปใน
อนาคต
• บริ ษั ท ฯ ทำ � การซ้ อ มแผนฉุ ก เฉิ น ประจำ � ปี ด้ า นระบบ
สารสนเทศ (Cyber Incident Response Tabletop
Exercise) โดยการจำ�ลองสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
การรักษาความมัน่ คงความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ (Cyber Attack) จาก
การรั่วไหลของข้อมูล การถูกเจาะเข้าระบบปฏิบัติการ
สารสนเทศของบริษัทฯ โดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีผล
ทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ หยุดชะงักและมีผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงขององค์กร โดยซ้อมร่วมกันกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายในบริ ษั ท ฯ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มใน
การรองรับและบรรเทาผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น

2. การประเมินความเสี่ยง
(RISK ASSESSMENT)

3. กิจกรรมการควบคุม
(CONTROL ACTIVITIES)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ให้ความสำ�คัญในการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำ�พาองค์กร
สูเ่ ป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว จึงจัดให้มคี ณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee) แต่งตัง้
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management
Committee) แต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อ
กำ�กับดูแลการบริหารจัดการความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทาง
บริหารจัดการตามที่ระบุในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและ
ปัจจัยความเสี่ยง”

บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดกิจกรรมการควบคุม ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ ง
ทีจ่ ะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
ดังนี้
• บริษัทฯ กำ�หนดกิจกรรมควบคุมโดยคำ�นึงถึงหลักการ
ควบคุ ม ภายในที่ ดี เช่ น มี ก ารแบ่ ง แยกหน้ า ที่ และ
มอบอำ�นาจอนุมัติอย่างเป็นระบบให้กลุ่มบุคลากร เพื่อ
ความมั่นใจว่ามีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำ�นาจกันได้
มีนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับการทำ�รายการทีม่ ี
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำ�ธุรกรรม
ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติ
ธุรกรรมโดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงได้คำ�นึงถึงการเปลี่ยนแปลง
จากทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดทุจริต
และคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำ�หนดแนวทางจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการ
ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำ�เนินงานตามมาตรการ
จัดการความเสี่ยงเป็นประจำ�ทุกเดือน โดยถือเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้องค์กรสามารถ
บรรลุเป้าหมายระยะยาว บริษัทฯ จัดตั้งคณะทำ�งานย่อย
ภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อ

• บริ ษั ท ฯ จั ด ทำ � ระเบี ย บ นโยบาย ข้ อ กำ � หนด คู่ มื อ

การปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำ�หนดขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผู้ จั ด การใหญ่ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานแต่ ล ะระดั บ
และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการสอบทานการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำ�หนด และคู่มือการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำ�เสมอ
• บริษัทฯ กำ�หนดการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate)
ในกระบวนการที่สำ�คัญต่าง ๆ อาทิ จัดให้มีระบบ SAP
รายงานประจำ�ปี 2562
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GRC – Access Control เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
การกำ�หนดสิทธิการปฏิบตั งิ านในระบบ SAP สอดคล้องกับ
หลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนา
ระบบ Continuous Control Monitoring System
(CCMS) ในกระบวนการสำ�คัญ ระบบดังกล่าวจะช่วย
ในการติดตามและตรวจสอบความผิดปกติของรายการ
และกำ�หนดให้ผรู้ บั ผิดชอบดำ�เนินการตรวจสอบและแก้ไข
อย่างทันท่วงที เมื่อระบบได้แจ้งเตือนรายการที่ผิดปกติ
นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดการควบคุมแบบ
อัตโนมัติ (Automate) เพิม่ เติม เช่น ระบบการวางหนังสือ
ค้�ำ ประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ Blockchain
(Blockchain for Bank Guarantee (BG)) ระบบ
Robotics Process Automation (RPA) ในกระบวนการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง เพื่ อ ยกระดั บ กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทำ � งาน ลดเวลาและขั้ น ตอน
การดำ�เนินงาน ลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาด (Human
Errors) และเพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้
กับคู่ค้า
บริษัทฯ กำ�หนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
ISO27001 – Information Security Management
และ Control Objectives for Information and Related
Technologies (COBIT) รวมทั้งทบทวนและปรับปรุง
นโยบายความมั่ น คงปลอดภั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และครอบคลุ ม กิ จ กรรมที่ สำ � คั ญ ทั้ ง นี้
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจถึงความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศ
บริ ษั ท ฯ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด อบรมและสื่ อ สารให้
ความรู้ กั บ พนั ก งานถึ ง ความเสี่ ย งและการป้ อ งกั น ภั ย
คุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ อย่างสม่�ำ เสมอ  
ในปี 2562 บริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัยของสารสนเทศโดยเริ่มจัดทำ�ระบบยืนยันตัวตน
สองขั้นตอน (2-Factor Authentication) เมื่อต้องมีการ
เข้าถึงระบบงานที่สำ�คัญ รวมทั้งมีการประกาศยกเลิก
การใช้งาน USB Drive ในการเก็บหรือถ่ายโอนข้อมูล
โดยให้ทำ�ผ่านระบบ Cloud หรือระบบอินทราเน็ตของ
บริษัทฯ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการกำ�กับดูแลบริษัทในกลุ่ม
ที่ บ ริ ษั ท ฯ ไปลงทุ น เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ในกลุ่ ม มี แ นวทาง
การดำ�เนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย
แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตามการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ในกลุ่ ม
เป็นประจำ�อย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง
บริษัทฯ จัดทำ�แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม GC
(GC Way of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
และกำ�กับดูแลบริษัทในกลุ่ม โดยได้มีการสื่อความและ
ปรับปรุงแนวทางอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 บริษัทฯ
จัดอบรมให้กบั ผูบ้ ริหารของบริษทั ในกลุม่ เพือ่ ให้เกิดความ
เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
แบบกลุ่ม GC และได้จัดทำ�แบบประเมินประสิทธิภาพ
แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุม่ GC เพือ่ ใช้เป็นข้อมูล
ในการกำ�หนดแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการแบบกลุ่ม GC ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้ง
รายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
บริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรด้าน GRC (Governance, Risk
รายงานประจำ�ปี 2562
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Management & Internal Control และ Compliance)
โดยทำ�หน้าที่ช่วยผลักดันการดำ�เนินงานด้าน GRC ใน
ระดับกลุ่มธุรกิจและสายงาน ในปี 2562 บริษัทฯ ได้
ดำ�เนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร GRC Workshop ให้
กับผูบ้ ริหารเพือ่ สร้างความตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจด้าน
GRC ให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บุคลากรด้าน GRC ทำ�หน้าที่
ให้คำ�แนะนำ�และร่วมในการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของกระบวนการต่าง ๆ ในบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
นอกจากนี้ ยังมีการผลักดันงานด้าน GRC ใน 6 บริษัท
ในกลุ่มที่สำ�คัญผ่านคณะกรรมการ GRC อย่างต่อเนื่อง
โดยจัดการประชุมรายไตรมาส เพือ่ ดูแล สอบทาน ติดตาม
และประเมินผลการดำ�เนินงานด้าน GRC ให้กับบริษัทใน
กลุ่ม ทั้ง 6 บริษัทดังกล่าว

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
(INFORMATION & COMMUNICATION)
บริ ษัท ฯ ให้ ค วามสำ � คั ญ ในคุ ณ ภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร ซึง่ เป็นส่วนสำ�คัญทีส่ นับสนุนให้การ
ควบคุมภายใน สามารถดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิผล โดยมี
แนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการสือ่ สาร ดังนี้
• บริ ษั ท ฯ มี ก ารบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล โดยการกำ � หนด
ชั้นความลับของข้อมูล วางแนวทางการจัดเก็บเอกสาร
สำ�คัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการ
ปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่า
สารสนเทศที่สำ�คัญและเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน
และทันต่อการใช้งาน เช่น
• บริษัทฯ นำ�ซอฟต์แวร์ SAPECC 6.0 มาใช้งานใน
การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจในทุกๆ
ด้าน ลดความซ้ำ�ซ้อนของข้อมูลในการใช้งานของ
ระบบสารสนเทศขนาดเล็ก (Legacy System) ที่มีอยู่
จำ�นวนมาก สามารถสรุปผลรายงานต่อฝ่ายบริหารได้
อย่างรวดเร็ว
• บริษัทฯ จัดให้มีระบบฐานข้อมูลกลยุทธ์เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลปัจจัยภายนอกที่สำ�คัญในการนำ�มาใช้จัดทำ�
แผนกลยุทธ์องค์กร อีกทั้งจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูล
แผนงานของแต่ละสายงานทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ อย่างเป็นระบบ
• บริษัทฯ จัดให้มีระบบ Incident Management
System (IMS) Mobile Application เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การสือ่ สารข้อมูลกับผูเ้ กีย่ วข้องในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน
ให้สามารถจัดการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ในปี 2562 บริษัทฯ จัดตั้งคณะทำ�งาน GC EYE ที่
รวบรวมนักวิเคราะห์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้าน
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และแนวโน้มตลาดจากหน่วยงาน
ต่างๆ ในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายนอกที่ จ ะส่ ง ผลกระทบกั บ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างครบถ้วนในทุกมุมมอง
รวมถึงมีการสื่อสารข้อมูลบทวิเคราะห์ดังกล่าวไปยัง
ผูบ้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้องภายในบริษทั ฯ ผ่าน Application
Platform บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถติดตาม
ข่าวสารและการวิเคราะห์ ไ ด้ต ลอดเวลาและทันต่อ
สถานการณ์

• บริ ษั ท ฯ มี แ นวทางและกระบวนการสื่ อ สารข้ อ มู ล ต่ อ

คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานและ
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
• บริ ษั ท ฯ กำ � หนดให้ เ นื้ อ หาสาระสำ � คั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ
ผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และเอกสารการประชุม
ได้จดั ส่งให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ
โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถร้องขอข้อมูลเพิม่ เติม
จากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบ
การพิจารณาได้ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การจัดส่งข้อมูลและเอกสารการประชุมกรรมการบริษทั ฯ
บริษัทฯ จึงได้จัดทำ�ระบบ Digital Join เพื่อใช้เป็น
สื่อกลางในการส่งข้อมูลให้แก่กรรมการทุกท่าน ผ่าน
เครื่องมือสื่อสารที่มีระบบรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล
• บริษัทฯ จัดช่องทางสำ�หรับการสื่อสารภายในองค์กร
หลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหาร
ระดั บ สู ง ถึ ง พนั ก งานผ่ า นกิ จ กรรม Town Hall
การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่าน
Electronic Mail การให้ขอ้ มูลทีส่ �ำ คัญกับพนักงานใหม่
ผ่านกิจกรรม Orientation และการให้ความรู้ที่มี
ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านผ่านระบบ Knowledge Base
System (KBS) และระบบ E-Learning นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้พัฒนา “WE GC Mobile Application”
เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ ให้รองรับ
การใช้งานผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่  
• บริษทั ฯ จัดช่องทางสำ�หรับการสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website, Facebook
และ Twitter ของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญแก่
ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างสม่�ำ เสมอ บริษทั ฯ จัดตัง้   Customer
Solution Center (CSC) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และ
ให้ข้อมูล ทั้งสินค้าและบริการอย่างครบวงจรของ
บริษัทฯ แก่ผู้ที่สนใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับ
การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ น
การล่วงหน้า เพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ใี นเรือ่ งสิทธิและการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่าง
เท่าเทียมกัน
• บริษทั ฯ จัดช่องทางรับเรือ่ งร้องเรียนและกำ�หนดแนวทาง
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower
System) อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคล
ภายนอก เชื่ อ มั่ น ได้ ว่ า เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจะได้ รั บ การ
พิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุตธิ รรม และเป็นความลับ
ภายในเวลาอันเหมาะสม ในปี 2562 มีการประเมิน
ถึงความรู้ ความเข้าใจ และความเชือ่ มัน่ ของพนักงาน
ในการแจ้งเบาะแส โดยจัดทำ�แบบสำ�รวจพนักงาน
และนำ � มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
(Whistleblower  System) และรายงานผลสำ�รวจต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการให้รับทราบ

5. การติดตามประเมินผล
(MONITORING ACTIVITIES)
บริษทั ฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของ
การควบคุมภายใน พร้อมทัง้ กำ�หนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง
เพื่ อ ให้ ม่ั น ใจได้ ว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
• บริ ษั ท ฯ ประเมิ น การควบคุ ม ภายในระดั บ องค์ ก ร
และระดั บ กระบวนการผ่ า นกระบวนการประเมิ น การ
ควบคุ ม ภายในโดยผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเอง (Control SelfAssessment) เป็ น ประจำ � ทุ ก ปี โดยมี ห น่ ว ยงาน
ระบบการควบคุ ม ภายในสอบทานความเพี ย งพอ
และเหมาะสมของการประเมินดังกล่าวร่วมกับบุคลากร
เพิ่ ม เติ ม ด้ า น GRC พร้ อ มทั้ ง ให้ คำ � แนะนำ � ในการ
กำ�หนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของ
การควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษทั ฯ จัดให้มกี ระบวนการ
รายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบในระยะ
เวลาทีเ่ หมาะสม รวมถึงกระบวนการติดตามเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จภายในเวลาตามที่กำ�หนดไว้
ในปี 2562 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำ�เป็น ระหว่าง
สายงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานระบบควบคุมภายใน
และบุคลากรด้าน GRC เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
ดำ�เนินงานด้านการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
• สายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำ�หน้าที่สอบทาน เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจได้วา่ การควบคุมภายในทีม่ อี ยูม่ คี วามเพียงพอ
เหมาะสม และมีการปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ โดยได้ตรวจสอบ
และประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม ภายในของ
กิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะ
กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบสอดคล้อง
กับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำ�คัญที่
ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
สนับสนุนการควบคุมภายใน ทัง้ นี้ ฝ่ายบริหารรับทราบและ
กำ�หนดให้มกี ารแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�
ทุกไตรมาส ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้าน
บัญชี การเงิน มีการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี
ภายนอก นำ�เสนอผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาเป็นรายไตรมาสและรายปี
• บริษทั ฯ ดำ�เนินการติดตามและรายงานด้านการปฏิบตั งิ าน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance
Monitoring and Reporting) อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในบริษทั ฯ
และบริ ษัท ในกลุ่ม เพื่อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการติ ด ตาม
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และจัดทำ�แบบ
ประเมิน (Compliance Checklist) เพือ่ ประเมินการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Policy)
• บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
โดยผ่านกระบวนการประเมินตนเองทุกปีและทุกๆ 3 ปี
มีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและลงนาม
รับรองโดยประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ
ของบริษัทฯ เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ มีการกำ�หนดนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ และมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน
ตลอดจนดำ�เนินธุรกิจอยู่ในหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษทั ฯ
รายงานประจำ�ปี 2562
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