การควบคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน
การควบคุมภายใน
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินงาน
การควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation)
ด้ า นการรายงาน (Reporting) และด้ า นการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ
(Compliance)
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบ
ประเมินของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามทีฝ่ า่ ยบริหารนำ�ไปใช้ และผ่าน
การสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้ให้ความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและ
เหมาะสม ไม่พบความบกพร่องทีส่ �ำ คัญทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มี
กระบวนการและบุคลากรอย่างเพียงพอเพือ่ ให้การดำ�เนินงาน
ตามระบบการควบคุ ม ภายในเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
รายงานทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ มีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ การดำ�เนินกิจการ
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ
ปกป้องทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ จากการทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ
ผู้บริหาร และพนักงานนำ�ไปใช้โดยมิชอบได้
ทัง้ นี้ ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาขัน้ ตอนการดำ�เนินงานและ
ระบบงานต่างๆ เพิม่ เติม เพือ่ ส่งเสริมการควบคุมภายในและ
ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบสามารถพบปัญหาหรือความ
เสีย่ งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ได้
ปรับรูปแบบของการควบคุมภายในให้สอดรับกับแนวโน้มใหม่
(New Normal) สรุปสาระสำ�คัญแยกตามองค์ประกอบการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
		 (CONTROL ENVIRONMENT)
คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร
ที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำ�เนินงาน
พร้อมทั้งกำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุม
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ภายในที่ดี และเอื้ออำ�นวยต่อการปฏิบัติตามนโยบายระบบ
การควบคุมภายใน ดังนี้
• คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำ�หนดนโยบาย
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย
การกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและ
คอร์ รั ป ชั น เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ผู้ บ ริ ห าร
พนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้ คูม่ อื
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานต้องเข้าดำ�เนินการศึกษาเนือ้ หาและทำ�แบบ
ประเมินความรูค้ วามเข้าใจ พร้อมทัง้ ลงทะเบียนรับทราบ
ผ่านระบบ Hook e-Learning เพือ่ ยึดถือนโยบาย หลักการ
และจรรยาบรรณธุรกิจเป็นหลักปฏิบัติในการดำ�เนินงาน
รวมถึงการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์บน
ระบบออนไลน์เป็นประจำ�ทุกปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้น
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว รวมถึง
บทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามแก่ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน
• บริ ษั ท ฯ สร้ า งความตระหนั ก รู้ แ ละความเข้ า ใจด้ า น
จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจแก่ผบู้ ริหารและพนักงาน
ผ่านหลักสูตรอบรมภายใน การปฐมนิเทศพนักงาน การ
ส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดให้
มีการสื่อความเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
และวัฒนธรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงาน
ในแต่ละสายงาน (Hook Talk) โดยผูบ้ ริหารระดับสูงของ
สายงานนัน้ ๆ นอกจากนี้ ได้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจบนเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ เพือ่ ส่งเสริมให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องไม่วา่ จะเป็นคูค่ า้
ผู้ร่วมทุน และตัวแทนบริษัท ได้รับทราบและให้ดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
• คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจโดยรวม ให้ความ
เห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษทั ฯ สำ�หรับใช้เป็นแนวทาง
จัดทำ�แผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตาม
ผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการดำ�เนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่กำ�หนดไว้
แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

• บริษัทฯ กำ�หนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจ
และสายงานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้การบริหาร
จั ด การของบริ ษั ท ฯ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และดำ � เนิ น งาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงมีการ
ทบทวนให้มีความคล่องตัว เหมาะสม และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงาน
ทีส่ �ำ คัญ เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลอำ�นาจระหว่างกัน และได้
กำ�หนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำ�นาจอย่าง
เหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร และพนักงานทุกคน
ทราบถึงบทบาท อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของตน
• บริษทั ฯ กำ�หนดคุณสมบัตขิ องบุคลากรแต่ละตำ�แหน่งงาน
เพื่ อ เป็ น เกณฑ์ ใ นการสรรหาและพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี
ทัศนคติสอดคล้อง และเหมาะสมกับค่านิยมขององค์กร
เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ มีการกำ�หนดแผนสืบทอด
ตำ � แหน่ ง งานที่ สำ � คั ญ พร้ อ มทั้ ง กำ � หนดกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ
เพือ่ พิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจ
ต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2563 บริษัทฯ
นำ� “การประเมิน 360 องศา” มาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี โดยนำ�มาปรับใช้เพื่อ
พัฒนาการประเมินผลพฤติกรรม GC SPIRIT 4 Core
Behaviors ตามที่บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานปฏิบัติ
มีความชัดเจนยิง่ ขึน้ สามารถสะท้อนพฤติกรรมทีพ่ นักงาน
ปฏิบัติผ่านผู้ร่วมปฏิบัติงานด้วยอย่างรอบด้าน ได้แก่
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อนร่วมงาน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกหน่วยงาน นอกจากนี้
บริ ษั ท ฯ ได้ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานทุ ก คนพั ฒ นาทั ก ษะ
ความรู้ความสามารถผ่าน e-Learning platform “UP”
ทีร่ วบรวมเนือ้ หาความรูใ้ นหลายรูปแบบทีจ่ ะทำ�ให้การเรียนรู้
น่าสนใจ สะดวก ง่ายดาย และเข้าถึงทุกคนได้มากขึ้น
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
• บริษัทฯ กำ�หนดนโยบายระบบการควบคุมภายใน โดย
กำ�หนดให้บคุ ลากรทุกคน มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการ
ควบคุมภายใน พร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร
และพนักงานรับทราบและเข้าใจถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และธำ�รงไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายใน ผ่านหลักสูตร
อบรมภายใน การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม
ต่างๆ อย่างสม่ำ�เสมอ
• บริษทั ฯ นำ�แนวคิดในเรือ่ งของการจัดการแบบบูรณาการ
(Integrated) ระหว่างการกำ�กับดูแลกิจการ (Governance)
การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน (Risk and
Internal Control) และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance) หรือรวมเรียกว่า
แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

Integrated GRC มาประยุกต์ใช้กับการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ ทำ�ให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำ�เนินงานด้าน
GRC จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
มากขึน้ บริษทั ฯ จัดให้มบี คุ ลากรด้าน GRC ทำ�หน้าทีช่ ว่ ย
ผลักดันในระดับกลุ่มธุรกิจและสายงาน มีการจัดอบรม
หลักสูตร Integrated GRC สำ�หรับผู้บริหาร รวมถึงการ
ผลักดันการดำ�เนินงานด้าน GRC ไปยังบริษัทในกลุ่มที่
สำ�คัญ ผ่านคณะกรรมการ GRC อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ดูแล
สอบทาน ติดตาม ประเมินผลและส่งเสริมการดำ�เนินงาน
ด้าน GRC รวมถึงได้จัดทำ�แบบสอบถาม GRC Health
Check เพือ่ ประเมินการรับรูแ้ ละการปฏิบตั ติ ามแนวทาง
คู่ มื อ การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจรรยาบรรณธุ ร กิ จ
นโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสีย่ งองค์กร จากผลการสอบถามพบว่า ในภาพรวม
ผู้บริหารและพนักงานส่วนมากมีความตระหนักรู้และ
เข้าใจด้าน GRC ทั้งนี้ ผลการสอบถามดังกล่าวจะนำ�ไป
วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานด้าน GRC ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และบริษทั ฯ ได้มกี ารสือ่ ความจาก
ผู้บริหารระดับสูงไปสู่พนักงาน (Tone at the top) อย่าง
สม่ำ�เสมอ ซึ่งในปี 2563 ได้สื่อความผ่านกิจกรรม CEO
Town hall เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจด้าน GRC ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

2. การประเมินความเสี่ยง
		 (RISK ASSESSMENT)
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้ให้ความสำ�คัญในการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำ�พาองค์กร
สูเ่ ป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว จึงจัดให้มคี ณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee) แต่งตัง้
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management
Committee) แต่งตัง้ โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รวมถึงจัด
ให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำ�หรับความเสี่ยงเฉพาะของ
การดำ�เนินธุรกิจ เพือ่ เพิม่ ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
โดยตรง และสามารถติดตามสถานการณ์ตา่ งๆ ได้อย่างใกล้ชดิ
การจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อกำ�กับ
ดูแลการบริหารจัดการความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการอย่าง
เป็นระบบและต่อเนือ่ ง โดยอ้างอิงแนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ตามกรอบดำ�เนินงานและแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
สากล การประเมินความเสี่ยงได้คำ�นึงถึงการเปลี่ยนแปลง
จากทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจใน
ปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
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และโอกาสที่จะเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำ�หนด
แนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตามการ
ดำ�เนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำ� เพื่อ
ให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
และบริษัทฯ ได้นำ�ดัชนีวัดความเสี่ยงที่สำ�คัญที่มีผลต่อการ
ดำ�เนินกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ (Key Risk
Indicator-KRI) มาใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ พร้อมทั้งกำ�หนดมาตรการเพิ่มเติมสำ�หรับ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที พร้อมจัดให้
มีการซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan) เป็นประจำ�ทุกปี โดยการจำ�ลองสถานการณ์ที่
ส่งผลให้การดำ�เนินงานหยุดชะงักและกระทบต่อความต่อเนือ่ ง
ของการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การรองรับและบรรเทาผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น และ
นำ�ผลจากการซ้อมแผนฯ มาปรับปรุงแก้ไขแผนการรับมือก่อน
ที่อุบัติการณ์จะเกิดขึ้นจริง
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ทำ�ให้เกิดปัจจัยเสี่ยง
ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมาก บริษัทฯ จึงมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกำ�หนดมาตรการรับมือ
และแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เช่น การแต่งตั้ง
คณะทำ � งานเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ ภั ย แล้ ง และคณะ
ทำ�งานบริหาร Supply Chain ในสภาวะภัยแล้งปี 2563
เพื่ อ ติ ด ตามวิ ก ฤตสถานการณ์ น้ำ � รวมถึ ง มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เพื่ อ กำ � หนดแนวทางและมาตรการ
ป้องกันให้ทันกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
เช่น มาตรการ Work from Home เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
ดำ�เนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดแนวทาง
บริหารจัดการตามที่ระบุในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและ
ปัจจัยความเสี่ยง”

3. กิจกรรมการควบคุม
		 (CONTROL ACTIVITIES)
บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดกิจกรรมการควบคุม ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ ง
ทีจ่ ะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
ดังนี้
• บริษัทฯ กำ�หนดกิจกรรมควบคุมโดยคำ�นึงถึงหลักการ
ควบคุมภายในที่ดี อาทิเช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ และ
มอบอำ�นาจอนุมัติอย่างเป็นระบบให้กลุ่มบุคลากร เพื่อ
ให้มนั่ ใจว่ามีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอำ�นาจกันได้
มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำ�รายการทีม่ ี
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำ�ธุรกรรม
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ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติ
ธุรกรรมโดยคำ�นึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ เป็นต้น
• บริษทั ฯ จัดทำ�ระเบียบ นโยบาย ข้อกำ�หนด คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร
และพนักงานแต่ละระดับ และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านอย่าง
ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ
สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย
ข้อกำ�หนด และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านต่างๆ อย่างสม่�ำ เสมอ
• บริษัทฯ กำ�หนดการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate)
ในกระบวนการที่สำ�คัญต่างๆ อาทิเช่น บริษัทฯ จัดให้มี
ระบบ SAP GRC - Access Control เพื่อสร้างความ
มั่นใจว่าการกำ�หนดสิทธิ์การปฏิบัติงานในระบบ SAP
สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกหน้าที่ที่ดี และใช้ระบบ
Continuous Control Monitoring System (CCMS) ใน
กระบวนการสำ�คัญ โดยระบบดังกล่าวจะช่วยในการติดตาม
และตรวจสอบความผิดปกติของรายการ และกำ�หนดให้
ผูร้ บั ผิดชอบดำ�เนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างทันท่วงที
เมือ่ ระบบได้แจ้งเตือนรายการทีผ่ ดิ ปกติ ทัง้ นี้ ในปี 2563
บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาการควบคุมแบบอัตโนมัติ เพือ่ ให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
•		
ทบทวนและออกแบบสิทธิผ์ ใู้ ช้งานบนระบบ SAP ให้
สอดคล้องกับตำ�แหน่งงาน หลักการแบ่งแยกหน้าที่
และการดำ�เนินงานในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาขั้นตอน
การบริหารจัดการสิทธิต์ ามตำ�แหน่งงานของผูใ้ ช้งาน
บนระบบ SAP สำ�หรับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ให้
เป็นไปโดยอัตโนมัติ (Automated Process)
•		
ขยายการใช้ระบบ Continuous Control Monitoring
System (CCMS) โดยกำ�หนด Detective Rule
ในการตรวจสอบความผิ ด ปกติ ข องรายการใน
กระบวนการขายและรับชำ�ระเงิน
•		
ขยายการใช้ Robotics Process Automation
(RPA) จากในกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ไปยั ง
กระบวนการด้านบัญชีและการเงินอืน่ ๆ เพือ่ ยกระดับ
การปฏิบตั งิ าน เพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งาน ลดเวลา
และขั้ น ตอนการดำ � เนิ น งาน ลดโอกาสการเกิ ด
ข้อผิดพลาด (Human Errors)
•		
พฒ
ั นาระบบ Salesforce CRM สำ�หรับกระบวนการขาย
และการบริการ เพื่อการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ� เพิม่ ความโปร่งใส
และลดโอกาสในการเกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาด (Human
error) ผ่ า นการควบคุ ม แบบอั ต โนมั ติ ใ นแต่ ล ะ
กระบวนการ (Automated process) ไปยั ง
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ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตามที่ ไ ด้ มี ก ารกำ � หนดหน้ า ที่ แ ละ
ขอบเขตการทำ�งานไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถบันทึก
และตรวจสอบรายการได้ พร้อมทัง้ ระบบการแจ้งเตือน
อัตโนมัติและการรายงานผลอย่างเป็นระบบ
• บริษทั ฯ กำ�หนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่ง เป็น ไปตามหลั ก
มาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(ISO/IEC 27001) หรือกรอบดำ�เนินงานและแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น มาตรฐานสากล รวมทั้ ง ทบทวนและ
ปรับปรุงข้อกำ�หนดว่าด้วยนโยบายความมัน่ คงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุม
กิจกรรมที่สำ�คัญ โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้อง
ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้
ระบบสารสนเทศกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
และดำ�เนินงานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการจัด
อบรมและสื่อสารให้ความรู้กับพนักงานถึงความเสี่ยง
และการป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ๆ อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
• จากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้กำ�หนด
มาตรการควบคุมที่สำ�คัญเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
จะเกิดขึ้น เช่น มาตรการรักษาระยะห่างโดยให้พนักงาน
ปฏิบตั งิ านทีบ่ า้ น (Work from Home) การทำ�แบบสำ�รวจ
เพือ่ คัดกรองความเสีย่ งของตนเอง ครอบครัวและคนใกล้ชดิ
ผ่าน Application การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่
ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดหาระบบจัดการสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการทำ�งานแบบ Work from Home ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ขยายระบบ Direct Access & Always
on VPN นำ�ระบบการทำ�งานต่างๆ ของบริษัทฯ ปรับให้
สะดวกแก่การใช้งานผ่านระบบ Application และเตรียม
การให้บริการกรณีพบปัญหาด้วยการเชื่อมต่อเข้าแก้ไขที่
เครื่อง (Service Desk, Onsite & Remote Support)
เพือ่ ตอบสนองการทำ�งานให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง
และให้การทำ�งานแบบ Work from Home เสมือนการ
ทำ�งานที่บริษัทฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยกำ�หนด
นโยบายการใช้ ง านอุ ป กรณ์ ส่ื อ สารพกพาส่ ว นบุ ค คล
สำ�หรับการรองรับการนำ�อุปกรณ์สว่ นบุคคลมาใช้ท�ำ งาน
เพือ่ ป้องกันการรัว่ ไหลของข้อมูลองค์กร เพิม่ ความสะดวก
และความคล่องตัวในการทำ�งานให้แก่พนักงาน และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา
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• บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการกำ�กับดูแลบริษัทในกลุ่มที่
บริษัทฯ ไปลงทุน เพื่อให้บริษัทในกลุ่มมีแนวทางการ
ดำ � เนิ น งานสอดคล้ อ งและเป็ น ไปตามกรอบนโยบาย
แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
พร้อมทั้งติดตามการดำ�เนินงานของบริษัทในกลุ่มเป็น
ประจำ�อย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง โดยจัดทำ�แนวทาง
การบริหารจัดการแบบกลุม่ GC (GC Way of Conduct)
พร้ อ มสื่ อ ความและปรั บ ปรุ ง แนวทางอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดอบรมให้กับผู้บริหารของบริษัท
ในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม GC และได้จัดทำ�
แบบประเมิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำ�หนดแนวทาง
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการแบบกลุ่ม
GC ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า
ให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
		 (INFORMATION & COMMUNICATION)
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสำ � คั ญ ในคุ ณ ภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญที่สนับสนุน
ให้การควบคุมภายในสามารถดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิผล
โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
• บริษัทฯ มีการบริหารจัดการข้อมูลโดยการกำ�หนดชั้น
ความลับของข้อมูล วางแนวทางการจัดเก็บเอกสารสำ�คัญ
และเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบตั งิ าน
ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศ
ที่สำ�คัญและเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และ
ทันต่อการใช้งาน เช่น
• บริษทั ฯ นำ�ซอฟต์แวร์ SAP ECC 6.0 มาใช้งานในการ
ประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ ช่วยลดความซ้�ำ ซ้อนของ
ข้อมูลในการใช้งานของระบบสารสนเทศขนาดเล็ก
(Legacy System) ที่มีอยู่จำ�นวนมาก สามารถสรุป
ผลรายงานต่อฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว
• ในปี 2563 บริษัทฯ พัฒนาโปรแกรม Idea MANI
(Multi Access for New Initiatives) ที่เป็นศูนย์
ในการรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาปรับปรุงการ
ดำ � เนิ น งานต่ า งๆ รวมถึ ง ข้ อ มู ล โครงการลงทุ น
ของบริษัทฯ ซึ่งลดความซ้ำ�ซ้อนของข้อมูล เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูล โดย Idea
MANI จะเชือ่ มต่อและรวมระบบต่างๆ ทีใ่ ช้อยูเ่ ข้าเป็น
ระบบเดียวกัน ตัง้ แต่การรวบรวมข้อมูลเพือ่ พิจารณา
โครงการไปถึงขัน้ ตอนการอนุมตั ิ รวมถึงการเชือ่ มต่อ
เพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังการดำ�เนินงานขั้นต่อไป
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• ในปี 2563 บริษัทฯ เตรียมความพร้อมการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 ร่วมกับบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ เพือ่
รองรับการบังคับใช้ในปี 2564 โดยจัดการอบรมและ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความรู้
ความเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น และแนวทางที่ ค วรปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายอย่างถูกต้องให้กับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประเมินการบริหารจัดการในปัจจุบัน
เพื่ อ กำ � หนดแผนการดำ � เนิ น งานและขั้ น ตอนการ
บริหารจัดการและให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
กำ�หนด
• บริษัทฯ จัดตั้งคณะทำ�งาน GC EYE ที่รวบรวม
นักวิเคราะห์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจ
เศรษฐกิจ และแนวโน้มตลาด จากหน่วยงานต่างๆ
ในองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ยกระดับการวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอกทีจ่ ะส่งผลกระทบกับการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และมีการสื่อสารข้อมูลบทวิเคราะห์
ดังกล่าวไปยังผูบ้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้องภายในบริษทั ฯ
ผ่าน Application และจัดกิจกรรม GC EYE FORUM
โดยเชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากภายนอกมาบรรยายใน
หัวข้อต่างๆ ทีน่ า่ สนใจ นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษทั ฯ
จัดกิจกรรม GC EYE Day เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพเศรษฐกิ จ โลกต่ อ
อุตสาหกรรมและตลาดปิโตรเคมี ในแนวโน้มใหม่
(New Normal) ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมถึง
โอกาสทางธุรกิจในอนาคตแก่ผบู้ ริหารและพนักงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน
• บริษัทฯ มีแนวทางและกระบวนการสื่อสารข้อมูลต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ า งเหมาะสม เพื่ อ สนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งานและ
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
• บริษัทฯ กำ�หนดให้เนื้อหาสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับ
ผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และเอกสารการประชุม
ถูกจัดส่งให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่าง
เพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถร้องขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ประกอบการพิจารณาได้ โดยระบบ Digital Join
ได้ถูกนำ�มาใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลให้
แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านเครื่องมือสื่อสารที่
มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูลและเอกสาร
การประชุม
214

• บริ ษั ท ฯ จั ด ช่ อ งทางสำ � หรั บ การสื่ อ สารภายใน
องค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสาร
ผ่าน Intranet ขององค์กร การสื่อสารผ่านอีเมล
การให้ข้อมูลที่สำ�คัญกับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรม
Online Orientation และการสื่อสารจากผู้บริหาร
ระดับสูงถึงพนักงานผ่านกิจกรรม Town hall โดย
ในปี 2563 Town hall ถูกจัดขึ้นในรูปแบบการ
ถ่ า ยทอดสดผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ (Microsoft
Teams Live Streaming) เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มใหม่ (New Normal) และเป็นการเปิดโอกาส
ให้พนักงานทุกคนเข้าถึงกิจกรรมนีไ้ ด้งา่ ยขึน้ และยัง
มีการสือ่ สารผ่าน CEO podcast เพือ่ ตอบสนองกับ
ไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน ที่เป็นการเล่าเรื่องหรือพูดคุย
หรือตอบคำ�ถามในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจและที่
ต้องการสื่อสารแก่พนักงานทุกคนในองค์กร
• 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 และบริษทั ฯ มีการจัดตัง้
Customer Solution Center (CSC) เพื่อเป็น
ศูนย์การเรียนรู้และให้ข้อมูล ทั้งสินค้าและบริการ
อย่างครบวงจรของบริษทั ฯ แก่ผทู้ ส่ี นใจ โดยในปี 2563
บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกโดยผ่าน LINE GC Official เพื่อสื่อสาร
ข้อมูลที่สำ�คัญ
• บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ ี
คุณสมบัตเิ หมาะสม เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษทั ฯ เป็นการล่วงหน้า เพือ่ เป็นการ
เสริมสร้างการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรือ่ งสิทธิและ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ
ได้ปรับเปลี่ยนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
2563 โดยได้ ดำ � เนิ น การตามมาตรการป้ อ งกั น
ตามคำ�สั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศ
กรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด และจัดถ่ายทอดสด
การประชุม (Web-live Broadcast) ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง รวมถึงได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบของกิจกรรม Analyst meeting เพื่อแถลง
ผลการดำ�เนินงานบริษทั ฯ ประจำ�ไตรมาสในปี 2563
เป็นการประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
และ Facebook Live ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีความพร้อมในการปรับตัว และตอบสนอง
ต่อแนวโน้มใหม่ (New Normal) ได้เป็นอย่างดี

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

• บริ ษั ท ฯ จั ด ช่ อ งทางรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและ
กำ�หนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
(Whistleblower System) อย่างชัดเจน เพื่อให้
พนั ก งานและบุ ค คลภายนอก เชื่ อ มั่ น ได้ ว่ า เรื่ อ ง
ร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต
ยุตธิ รรมและเป็นความลับ ภายในเวลาอันเหมาะสม

5. การติดตามประเมินผล
		 (MONITORING ACTIVITIES)
บริษทั ฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของ
การควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำ�หนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
• บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และ
ประเมิ น การควบคุ ม ภายในระดั บ กระบวนการ ผ่ า น
กระบวนการประเมินการควบคุมภายในโดยผูป้ ฏิบตั งิ าน
เอง (Control Self-Assessment) เป็นประจำ�ทุกปี โดย
มี ห น่ ว ยงานระบบการควบคุ ม ภายในสอบทานความ
เพียงพอและเหมาะสมของการประเมินดังกล่าวร่วมกับ
บุคลากรด้าน GRC พร้อมทั้งให้ค�ำ แนะนำ�ในการกำ�หนด
แนวทางปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหากพบข้ อ บกพร่ อ งของการ
ควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการ
รายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบในระยะ
เวลาทีเ่ หมาะสม รวมถึงกระบวนการติดตามเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จภายในเวลาตามทีก่ �ำ หนดไว้
ในปี 2563 มีการพัฒนาการประเมินการควบคุมภายใน
โดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self-Assessment) เข้าสู่
ระบบออนไลน์ หรือระบบ CSA Connect มีการรวบรวม
ฐานข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลการประเมินอย่างเป็นระบบ
สามารถนำ�ข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอด เพื่อพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง การดำ � เนิ น งานด้ า นการควบคุ ม ภายในให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
• สายงานตรวจสอบภายใน ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานอิ ส ระ
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำ�หน้าที่สอบทาน
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจได้วา่ การควบคุมภายในทีม่ อี ยูม่ คี วาม
เพียงพอเหมาะสมและมีการปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ โดยได้
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบ
สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษทั ฯ และความเสีย่ ง
ที่สำ�คัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงาน พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะสนับสนุนการควบคุมภายใน ทัง้ นี้ ฝ่ายบริหาร
รับทราบและกำ�หนดให้มกี ารแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจำ� ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายใน
ด้านบัญชี การเงิน มีการตรวจสอบและสอบทานโดย
ผูส้ อบบัญชีภายนอก นำ�เสนอผลการตรวจสอบ และสอบทาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาเป็นรายไตรมาส
และรายปี
• บริษทั ฯ ดำ�เนินการติดตามและรายงานด้านการปฏิบตั กิ าร
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance
Monitoring and Reporting) อย่างต่อเนือ่ งในกลุม่ บริษทั ฯ
เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ผ่านการจัดทำ�แบบประเมิน (Compliance
assessment checklist) เพื่อประเมินการปฏิบัติตาม
นโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Policy)
• บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครัง้ แรก
เมื่ อ วั น ที่ 4 กรกฎาคม 2557 จั ด ให้ มี ค ณะทำ � งาน
ส่ ง เสริ ม การต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น เพื่ อ ประเมิ น
มาตรการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ตามแบบประเมิ น
ตนเองเป็นประจำ�ทุกปี และทุกๆ 3 ปีมีการสอบทาน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและลงนามรั บ รองโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการของ
บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ขอรั บ รองการต่ อ อายุ ส ถานะสมาชิ ก
โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุ
สถานะสมาชิก ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เพือ่ ยืนยันว่าบริษทั ฯ มีการกำ�หนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และ
มีมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจน
ดำ�เนินธุรกิจอยู่ในหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีการจัดทำ�ระบบการควบคุมภายใน
ตามกรอบมาตรฐานสากล COSO
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนในองค์กร
ว่าการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
จะมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้
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