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เอกสารแนบ 3
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 3 - แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกําหนดแนวทาง และมีการ
ปฏิบตั ทิ อ่ี ยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณใน
การดําเนินงาน ทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจําวันและการตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ
1.1.2 การปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีขอ้ กําหนดทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ ริหารและ
พนักงานปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ
ทีค่ รอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กํา หนดเกีย่ วกับจริยธรรม (code of conduct)
สําหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน ทีเ่ หมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กําหนดห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ติ นใน
ลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
กิจการ ซึง่ รวมถึงการห้ามคอร์รปั ชันอันทําให้เกิดความเสียหาย
ต่อองค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษทีเ่ หมาะสมหากมีการฝา่ ฝืนข้อกําหนด
ข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกําหนดและ
บทลงโทษเป็ นประจําทุกปี รวมทัง้ มีการเผยแพร่ code of
conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รบั ทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม
Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรือหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)

ใช่


ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั
บริษทั ฯ มีการกําหนดอํานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ของบริษทั ฯ ให้
ปฏิบตั งิ านด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงกําหนดให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียด้วยความซื่อตรง ได้แก่ ผูถ้ ื อหุน้
พนักงาน คู่คา้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ หรือคู่แข่งทางการค้า โดยกําหนดไว้ในคู่มอื จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและนโยบายเกีย่ วกับการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี และได้มกี ารสื่อสารคู่มอื และนโยบายดังกล่าว ให้แก่ คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของบริษทั ฯ ให้ปฏิบตั แิ ละดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ



คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กําหนดคู่มอื จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนิน ธุรกิจอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ของบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ าม รวมถึงการกําหนดไม่ให้ คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ บริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ฯ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือประกอบธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั ฯ ตลอดจนหลีกเลีย่ งการทํารายการทีเ่ กีย่ วข้องกับตนเองทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัด แย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รปั ชัน โดยห้ามไม่ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษทั ฯ ดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนมีการกําหนดบทลงโทษทาง
วินยั แก่บุคลากรของบริษทั ฯ ทีก่ ระทําความผิด หรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ กําหนดไว้
รวมถึงได้มกี ารสื่อสารให้แก่คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ รับทราบผ่านหลายช่องทางด้วยกัน
เช่น การประกาศผ่าน E-mail และผ่านป้ายประกาศของบริษทั ฯ เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยัง มีการสื่อสารผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้
บุคคลภายนอกได้รบั ทราบอีกด้วย



บริษทั ฯ กําหนดให้มกี ารติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม คูม่ อื จริย ธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนิน ธุรกิจ และข้อกําหนด ต่างๆ ของ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้วา่ จ้าง บริษทั เจพี ทิพ ออดิท จํากัด เพื่อทําหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ซึง่ ใน
แผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ได้ครอบคลุมถึง การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม คูม่ อื จริย ธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจและข้อกําหนดต่างๆ ของบริษทั ฯ

เอกสารแนบ 3 - หน้า 1

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
คําถาม
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นอิสระจากภายนอก
องค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้อกําหนดเกีย่ วกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการทีท่ าํ ให้สามารถตรวจพบการฝา่ ฝืนได้
ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการทีท่ าํ ให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการ
ฝา่ ฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําทีข่ ดั ต่อหลักความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร

ใช่

ไม่ใช่



การดําเนิ นการในปั จจุบนั
บริษทั ฯ กําหนดให้มกี ารประเมินตนเองของบุคลากรภายในองค์กรเป็ นประจําทุกปี

บริษทั ฯ ได้กําหนดให้มกี ระบวนการติดตามและประเมินผล โดยว่าจ้าง บริษทั เจพี ทิพ ออดิท จํากัด เพื่อทําหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ฯ ทําให้บริษทั ฯ เชื่อมันว่
่ าจะสามารถจัดการ ได้อย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกีย่ วกับความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหากมีการฝา่ ฝืน และบริษทั ฯ ได้มกี าร
กําหนดบทลงโทษต่อการกระทําทีฝ่ า่ ฝืนและขัดต่อข้อกําหนดดังกล่าว ซึง่ จะพิจารณาบทลงโทษหรือแนวทางแก้ไขตามการกระทําเป็ นกรณี

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าที่กาํ กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดําเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
คําถาม
2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการแยกจาก
ฝา่ ยบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ ์อํานาจเฉพาะของคณะกรรมการ
ไว้อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มกี ารกําหนดเป้าหมายการ
ดําเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงาน

2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริษทั กําหนดบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ
บัตร ซึง่ ครอบคลุมบทบาททีส่ ําคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ บั ผิดชอบต่อ
รายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ คี วามรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั
และมีความเชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอ
คําแนะนําจากผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนัน้ ๆได้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระทีม่ คี วามรู้

ใช่






ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั
บริษทั ฯ กําหนดอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การ ไว้อย่างชัดเจนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงการกําหนดคู่มอื อํานาจอนุมตั ิ ซึง่ ได้มกี ารแบ่งแยกอํานาจอนุมตั กิ ารดําเนินงานและการเข้าทําธุรกรรมต่างๆ ระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย และฝา่ ยบริหารไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีก่ ําหนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานของบริษทั ฯ โดยมีฝา่ ยบริหารทํา หน้าทีบ่ ริหารการปฏิบตั งิ าน
ประจําวันเพื่อให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานของบริษทั ฯ ทีก่ ําหนดโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะกํากับดูแลให้ฝา่ ยบริหารดําเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานทีก่ ําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยจัดการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเพิม่ มูลค่าสูงสุดให้แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้กําหนดอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ กรรมการผูจ้ ดั การ ไว้อย่างชัดเจน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยครอบคลุมถึงบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีหน้าทีส่ อบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องและน่าเชื่อถือและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และการพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี วามเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่ เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เป็ นต้น



คณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ ในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั ฯ และด้านบัญชีและการเงิน ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ



คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน จากจํานวนกรรมการทัง้ หมด 8 ท่าน โดยกรรมการอิสระทุกท่านเป็ นผูม้ ี

เอกสารแนบ 3 - หน้า 2

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
คําถาม
ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ ย่างแท้จริง เช่น ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท
ไม่มคี วามสัมพันธ์อ่นื ใด อันอาจมีอทิ ธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ
และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั เิ รื่องการ
ควบคุมภายในในองค์กร
ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การสร้าง
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรม
การควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม

ใช่

ไม่ใช่



การดําเนิ นการในปั จจุบนั
ความรู้ ความสามารถและน่าเชื่อถือ รวมถึงมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

คณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีส่ อบทานและให้ความเห็นต่อบริษทั ฯ เกีย่ วกับระบบควบคุมภายใน และ
ระบบการตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบ
ภายใน โดยบริษทั ฯ ได้ว่าจ้าง บริษทั เจพี ทิพ ออดิท จํากัด เพื่อทําหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ซึง่ ผูต้ รวจ
สอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบซึง่ ครอบคลุมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและ
การสื่อสาร และการติดตาม โดยผูต้ รวจสอบภายในจะมีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดทํา
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปี ของบริษทั ฯ ซึง่ ครอบคลุมถึงความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ

3. ฝ่ ายบริหารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสังการและความรั
่
บผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกํากับ
ดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม
3.1 ผูบ้ ริหารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรทีส่ นับสนุน
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมทัง้ ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มกี าร
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าทีใ่ นส่วน
งานทีส่ ําคัญ ซึง่ ทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มี
งานตรวจสอบภายในทีข่ น้ึ ตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมี
สายการรายงานทีช่ ดั เจน เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษทั โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมเกีย่ วกับอํานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษทั
ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร และพนักงาน

ใช่


ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กําหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ โดยแบ่งแยกหน้าทีใ่ นส่วนงานทีส่ ําคัญออกจากกัน
อย่างชัดเจน ซึง่ ทําให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจระหว่างกัน นอกจากนี้ ในด้านการตรวจสอบภายใน บริษทั ฯ ได้วา่ จ้าง บริษทั เจพี ทิพ
ออดิท จํากัด เพื่อทําหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ซึง่ ผูต้ รวจสอบภายในจะ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ



โครงสร้างองค์กรได้ถูกกําหนดขึน้ เพื่อให้เกิดสายการบังคับบัญชาทีช่ ดั เจน และง่ายต่อการสื่อสารข้อมูลทีส่ ําคัญในการปฏิบตั งิ าน



บริษทั ฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการ บริษทั คณะกรรมการชุดย่อย ฝา่ ยบริหาร และพนักงานระดับหัวหน้างาน อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ระบุอาํ นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละท่านไว้อย่างชัดเจน

เอกสารแนบ 3 - หน้า 3

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ
คําถาม
4.1 บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั เิ พื่อจัดหา พัฒนา
และรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความสามารถทีเ่ หมาะสม และ
มีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั นิ นั ้ อย่าง
สมํ่าเสมอ

ใช่


4.2 บริษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การให้
แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดี และการ
จัดการต่อบุคลากรทีม่ ผี ลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การ
สื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทราบ



4.3 บริษทั มีกระบวนการแก้ไขปญั หาหรือเตรียมพร้อม
สําหรับการขาดบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความสามารถที่
เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบทีป่ รึกษา (mentoring)
และการฝึกอบรม



4.5 บริษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ บื ทอดตําแหน่ง
(succession plan) ทีส่ าํ คัญ





ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็ นอย่างมาก ทัง้ การสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากร โดยในการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับ
สูงสุด จะต้องได้รบั การพิจารณาหรืออนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อทําการคัดเลือกกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่ อเข้า ดํารงตําแหน่ง
สําหรับพนักงานในระดับอืน่ ๆ คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ฝา่ ยบริหาร จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ (แล้วแต่กรณี)
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้กําหนดหลักปฏิบตั ติ ่อพนักงานไว้ในคู่มอื จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
ทุกระดับด้วยความเสมอภาค ซึง่ รวมถึงผลตอบแทน การปรับเลื่อนตําแหน่ง สวัสดิการ ความปลอดภัย และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง
บริษทั ฯ มีกระบวนการในการประเมินผลการปฎิบตั งิ าน เป็ นประจําทุกปี รวมทัง้ สื่อสารให้พนักงานได้รบั ทราบอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ม ี
ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคน และนอกจากค่าตอบแทนแล้ว บริษทั ฯ ยังมีสวัสดิการด้านอืน่ ๆ เช่น ประกันสังคม ประกันอุบตั เิ หตุ
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ การให้ความช่วยเหลือประเภทต่างๆ และการให้บริการตรวจสุขภาพประจําปี แก่บุคลากรทุกระดับชัน้ เป็ นต้น นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังมีการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านและการจัดการต่อบุคลากรทีม่ ผี ลงานไม่บรรลุเป้าหมาย ซึง่ สอดรับกับคุณภาพและ
ผลสําเร็จของงาน
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาผูบ้ ริหารและพนักงานให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการทํางานมากขึน้ และให้สามารถทํางานแทนกันได้ รวมถึงมีการจัดประชุม
่
ร่วมกันของฝายบริหารอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้รบั ทราบนโยบายและการดําเนินงานธุรกิจของบริษทั ฯ เพื่อให้ บุคลากรในแต่ละส่วนงานสามารถ
ทํางานแทนกันได้ ในกรณีทเ่ี กิดการขาดบุคลากรในส่วนต่างๆ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ให้เป็ นไปตามหลักการความรับผิดชอบต่อ
สังคม เช่น (1) จัดให้มกี ระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดี
ความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานทีเ่ ป็ นธรรม และ (2) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มกี ารจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม
รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึง
ปลูกฝงั ทัศนคติทด่ี ี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็ นทีมแก่บุคลากร เป็ นต้น
ในกรณีทต่ี ําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ ซึง่ เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงว่างลง คณะกรรมการบริษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ จาก
กรรมการบริหารหรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เพื่อเข้าดํารงตําแหน่งแทน หากไม่มผี ทู้ เ่ี หมาะสม คณะกรรมการบริษทั ฯ จะ พิจารณาคัดสรร
จากบุคคลภายนอก
สําหรับตําแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ฯ ได้มกี ารวางตัว ผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อรองรับการสืบทอดตําแหน่ง นอกจากนี้ ในตําแหน่งผูบ้ ริหาร
ระดับสูง (รองกรรมการผูจ้ ดั การ) บริษทั ฯ ได้เตรียมความพร้อมให้กบั ผูบ้ ริหารระดับกลางขึน้ มาสืบทอดตําแหน่ง ซึง่ นอกจากจะเป็ นการลดความ
เสีย่ งของบริษทั ฯ แต่ยงั สร้างโอกาสก้าวหน้าตามสายอาชีพให้แก่บุคลากรของบริษทั ฯ อีกด้วย

เอกสารแนบ 3 - หน้า 4

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
คําถาม
5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีกระบวนการและการ
สื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายใน และจัดให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
ปฏิบตั ิ ในกรณีทจ่ี าํ เป็ น

ใช่


5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกําหนดตัวชีว้ ดั ผลการ
ปฏิบตั งิ าน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ทีเ่ หมาะสม
โดยพิจารณาทัง้ เรื่องการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะยาวของบริษทั
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้
รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับ
ความสําเร็จของหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาไม่ให้มกี ารสร้าง
แรงกดดันทีม่ ากเกินไปในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคลากรแต่ละ
คน



ไม่ใช่



การดําเนิ นการในปั จจุบนั
บริษทั ฯ กําหนดให้พนักงานปฏิบตั ติ ามคู่มอื จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายต่างๆ ข้อบังคับการทํางาน และขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ผูท้ ล่ี ะเว้นหรือละเมิดต่อข้อกําหนดจะถูกสอบสวนและลงโทษทาง
วินยั อย่างเป็ นธรรม นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ว่าจ้าง บริษทั เจพี ทิพ ออดิท จํากัด เพื่อทําหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ ซึง่ ผูต้ รวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบจะได้ส่อื สารต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
และฝา่ ยบริหาร เพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั งิ านได้อย่างเหมาะสม
บริษทั ฯ ได้กําหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน (KPI) ซึง่ ครอบคลุมถึง การปฏิบตั ติ าม คู่มอื จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไว้ใน
เอกสาร Job Description ของทุกตําแหน่งงาน โดย แจ้ง ให้บุคลากรทุกคนได้รบั ทราบ และมีการนําตัวชีว้ ดั ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผล การ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรแต่ละท่าน
บริษทั ฯ สนับสนุนให้บุคลากรของบริษทั ฯ ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดย ได้กาํ หนดผลตอบแทนทีเ่ ชือ่ มโยงต่อ ตัวชีว้ ดั ผลการ
ปฏิบตั งิ าน (KPI) ซึง่ ครอบคลุมถึงการปฏิบตั ติ ามคู่มอื จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสร้างแรงกระตุน้ ในการทํางาน และการ
ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดต่างๆ ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ กําหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ของแต่ละตําแหน่งงาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนและเหมาะสม
เพื่อให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ รับทราบถึงเป้าหมายในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน โดยบริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจํา
ทุกปี ซึง่ ผูบ้ งั คับบัญชาจะแจ้งผลการประเมินและสิง่ ทีต่ อ้ งปรับปรุงให้พนักงานรับทราบอย่างเหมาะสมและไม่สร้างแรงกดดันทีม่ ากเกินไป อีกทัง้
บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยสามารถโต้แย้งและเสนอแนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจทัง้ ผูป้ ระเมิน
และผูถ้ ูกประเมิน



การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คําถาม
6.1 บริษทั สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รอง
โดยทัวไป
่ และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้ว่า
รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วน แสดงถึง
สิทธิหรือภาระผูกพันของบริษทั ได้ถกู ต้อง มีมลู ค่าเหมาะสม
และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริษทั กําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดย
พิจารณาถึงปจั จัยทีส่ ําคัญ เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาด
ของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ

ใช่




ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั
งบการเงินของ บริษทั ฯ ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และได้ถูกจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทบ่ี งั คับใช้กบั บริษทั ทีจ่ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ฯ ได้จดั เตรียมงบการเงินของบริษทั ฯ ทัง้ รายปี และรายไตรมาส โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้กาํ หนด
นโยบายบัญชีทส่ี ําคัญและเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

เอกสารแนบ 3 - หน้า 5

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
คําถาม
6.3 รายงานทางการเงินของบริษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการ
ดําเนินงานของบริษทั อย่างแท้จริง

ใช่


6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง อนุมตั แิ ละสื่อสารนโยบายการบริหารความเสีย่ งให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร



ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั
ในการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ได้รวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจํานวนเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน และกา ร
นําเสนองบการเงินทีส่ ะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมี
ประสิทธิผล และได้กําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งขึน้ มาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงมีการสื่อสารให้แก่บุคลากรทุกระดับได้รบั ทราบ
และถือปฏิบตั ิ โดยกําหนดให้การบริหารความเสีย่ งเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบตั งิ าน และให้ บุคลากรทุกระดับ ตระหนักถึง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการบริหารความเสีย่ งร่วมกัน

7. องค์กรระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
คําถาม
7.1 บริษทั ระบุความเสีย่ งทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝา่ ยงาน และหน้าที่
งานต่างๆ
7.2 บริษทั วิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภททีอ่ าจเกิดจากทัง้
ปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอกองค์กร ซึง่ รวมถึงความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสีย่ ง

ใช่


7.4 บริษทั ได้ประเมินความสําคัญของความเสีย่ ง โดย
พิจารณาทัง้ โอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
7.5 บริษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั งิ านเพื่อจัดการความ
เสีย่ ง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสีย่ งนัน้ (acceptance) การ
ลดความเสีย่ ง (reduction)
การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(avoidance) หรือการร่วมรับความเสีย่ ง (sharing)



ไม่ใช่



การดําเนิ นการในปั จจุบนั
บริษทั ฯ ได้มกี ารรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลความเสีย่ ง โดยได้ระบุปจั จัยเสีย่ งทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝา่ ยงาน และหน้าทีง่ านต่างๆ รวมถึงสาเหตุของความเสีย่ ง โอกาสเกิดเหตุการณ์ ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ และวิธกี ารจัดการความ
เสีย่ ง
บริษทั ฯ ได้รวบรวมข้อมูลความเสีย่ ง แล้ววิเคราะห์ความเสีย่ งทัง้ จากปจั จัยภายในและปจั จัยนอก โดยพิจารณาอย่างครอบคลุมถึงความเสีย่ งที่
สําคัญ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดําเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
ผูบ้ ริหารทุกระดับ ทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูจ้ ดั การฝา่ ย และผูจ้ ดั การแผนก มีส่วนร่วมในการระบุความเสีย่ ง วิเคราะห์ความเสีย่ ง รวมถึงมีหน้าที่
บริหารจัดการความเสีย่ ง และกํากับดูแลให้บุคลากรภายใต้บงั คับบัญชาปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้นโยบายการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
บริษทั ฯ ได้ประเมินความสําคัญของความเสีย่ ง โดยพิจารณาทัง้ โอกาสเกิดเหตุการณ์ ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ และพิจารณา วิธกี ารจัดการความ
เสีย่ งอย่างเหมาะสม
บริษทั ฯ ได้มกี ารพิจารณาขัน้ ตอนรวมถึงวิธกี ารหลังจากทีไ่ ด้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยหากยังมีความเสีย่ งทีค่ งเห ลืออยู่
บริษทั ฯ จะมีการประชุมเพื่อคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดโดยจะคํานึงถึงความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ สามารถยอมรับได้ กับ
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั โดยการเลือกจัดการความเสีย่ งนัน้ มีทงั ้ การหลีกเลีย่ ง การโอนความเสีย่ ง การลดความ
เสีย่ ง และการยอมรับความเสีย่ ง





8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริต ในการประเมิ นความเสี่ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คําถาม
8.1 บริษทั ประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตขึน้ โดย
ครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทํารายงานทางการ

ใช่


ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อความเสีย่ งด้านการทุจริต จึงมีประเมินความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าว พร้อมทัง้ มีการกําหนดระบบ การควบคุมภายในทีด่ ี
และเพียงพอ อันจะช่วยป้องกันและตรวจพบการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้วา่ จ้างให้ผสู้ อบบัญ ชี ทําการตรวจสอบงบ
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บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
คําถาม
เงินเท็จ การทําให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์รปั ชัน การที่
ผูบ้ ริหารสามารถฝา่ ฝืนระบบควบคุมภายใน (management
override of internal controls) การเปลีย่ นแปลงข้อมูลใน
รายงานทีส่ ําคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถูกต้อง
เป็ นต้น
8.2 บริษทั ได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั งิ านอย่างรอบคอบ
โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของเป้าหมายทีก่ ําหนดแล้ว
รวมทัง้ ได้พจิ ารณาความสมเหตุสมผลของการให้สงิ่ จูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มลี กั ษณะส่งเสริมให้
พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงั ้ เป้าหมายยอดขายของ
บริษั ทไว้สูงเกินความเป็ นจริงจนทําให้เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไ ด้พจิ ารณาและสอบถาม
ผูบ้ ริหารเกีย่ วกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการทีบ่ ริษทั
ดําเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
8.4 บริษทั ได้ส่อื สารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ติ าม
นโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ก่ี ําหนดไว้

ใช่

ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั
การเงินประจํา ปี และสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้ มกี ารพิจารณาและ ตรวจสอบรายการบัญชีทส่ี ําคัญๆ และมีการว่าจ้าง
ผูต้ รวจสอบภายในซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกและอิสระ เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของการควบคุมภายใน ซึง่ หากพบการกระทําผิดหรือมีการฝา่ ฝืน
จะมีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษทั ฯ มีการกําหนดเป้าหมายการปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสมและเป็ นไปได้ และมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ มีการกําหนดหลักเกณฑ์ใน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสม เพื่อลดโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก
และอิสระ เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ซึง่ ครอบคลุมถึงการปฏิบตั งิ านของแต่ละฝา่ ยงาน ซึง่ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทจุ ริต
จะมีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารสื่อสารกับฝา่ ยบริหารเกีย่ วกับโอกาสการเกิดทุจริต นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ มอบหมายให้
่
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีก่ ํากับให้ฝายจัดการจัดทํากระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนและกํากับดูแลกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน
ซึง่ ครอบคลุมกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานและบุคคลภายนอกเกีย่ วกับประเด็นการทุจริต และในกรณีทม่ี ี ขอ้ สงสัยหรือสันนิษ ฐานว่ า
อาจมีการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยทันที เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
บริษทั ฯ ได้มกี ารสื่อสารนโยบาย ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบต่างๆ ให้ แก่ บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้บุคลากรทุกคน ได้เข้าใจและตระหนักถึง
ความสําคัญต่อเรื่องดังกล่าวอยู่ตลอด โดยได้มกี ารเผยแพร่และสื่อสารนโยบายดังกล่าวผ่านทางอีเมล์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของทางบริษทั ฯ



9. องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม
9.1 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลงปจั จัยภายนอกองค์กรที่
อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการทําธุรกิจที่
อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลงผูน้ ําองค์กรทีอ่ าจมี
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงาน

ใช่


ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั
บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การดําเนินธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ทัง้ ทีเ่ กิด
จากปจั จัยภายในและภายนอกองค์กร โดยได้ระบุความเสีย่ ง ประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดผลกระทบ และประเมินผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ตลอดจนมี
การกําหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข รวมถึงการกําหนดผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการกับความเสีย่ งนัน้ ๆ



บริษทั ฯ มีการจัดตัง้ คณะทํางานบริหารความเสีย่ ง เพื่อติดตามปจั จัยทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ การดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงาน
ทางการเงิน



บริษทั ฯ จะมีการประเมินหากมีการเปลีย่ นแปลงผูน้ ําองค์กร และพิจารณาถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กั บบริษทั ฯ และได้มกี าร
กําหนดมาตรการรองรับ สําหรับตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ สามารถเป็ นไปได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
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บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
คําถาม
ทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว

ใช่

ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั

การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คําถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษทั มีความเหมาะสมกับความ
เสีย่ ง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความ
ซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื่นๆ
10.2 บริษทั มีมาตรการควบคุมภายในทีก่ ําหนดเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม
เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับธุรกรรมด้าน
การเงินการจัดซือ้ และการบริหารทัวไป
่ ตลอดจนกําหนด
ขอบเขต อํานาจหน้าที่ และลําดับชัน้ การอนุมตั ขิ องผูบ้ ริหารใน
แต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการ
ทุจริตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมตั ขิ อง
ผูบ้ ริหารแต่ละระดับ ขัน้ ตอนในการอนุมตั โิ ครงการลงทุน
ขัน้ ตอนการจัดซือ้ และวิธกี ารคัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูล
รายละเอียดการตัดสินใจจัดซือ้
ขัน้ ตอนการเบิ กจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้ม ี
กระบวนการสําหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทาน
การทํารายการระหว่างกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทัง้ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั
เสมอ
10.2.2 กรณีทบ่ี ริษทั อนุมตั ธิ รุ กรรมหรือทําสัญญากับผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องในลักษณะทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น
การทําสัญญาซือ้ ขายสินค้า การให้กยู้ มื การคํ้าประกัน บริษทั

ใช่




ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั
บริษทั ฯ ได้มกี ารกําหนดมาตรการควบคุมทัง้ ในระ ดับ องค์กร และ ระดับ กิจกรรมของบริษทั ฯ ผ่านทางนโยบาย ระเบียบปฎิบตั ิ ข้อบังคับ และ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านต่างๆ โดยพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม และความเสีย่ งของ บริษทั ฯ ที่
ได้จากผลการประเมินความเสีย่ ง
บริษทั ฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการ บริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ซึง่ ได้รบั การอนุมตั ิ จากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายการปฏิบตั งิ านทีส่ ําคัญในการดําเนินงานต่างๆ ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและ
พิจารณาจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ กรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รวมถึงมีการกําหนดนโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกันทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
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บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
คําถาม
ได้ตดิ ตามให้มนใจแล้
ั่
วว่า มีการปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเงื่อนไขทีต่ ก
ลงกันไว้ตลอดระยะเวลาทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั เช่น ติดตามการ
ชําระคืนหนี้ตามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของ
สัญญา เป็ นต้น
10.3 บริษทั กําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลาย
อย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated
หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษทั กําหนดให้มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับของ
องค์กร เช่น ทัง้ ระดับกลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝา่ ยงาน
แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริษทั มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงาน 3
ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึง่
กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าทีอ่ นุมตั ิ
(2) หน้าทีบ่ นั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าทีใ่ นการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ

ใช่

ไม่ใช่



การดําเนิ นการในปั จจุบนั

ระบบการ ควบคุมภายในทีบ่ ริษทั ฯ ได้วางไว้นนั ้ เป็ นการควบคุมแบบ Manual คือ ให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั งิ านเมื่อเสร็จสิน้ ภารกิจของ
พนักงาน โดยผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงานนัน้ ๆ รวมถึงการควบคุมแบบ Automated สําหรับระบบสารสนเทศ
การควบคุมเชิงป้องกันนัน้ เป็ นลักษณะของการกําหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และข้อบังคับเพื่อให้พนักงานปฏิบตั ติ าม และมีการติดตามผลการ
ปฏิบตั งิ านและรายงานผลการควบคุมภายในโดยผูต้ รวจสอบภายใน
บริษทั ฯ กําหนดให้มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร โดยผ่านนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านต่างๆ รวมถึงการนํา
แนวทางปฏิบตั แิ ละข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั จากผูต้ รวจสอบภายในซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกและอิสระ ในการตรวจสอบระบบต่างๆ มาปรับใช้และปฏิบตั ิ
ตามอย่างเคร่งครัด
บริษทั ฯ ได้แบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบงาน 3 ด้านดังกล่าวออกจากกันอย่างชัดเจน โดยฝา่ ยต่างๆ ของบริษทั ฯ มีการกําหนดอํานาจการอนุมตั ทิ ่ี
แตกต่างกันตามลักษณะหน้าที่ ทัง้ หน้าทีใ่ นการบันทึกรายการบัญชี การจัดเก็บและจัดทําข้อมูลสารสนเทศ และหน้าทีใ่ นการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
ทัง้ นี้ นโยบายของบริษทั ฯ จะไม่มอบหมายงานให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอาํ นาจกระทําการได้ตงั ้ แต่ตน้ กระบวนการจนจบกระบวนการ แต่ตอ้ งมี
การแบ่งแยกหน้าทีก่ ารสอบยันความถูกต้อง (Checks & Balances) อย่างเหมาะสม





11. องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมทัวไปด้
่
วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
คําถาม
11.1 บริษทั ควรกําหนดความเกีย่ วข้องกันระหว่างการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตั งิ านและการ
ควบคุมทัวไปของระบบสารสนเทศ
่
11.2 บริษทั ควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพืน้ ฐานของ
ระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม
11.3 บริษทั ควรกําหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม
11.4 บริษทั ควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การ
พัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม

ใช่




ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั
บริษทั ฯ มีการจํากัดสิทธิ ์ในการเข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศ ซึง่ จะแบ่งแยกตามอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามแต่ละตําแหน่งงานอย่าง
เหมาะสม ซึง่ มีฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศของทางบริษทั ฯ เป็ นผูด้ ูแลควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษทั ฯ
ผูบ้ ริหารและฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ฯ ร่วมกับหน่วยงานภายนอกซึง่ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ม ี
การกําหนดการควบคุมโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม
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บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาํ หนดสิ่ งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ เพื่อให้นโยบายที่กาํ หนดไว้นัน้ สามารถนําไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
คําถาม
12.1 บริษทั มีนโยบายทีร่ ดั กุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรม
ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
บุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ทิ ก่ี ําหนด เช่น
ข้อบังคับของบริษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื
อนําผลประโยชน์ของบริษทั ไปใช้ส่วนตัว

ใช่


12.2 บริษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ธิ รุ กรรม
กระทําโดยผูท้ ไ่ี ม่มสี ่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้
12.3 บริษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ธิ รุ กรรม
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั เป็ นสําคัญ และพิจารณาโดย
ถือเสมือนเป็ นรายการทีก่ ระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’
length basis)
12.4 บริษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของ
บริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม รวมทัง้ กําหนดแนวทางให้บุคคลที่
บริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหาร ในบริษทั ย่อยหรื อ
ร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หากบริษทั ไม่มเี งินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือ
บริษทั ร่วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี้)
12.5 บริษทั กําหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการนํา
นโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบตั โิ ดยผูบ้ ริหารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ขิ องบริษทั ได้รบั การ
นําไปใช้ในเวลาทีเ่ หมาะสม โดยบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ
รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการ
ปฏิบตั งิ าน
12.7 บริษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้ม ี
ความเหมาะสมอยู่เสมอ




ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั
บริษทั ฯ ได้กําหนดนโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน โดย ฝา่ ยจัดการสามารถอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกันทีม่ ขี อ้ ตกลงทางการค้าทีม่ ี
เงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ ระหว่างบริษทั ฯ กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องได้ โดยฝา่ ยจัดการจะจัดทํารายงานสรุปการทํา
ธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ี การทํารายการมีขอ้ ตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไปจะต้
่
องได้รบั การพิจารณาและให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และ /หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยบริษทั ฯ จะ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสังของคณะกรรมการกํ
่
ากับตลาดทุน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
บริษทั ฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ นผูอ้ นุมตั ใิ นการตกลงเข้าทํารายการหรือกระทําการใดๆ ในนามบริษทั ฯ เพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
บริษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน เพื่อเป็ นแนวทางในการเข้าทํารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน

บริษทั ฯ ไม่มเี งินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม






บริษทั ฯ มีการระบุหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกตําแหน่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร นอกจากนี้มกี ารใช้ตวั ชีว้ ดั จากหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละตําแหน่ง (KPI) ในแบบประเมินผลพนักงานประจําปี ดว้ ย
มีการประชุมร่วมระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานในแต่ละระดับ เพื่อสื่อสารนโยบายและกํากับดูแลกระบวนการปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ รวมถึงการแก้ไข
ข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านในทีป่ ระชุมด้วย
คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝา่ ยบริหาร จะทําการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยู่เสมอ
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บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนิ นไปได้ตามที่กาํ หนดไว้
คําถาม
13.1 บริษทั กําหนดข้อมูลทีต่ อ้ งการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้
ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ทีม่ คี ุณภาพและ
เกีย่ วข้องต่องาน

ใช่


13.2 บริษทั พิจารณาทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล
13.3 บริษทั ดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลทีส่ ําคัญ
อย่างเพียงพอสําหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่
สําคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องทีเ่ สนอให้พจิ ารณา เหตุผล
ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่างๆ
13.4 บริษทั ดําเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทั ได้รบั หนังสือ
นัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมทีร่ ะบุขอ้ มูลทีจ่ าํ เป็ น
และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่าง
น้อยภายในระยะเวลาขัน้ ตํ่าตามทีก่ ฎหมายกําหนด
13.5 บริษทั ดําเนินการเพื่อให้รายงานการประชุม
คณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังเกีย่ วกับความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องทีพ่ จิ ารณา
ความเห็นของกรรมการรายทีไ่ ม่เห็นด้วยกับเรื่องทีเ่ สนอพร้อม
เหตุผล เป็ นต้น
13.6 บริษทั มีการดําเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ น
หมวดหมู่
13.6.2 กรณีทไ่ี ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภายใน
ว่ามีขอ้ บกพร่องในการควบคุมภายใน บริษทั ได้แก้ไข
ข้อบกพร่องนัน้ อย่างครบถ้วนแล้ว




ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั
ในการดําเนินธุรกิจ บริษทั ฯ จะรวบรวมและพิจารณาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ
หากเป็ นข้อมูลภายในของบริษทั ฯ จะกําหนดการส่งข้อมูลทีเ่ หมาะสม มีการตรวจสอบและอนุมตั กิ ารบันทึกข้อมูลทีเ่ ป็ นระบบ ในกรณีทจ่ี าํ เป็ นต้อง
ใช้ขอ้ มูลจากภายนอก บริษทั ฯ จะว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อศึกษาและจัดทําข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการพิจารณาในเรื่องสําคัญ เช่น การประเมินราคา
ทรัพย์สนิ และการวิเคราะห์การตลาด เป็ นต้น
บริษทั ฯ ดําเนินการรวบรวมและพิจารณาข้อมูลทีส่ ําคัญ โดยคํานึงถึงความถูกต้อง ความเพียงพอ ความจําเป็ น และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
จากข้อมูลดังกล่าวทีม่ ตี ่อเรื่องทีต่ อ้ งพิจารณา รวมถึงการพิจารณาต้นทุนในการจัดหาข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย
เลขานุการบริษทั และหน่วยงานต้นเรื่องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการจั ดเตรียมข้อมูลทีส่ ําคัญทีเ่ พียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการ บริษทั ฯ ใช้ขอ้ มูล
ประกอบการพิจารณาอนุมตั เิ รื่องต่างๆ โดยเลขานุการบริษทั มีหน้าทีจ่ ดั ทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอประกอบการตัดสินใจ



เลขานุการบริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการ บริษทั ฯ
ได้รบั ข้อมูลก่อนการประชุมล่วงหน้า



เลขานุการบริ ษัทมีหน้าทีจ่ ดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียดของเรื่องทีพ่ จิ ารณา ข้อ
ซักถามและความเห็นของกรรมการ รวมถึงผลการอนุมตั หิ รือการพิจารณาในแต่ละวาระการประชุม



แต่ละหน่วยงานมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบจัดทําเอกสารและจัดเก็บเอกสารทีส่ ําคัญของหน่วยงานตนเองให้เป็ นระเบียบ ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่ เพื่อ
สะดวกต่อการค้นหาและอ้างอิงในอนาคต ทัง้ นี้ กรณีท่ี บริษทั ฯ ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่องในการควบคุม
ภายในบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะพิจารณาแนวทางการดําเนินการแก้ไข โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะจากผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในทันที
พร้อมทัง้ ระบุกําหนดการแล้วเสร็จและผูท้ ร่ี บั ผิดชอบอย่างชัดเจน และแจ้งให้ผสู้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภายในรับทราบเพื่อติดตามผลการแก้ ไข
ต่อไป
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บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาํ เป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนิ นไป
ได้ตามที่วางไว้
คําถาม
14.1 บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีชอ่ งทางการสื่อสารทีเ่ หมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริษทั มีการรายงานข้อมูลทีส่ ําคัญถึงคณะกรรมการ
บริษทั อย่างสมํ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษทั สามารถเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศทีจ่ าํ เป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน หรือสอบทาน
รายการต่างๆ ตามทีต่ อ้ งการ เช่น การกําหนดบุคคลทีเ่ ป็ นศูนย์
ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่ อขอข้อมูลอืน่ นอกจากทีไ่ ด้รบั จาก
ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารตามทีค่ ณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะ
หารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริหารนอกเหนือจากการ
ประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริษทั จัดให้มชี อ่ งทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ
เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistleblower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

ใช่


ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั
บริษทั ฯ มีชอ่ งทางการสื่อสารข้อมูลทีส่ ําคัญแก่พนักงานได้หลายช่องทาง ได้แก่ การติดประกาศเพื่อให้พนักงานรับทราบเป็ นการทัวไป
่ หรือการ
ออกหนังสือให้แก่พนักงานเฉพาะบุคคล



เลขานุการบริษทั และฝา่ ยบริหารจะเป็ นผูร้ ายงานข้อมูลทีส่ ําคัญต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถ
เรียกดูขอ้ มูลทีส่ ําคัญเพิม่ เติมเพื่อประกอบการพิจารณาหรือติดต่อขอข้อมูลจากเลขานุการบริษทั และ บริษทั ฯ ยังมีการจัดกิจกรรมพบปะหารือ
ระหว่างคณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ



บริษทั ฯ มีชอ่ งทางรับเรื่องร้องเรียนสําหรับผูท้ ต่ี อ้ งการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสทัง้ จากภายนอกและภายในบริษทั ฯ เช่น จดหมายปิ ดผนึก และอีเมล์
เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งข้อมูลหรือเบาะแสไว้เป็ นความลับ

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คําถาม
15.1 บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผูม้ สี ่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีชอ่ งทางการสื่อสาร
ทีเ่ หมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้ม ี
เจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รบั เรือ่ ง
ร้องเรียน เป็ นต้น
15.2 บริษทั จัดให้มชี อ่ งทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ
เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline)

ใช่


ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั
บริษทั ฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็ นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานงานและสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก ซึง่ บุคคลภายนอก
สามารถติดต่อร้องเรียน หรือแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้กบั บริษทั ฯ ผ่าน E-mail ของเลขานุการบริษทั ได้ท่ี Suphanich.l@gsc-service.com หรือ
ตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้ให้ขอ้ มูลไว้ในเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ โดยข้อมูลของผูแ้ จ้งจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับเพื่อความปลอดภัย
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บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
คําถาม

ใช่

ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั

แก่บริษทั ได้อย่างปลอดภัย

ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คําถาม
16.1 บริษทั จัดให้มกี ระบวนการติดตามการปฏิบตั ติ าม
จริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝา่ ยบริหารและพนักงาน
ปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ
และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในติดตามก
ารปฏิบตั ิ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
16.2 บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการ
ควบคุมภายในทีว่ างไว้ โดยการประเมินตนเอง และ /หรือการ
ประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
16.3 ความถีใ่ นการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสม
กับการเปลีย่ นแปลงของบริษทั

ใช่


16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน โดยผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละความสามารถ



16.5 บริษทั กําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในให้ขน้ึ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริษทั ส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายในปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
มาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing, IIA)









ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั
บริษทั ฯ จัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานอิสระภายนอกทีท่ าํ หน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านตามแผนการตรวจสอบทีไ่ ด้รบั
อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อไป

บริษทั ฯ ได้วา่ จ้าง บริษทั เจพี ทิพ ออดิท จํากัด เพื่อทําหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก
อิสระ และไม่มสี ่วนได้เสียในกิจการของบริษทั ฯ โดยมีการกําหนดแผนการตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส ซึง่ ได้รบั การ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบภายในได้จดั ทําแผนการตรวจสอบภายในระยะเวลา 1 ปี ซึง่ กําหนดให้ตรวจสอบ ทุกกระบวนการทํางานของ บริษทั ฯ ทัง้ นี้ แผนการ
ตรวจสอบดังกล่าวได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะถูกทบทวนและนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี เพื่อให้สอดคล้อง
กับระดับความสีย่ งของกระบวนการปฏิบตั งิ านอยู่เสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่านายณภัทร คงยะฤทธิ ์ มีคุณสมบัตทิ เ่ี พียงพอทีจ่ ะทําหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประวัตกิ ารศึกษาและประสบการณ์ทาํ งาน นอกจากนี้ นายณภัทร คงยะฤทธิ ์ ได้ผา่ นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT ) ของสมาคมผูต้ ร วจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) อีกทัง้ ยังไม่มคี วาม
เกีย่ วข้องใดๆ กับบริษทั ฯ จึงสามารถตรวจสอบและนําเสนอข้อแนะนําให้แก่บริษทั ฯ ได้อย่างอิสระและเป็ นกลาง
บริษทั ฯ กําหนดให้ผตู้ รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฯ ส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยการให้ความ
ร่วมมือในการตอบคําถาม การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการตรวจสอบ และการให้ความร่วมมือในการดําเนินการแก้ไขตามคําแนะนําของผู้
ตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด
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บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
17. องค์กรประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รบั ผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
17.1 บริษทั ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการ
ควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
หากผลการดําเนินงานทีเ่ กิดขึน้ แตกต่างจากเป้าหมายทีก่ ําหนด
ไว้อย่างมีนยั สําคัญ
17.2 บริษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝา่ ยบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดย
พลัน ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริต
อย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ทิ ฝ่ี า่ ฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทําที่
ผิดปกติอ่นื ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริษทั อย่า งมีนยั สํา คัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ พร้อมแนวทาง
การแก้ไขปญั หา (แม้ว่าจะได้เริม่ ดําเนินการจัดการแล้ว ) ต่อ
คณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องทีเ่ ป็ น
สาระสําคัญต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ

ใช่




ไม่ใช่

การดําเนิ นการในปั จจุบนั
ผูต้ รวจสอบภายในซึง่ เป็ นหน่วยงานอิสระ มีหน้าทีน่ ําเสนอผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไร
ก็ดี ในกรณีทพ่ี บข้อบกพร่องหรือข้อควรปรับปรุง ผูต้ รวจสอบภายในจะประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข พร้อม
กับแจ้งให้ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ รับทราบในทันที รวมถึงรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
บริษทั ฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งรายงานให้บริษทั ฯ ทราบถึง
การกระทําทีเ่ ข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ ม่ คี วามเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ โดยรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอ บ และให้ผทู้ ่ี
รายงานดังกล่าวให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ นอกจากนี้ ในกรณีทม่ี ขี อ้ บกพร่องทีม่ สี าระสําคัญ ผูต้ รวจสอบภายในจะรายงาน
ข้อบกพร่องดังกล่าวพร้อมแนวทางการแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอันควร รวมทัง้ รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี)
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