การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
การควบคุุมภายใน
คณะกรรมการบริิษััท ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญและเห็็นถึึงประโยชน์์ของการควบคุุมภายใน จึึงได้้มอบหมายให้้ฝ่่ายจััดการ
ประเมิินความเพีียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุุมภายใน ตามแบบประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน
ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) กำำ�หนดขึ้้�นตามแนวทางของ COSO 2013 (COSO :
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และมอบหมายให้้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทานผลการประเมิินการควบคุุมภายในเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ
มีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด กฎหมาย และระเบีียบต่่าง ๆ ทำำ�ให้้เกิิดการตรวจสอบ มีีความถ่่วงดุุล และ
ใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััทอย่่างแท้้จริิง
การประเมิินการควบคุุมภายในตามองค์์ประกอบ 5 ด้้าน ตามแนวทาง สรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
คณะกรรมการบริิษัทั ยึึดมั่่�นในคุุณค่่าของความซื่่�อตรง โดยได้้กำำ�หนดเรื่่อ� งจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ไว้้อย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ทั้้�งด้้านจรรยาบรรณธุุรกิิจ จรรยาบรรณของกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน จรรยาบรรณการจััดหาพััสดุุ และถืือเป็็นระเบีียบสููงสุุดที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ รวมทั้้�ง
การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ที่่�ได้้ประกาศให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทั้้�งองค์์กร ลงนามรัับทราบ
เมื่่�อเข้้าใหม่่ และให้้มีีการทบทวนปีีละครั้้�งหรืือเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล นอกจากนี้้� ได้้กำำ�หนดบทบาทอย่่างชััดเจน
ระหว่่างคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการชุุดย่่อย และฝ่่ายจััดการ มีีการจััดให้้มีีโครงสร้้างสายการรายงาน การกำำ�หนด
อำำ�นาจอนุุมััติิ (Delegation of Authority) และความรัับผิิดชอบที่่�เหมาะสม เพื่่�อให้้องค์์กรบรรลุุวััตถุุประสงค์์ภายใต้้การ
กำำ�กัับดููแล (Oversight) ของคณะกรรมการ โดยให้้ฝ่่ายจััดการรายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อคณะกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ในด้้านการบริิหารงานบุุคคล บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายการสรรหาและพััฒนาบุุคลากร รวมทั้้�งแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่งและ
การพััฒนาผู้้�บริิหาร แผนการหมุุนเวีียนตำำ�แหน่่งงาน และแผนการเลื่่�อนตำำ�แหน่่งเพื่่�อเป็็นแรงจููงใจแก่่พนัักงาน รวมทั้้�ง
การสำำ�รวจความพึึงพอใจของพนัักงาน (BCPG Satisfaction Survey) เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจและความสุุขของพนัักงาน
ทำำ�ให้้พนัักงานที่่�ทััศนคติิที่่�ดีีต่่อองค์์กร อีีกทั้้�งในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้เข้้ารัับการประเมิินโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�เป็็นอิิสระ
จากหน่่วยงานภายนอก

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินตามนโยบาย และกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง โดยฝ่่ายยุุทธศาสตร์์และวางแผน
องค์์กร ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดทิิศทาง กลยุุทธ์์ นโยบาย และแผนงานของบริิษััทฯ และบริิษััทในเครืือ ผ่่านการพิิจารณาของ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งทั้้�งองค์์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee-ERMC) และคณะกรรมการ
บริิษััท ตามลำำ�ดัับ โดยได้้นำำ�ดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยง (Key Risk Indicator: KRI) มาใช้้ในกระบวนการติิดตาม การเฝ้้าระวััง
โอกาสเกิิดของความเสี่่ย� งนั้้น� เพื่่อ� ที่่�จะสามารถบริิหารจััดการความเสี่่ย� งได้้อย่่างทัันเหตุุการณ์์ และเพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินการและ
พััฒนาระบบการบริิหารความเสี่่ย� งของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ สามารถระบุุความเสี่่ย� งได้้อย่่างครอบคลุุมในทุุกประเภท ทั้้�งระดัับองค์์กร
(Corporate) และระดัับกระบวนการ (Process) ที่่�ให้้เจ้้าของกระบวนการได้้ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านการเกิิดการทุุจริิตควบคู่่�
ไปกัับการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิการอย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมทั้้�งการปรัับปรุุงคู่่�มืือการบริิหารความเสี่่ย� งอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อให้้เนื้้�อหาเป็็นปััจจุุบัันและสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ

บริิษััท บีีซีีพีีจีี จำำ�กััด (มหาชน)
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activity)
บริิษััทฯ กำำ�หนดมาตรการการควบคุุมที่่�เพีียงพอกัับระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ โดยกำำ�หนดเป็็นนโยบาย ระเบีียบวิิธีีปฏิิบััติิ
ในเรื่่อ� งต่่าง ๆ เช่่น การงบประมาณ การเงิินและการบััญชีี การบริิหารงานบุุคคล การจััดหาพััสดุุ และการทำำ�รายการเกี่่�ยวโยง
ซึ่่�งได้้นำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ควบคุุมในด้้านการอนุุมััติิรายการตามขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่� และขนาดวงเงิินที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด
เพื่่�อเป็็นการกระจายอำำ�นาจและป้้องกัันการทุุจริิต เช่่น สุ่่�มตรวจการปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน สุ่่�มตรวจการติิดตาม
ให้้คู่่�สััญญาปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขที่่�ได้้ตกลงไว้้ในสััญญาจััดซื้้�อ จััดจ้้าง เป็็นต้้น ด้้านการควบคุุมการเข้้าถึึงและความปลอดภััย
ของข้้อมููล บริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานระบบบริิหารความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ (Information Security
Management System) ISO/IEC 27001: 2013 รวมถึึงการสื่่�อสารให้้พนัักงานทราบถึึงความเสี่่�ยง และวิิธีีการป้้องกััน
ภััยคุุกคามด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ด้้านการกำำ�กัับดููแลบริิษััทร่่วมทุุน บริิษััทฯ มีีนโยบายการกำำ�กัับดููแลบริิษััทร่่วมทุุน
เพื่่อ� เป็็นแนวทางให้้บุคุ คลที่่�บริิษัทั ฯ แต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการหรืือผู้้บ� ริิหารในบริิษัทั ร่่วมทุุนถืือปฏิิบััติิ ทั้้�งนี้้�กำำ�หนดให้้หน่่วยงาน
กำำ�กัับองค์์กรเป็็นผู้้�ควบคุุมดููแลการปฏิิบััติิตามนโยบายต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ระบบการควบคุุมภายในมีีประสิิทธิิภาพตามที่่�บริิษััทฯ
กำำ�หนดแนวทางไว้้

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บริิษััทฯ จััดให้้มีีระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล โดยให้้ความสำำ�คััญกัับระบบการประมวลผลข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง และ
รวดเร็็วเพีียงพอที่่�ช่ว่ ยในการตััดสิินใจ รวมถึึงความมีีเสถีียรภาพพร้้อมใช้้งาน ด้้านการเข้้าถึึงข้้อมููลของคณะกรรมการบริิษัทั
มีีหน่่วยงานที่่�รวบรวมข้้อมููลของเรื่่�องที่่�เสนอเพื่่�อพิิจารณาผ่่านระบบ เพื่่�อให้้คณะกรรมการพิิจารณาเป็็นการล่่วงหน้้า
รวมถึึงจััดทำำ�รายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทให้้มีีรายละเอีียดตามควร เพื่่�อให้้สามารถตรวจสอบย้้อนหลัังได้้
และจััดเก็็บอย่่างเป็็นระบบ ด้้านการการสื่่อ� สารข้้อมููล ฝ่่ายสื่่อ� สารองค์์กรมีีหน้้าที่่�กำำ�กับั ดููแลการสื่่อ� สารทั้้�งภายใน และภายนอก
องค์์กร ผ่่านช่่องทางระบบเครืือข่่ายภายในองค์์กร (Intranet) และ จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-mail) เพื่่อ� สื่่อ� สารไปยัังพนัักงาน
สำำ�หรัับการสื่่�อสารภายนอก จััดให้้มีีหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ งานเลขานุุการบริิษััท ที่่�รัับผิิดชอบโดยตรงในการสื่่�อสาร
กัับผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีีย เพื่่อ� ให้้การเปิิดเผยข้้อมููลเป็็นไปอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน เพีียงพอ โปร่่งใส รวมทั้้�งการสื่่อ� สารผ่่านสื่่อ� ออนไลน์์
เช่่น เฟซบุ๊๊�กองค์์กร นอกจากนั้้�นยัังมีีช่อ่ งทางสำำ�หรัับรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนหรืือแจ้้งเบาะแสเกี่่�ยวกัับการทุุจริิต (Whistle blowing)
ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ

5. ระบบการติดตามประเมินผล (Monitoring Activity)
บริิษััทฯ มีีการติิดตามและประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับ
สภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลง กำำ�หนดเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแผนกลยุุทธ์์ และแผนธุุรกิิจ โดยกำำ�หนดเป็็น
ดััชนีีประเมิินผลการปฏิิบััติิงานให้้ทุุกสายงาน มีีการประเมิินผล วิิเคราะห์์สาเหตุุ หากผลปฏิิบััติิงานจริิง กัับเป้้าหมาย
มีีความต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดแนวทางปรัับปรุุงให้้สอดคล้้องกัับสภาพการณ์์ปััจจุุบัันอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทั้้�งนี้้�ทางสำำ�นักั ตรวจสอบภายใน ซึ่่ง� มีีสายการบัังคัับบััญชาขึ้้น� ตรงกัับคณะกรรมการตรวจสอบ จะตรวจประเมิินประสิิทธิิภาพ
ประสิิทธิิผล การปฏิิบััติิงาน และระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยในด้้านต่่าง ๆ ตามแผนงานที่่�ผ่่านการ
อนุุมััติิจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่่�อพบข้้อบกพร่่อง หรืือสิ่่�งที่่�ควรปรัับปรุุงของระบบการควบคุุมภายใน จะรายงาน
ให้้ฝ่่ายจััดการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่่�อให้้ฝ่่ายจััดการกำำ�หนดแนวทางการแก้้ไข และดำำ�เนิินการ โดยสำำ�นััก
ตรวจสอบภายในจะติิดตามผลการดำำ�เนิินการแก้้ไข และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อพิิจารณาอย่่างต่่อเนื่่�อง
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

