บริ ษทั กรังด์ปรี ซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรมี ระบบควบคุ มภำยในที่ดี และเป็ นไปตำมหลักกำรดู แลกำกับดู แล
กิ จกำรที่ดี กล่ำวคือ กำรมีระบบกำรปฏิ บตั ิงำนที่ โปร่ งใส ยุติธรรม เชื่ อถื อได้ และมีกำรถ่วงดุ ลอำนำจซึ่ ง
สำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่ งจะนำไปสู่ ประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้น พนักงำน คู่คำ้ ชุ มชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ ำย โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 3 ท่ำน ซึ่ งทำหน้ำที่สอบทำน
ควำมเพียงพอของระบบควบคุ มภำยในของบริ ษทั ฯ รวมถึ งกำรตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั ฯ มี กำร
ดำเนินธุ รกิจที่เป็ นไปตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงกฎหมำยอื่นๆ ที่บงั คับใช้ในกำรดำเนินธุ รกิจ
ของบริ ษัท ฯ ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ ครั้ งที่ 1/2560 เมื่ อ วัน ที่ 28 กุ ม ภำพัน ธ์ 2560 ซึ่ ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบทุ ก ท่ำ นได้เข้ำ ร่ วมประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ ได้พิจำรณำและจัดท ำแบบ
ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุ มภำยในของบริ ษทั ฯ โดยครอบคลุ มทั้ง 5 องค์ประกอบของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้แก่
1. การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
บริ ษัท ฯ ส่ ง เสริ มให้ อ งค์ ก รมี ส ภำพแวดล้อ มของกำรควบคุ ม ภำยในที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและ
ประสิ ทธิ ผลเพื่อให้สำมำรถดำเนิ นธุ รกิ จบรรลุ ตำมเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้ มีกำรจัดโครงสร้ ำงองค์กรอย่ำง
เหมำะสม มีสำยกำรบังคับบัญชำอย่ำงชัดเจน มีกำรกำหนดอำนำจกำรอนุมตั ิของผูบ้ ริ หำรแต่ละระดับเพื่อให้
กำรจัดกำรและกำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ รวมทั้งมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในส่ วนงำนที่สำคัญ
เพื่อให้เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกัน มีกำรกำหนดนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงำนสำคัญต่ำงๆ ที่
เหมำะสมพร้อมทั้งมีกำรปรับปรุ งให้สอดคล้องกับสภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภำยในและภำยนอก
อย่ำงสม่ ำเสมอ อี กทั้งมุ่งเน้นกำรสรรหำและบริ หำรทรั พยำกรบุ คคลอย่ำงมี มำตรฐำนและเหมำะสมกับ
วัฒนธรรม
2. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Management)
บริ ษทั ฯ เตรี ยมควำมพร้อมต่อสถำนกำรณ์ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงจำกปั จจัยทั้งภำยในและภำยนอกที่
จะส่ งผลกระทบต่อกำรดำเนิ นกำรทั้งในระดับหน่ วยงำน ระดับธุ รกิ จ และระดับองค์กร กำรประเมินควำม
เสี่ ยงช่วยให้เกิดกำรติดตำมควำมเสี่ ยงที่สำคัญอย่ำงเป็ นระบบและเท่ำทันกับสถำนกำรณ์ที่อำจเปลี่ยนแปลง
ไปอย่ำงรวดเร็ ว เพื่อหำแนวทำงแก้ไขอุ ปสรรคต่ำงๆ รวมทั้งใช้เป็ นฐำนข้อมู ลในกำรคำดกำรณ์ และกำร
เตรี ยมกำรไว้ล่วงหน้ำเพื่อพัฒนำปรับปรุ งระบบกำรจัดกำรดูแลต่ำงๆ ของบริ ษทั ฯ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
 บริ ษท
ั มีมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ ยงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เพื่อให้อยูใ่ น
ระดับที่บริ ษทั สำมำรถรับได้
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บริ ษทั เลื อกและพัฒนำกิ จกรรมกำรควบคุ มทัว่ ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุ นกำร
บรรลุวตั ถุประสงค์
 บริ ษ ท
ั มี กำรควบคุ มผ่ำนทำงนโยบำยซึ่ งได้กำหนดสิ่ งที่คำดหวังและขั้นตอนกำรปฏิ บตั ิ เพื่อให้
นโยบำยที่กำหนดไว้สำมำรถนำไปใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
 รวบรวมข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องและมี คุณภำพ เพื่อสนับสนุ นให้กำรควบคุมภำยในดำเนิ นไปได้ตำมที่
กำหนดไว้
 กำรสื่ อสำรข้อมู ลภำยในบริ ษท
ั ฯ ซึ่ งรวมไปถึ งวัตถุ ประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุม
ภำยในที่จำเป็ นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนินไปได้ตำมที่วำงไว้
 บริ ษ ท
ั ได้สื่อสำรกับหน่ วยงำนภำยนอก เกี่ ยวกับประเด็นที่ อำจจะส่ งผลกระทบต่อกำรควบคุ ม
ภำยใน
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริ ษทั ฯ มีกระบวนกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนในระดับบริ หำรและในระดับปฏิบตั ิกำร มีกำรสอบ
ทำนและติดตำมโดยหัวหน้ำงำนและผูบ้ ริ หำรของสำยงำน มีกำรประชุมผูบ้ ริ หำรเพื่อติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ำปั ญหำต่ำงๆ ได้รับกำรแก้ไขอย่ำง
เหมำะสมและทันเหตุกำรณ์โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบและกำรติดตำมต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และฝ่ ำยบริ หำรอย่ำงสม่ำเสมอ
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