แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2556

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่
สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตางๆ ซึ่ง
เอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริม
ใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอ
ความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนด
หนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน

1.1
คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม
ใช
ไมใช
คณะกรรมการไดมีการประชุมรวมกับฝายบริหารไดจัดทําแผนธุรกิจที่ชัดเจน สําหรับฤดูการผลิตป2554/2555
โดยมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในการหีบออยตามปริมาณตันออยซึ่งเปนแผนธุรกิจที่มีเหตุผลและวัดได โดย
เป า หมายนี้ ฝ า ยโรงจั ก รฝ า ยไร ฝ า ยสํ า นั ก งานมี ส ว นเกี่ ย วข อ งรวมทั้ ง มี ก ารกํ า หนดเป า หมายคุ ณ ภาพการ
ดําเนินการของบริษัทฯเชน การสงมอบสินคาตรงเวลาเพื่อใหไมมีคํารองเรียนจากลูกคา
1.2
คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยาง
รอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจ
หรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกิน
สมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของ
บริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)
ใช
ไมใช
การกํ า หนดเป า หมายในการปฏิ บั ติ ง านของฝ า ยบริ ห ารที่ ว างไว นั้ น ได คํ า นึ ง ถึ ง ผลการดํ า เนิ น งานในอดี ต ป
2553/2554 ถึงปจจุบัน เพื่อนํามาใชประกอบเหตุผลการนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อสอบทานและ
อนุมัติ
1.3
บริษัทไดมีการจั ดโครงสรา งองคกรที่ช วยใหฝา ยบริหารสามารถดําเนิน งานไดอยา งมีประสิทธิภาพ
หรือไม
ใช
ไมใช
บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางกลุมบริษัทฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ซึ่งมีโครงสรางองคกรและสายงานบังคับ
บัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมสามารถชวยใหฝายบริหารดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4
บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงาน
ปฏิ บั ติต นในลั ก ษณะที่ อ าจก อ ให เกิ ด ความขั ด แย ง ทางผลประโยชนกั บกิจ การเปน ลายลั ก ษณอั ก ษร รวมทั้ ง
บทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม
มี
ไมมี
ฝายบริหารของบริษัทฯไดมีการจัดทําขอกําหนดวาดวยประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (code of
conductand business ethics) ใชบังคับกับพนักงานทุกคน และจะมีการทบทวนประมวลจรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจอยางสม่ําเสมอ

1.5
บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การ
จัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
ใช
ไมใช
บริษัทฯมีการจัดทําคูมือระเบียบวิธีการปฏิบัติงานระบบการขาย ระบบงานจัดซื้อ ระบบควบคุมสินทรัพยถาวร
ระบบงานคลังสินคาและขนสงและอื่นๆ เพื่อใหพนักงานที่เกี่ยวของยึดถือและปฏิบัติตาม จํานวน 32 คูมือ
1.6
ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชน
ของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม
ใช
ไมใช
บริษัทฯ ไดการกําหนดนโยบายของบริษัทฯ ตามที่แสดงอยูในประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจที่
คํานึงถึงการปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม

สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลาโดยสาเหตุของ
ความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็ว
เกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน
ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตอง
ดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษทั ประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ(Identification
of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆจะเกิดขึ้น
(Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1
บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัย
ความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ
มี
ไมมี
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง จึงไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และประกาศ
เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 เพื่อกําหนดใหมีการดูแลติดตาม ใหการปฏิบัติงาน
ของทุกหนวยเปนไปตามนโยบายดังกลาว และมีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
มี
ไมมี
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงวาเหตุการณใดทําใหปจจัยเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นเปนไปตามคูมือบริหารความเสี่ยง

2.3
บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม
ใช
ไมใช
ตามที่ไดอธิบายไวในขอ2.2

2.4
บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
ที่กําหนดไว ใชหรือไม
ใช
ไมใช
ตามที่ไดอธิบายไวในขอ2.2

2.5

บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม

ใช
ตามที่ไดอธิบายไวในขอ2.2

ไมใช

สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่
ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

3.1
บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยาง
ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม
ใช
ไมใช
บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ ซึ่งเลขาบริษํท
ไดรวบรวมและจัดทําอํานาจดําเนินการ โดยใหมีผลบังคับใชวันที่ 7กุมภาพันธ 2556
3.2
บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3)
หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
ใช
ไมใช
บริษัทฯ ไดมีการแบ งแยกหนาที่ค วามรับผิดชอบในงานทั้ง 3 ดานออกจากกัน โดยหนาที่อนุมัติเปนไปตาม
หนังสือรับรองบริษัทและคูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกรายการบัญชีและสินทรัพยเปนหนาที่ฝายบัญชี การดูแล
จัดเก็บทรัพยสินเปนหนาที่ผูใชงาน
3.3
ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใช
หรือไม
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดทํานโยบายการทํารายการระหวางกัน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ปจจุบัน ขั้นตอนการอนุมัติรายการซื้อขายระหวางกันกับบริษัทในเครือไดมีแนวทางการอนุมัติระบุในคูมือการ
จัดซื้อจัดจาง
3.4
ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียใน
ธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
ตามที่ไดอธิบายไวในขอ3.3

3.5
ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท
เปนสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก(on arms’ length basis) ใชหรือไม
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
ตามที่ไดอธิบายไวในขอ3.3

3.6
ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน
การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของ
สัญญา เปนตน)
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทฯ ไดมอบหมายใหฝายบัญชี เปนผูรับผิดชอบติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดตกลงไวตาม
สัญญา
3.7
กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่
เกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
ตามที่ไดอธิบายไวในขอ3.3

3.8
ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการ
หรือผูบริหารในบริษทั ดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทฯ ไดมอบหมายใหกรรมการของบริษัทฯ ไปเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ทําให
สามารถติดตามดูแลการดําเนินงานของในบริษัทดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
3.9
บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม ทั้งนี้
เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
มี
ไมมี
บริษัทฯ มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อดูแลดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทํา
ในลักษณะนั้นอีก หรือไม
มี
ไมมี
ไมมีกรณี
ดังกลาว

สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ
ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึง
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1
ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อให
คณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)
ใช
ไมใช
บริษัทฯ มีการจัดเตรียมเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการเสนอเรื่องใหที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อใชประกอบ
พิจารณาตัดสินใจ
4.2
กรรมการบริ ษั ท ได รั บ หนัง สื อ นั ด ประชุ ม หรื อ เอกสารประกอบการประชุ ม ที่ ร ะบุ ข อ มู ล ที่ จํ า เป น และ
เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม
ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย…7…วัน ไมใช
4.3
รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกต
ของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน
ใช
ไมใช
บริษัทฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบในการจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมโดย
ระบุรายละเอียดสําคัญครบถวน
4.4
บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู
และไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้น
อยางครบถวนแลว ใชหรือไม
ใช
ไมใช
บริษัทฯ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไวอยางเปนระบบ โดยแยกสีแฟมตามประเภทบัญชีและไมเคย
ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้

4.5
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
ใช
ไมใช

สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอ
วา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุง
แกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที

5.1
กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทฯ มีการประชุมผูบริหารระดับสูงเปนประจําเดือน และมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุก
เดื อ น เพื่ อ รายงานผลการดํ า เนิ น งานให ค ณะกรรมการได รั บ ทราบ โดยรายงานเกี่ย วกั บ ผลการดํ า เนิ น งาน
เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดของงานไร งานโรงจักร งานขาย งานคลังสินคาและขนสง
5.2
กรณีที่ผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไ ข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
ในกรณีที่พบวาผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนด คณะกรรมการจะสอบถาม
สาเหตุจากฝายบริหาร และรวมกําหนดแนวทางแกไข โดยมีการรายงานความคืบหนาในการประชุมครั้งถัดไป
5.3

บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม
ใช
ไมใช
บริษัทฯกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในเปนผูปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบตามแผนงานการตรวจประจําปเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

5.4
กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรง
ตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
ใช ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
ผูตรวจสอบภายใน มีความเปนอิสระที่จะเสนอรายงานผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงาน
โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

5.5
เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
สํานักตรวจสอบภายใน เสนอรายงานผลการตรวจสอบตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสม่ําเสมอ เมื่อพบ
ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ที่ประชุมฯจะมอบหมายใหฝายบริหารนําไปพิจารณาดําเนินการตอไป

5.6
บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใชหรือไม
ใช
ไมใช
สํานักตรวจสอบภายในตองติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะและจัดทํารายงานความคืบหนาในการปรับปรุง
แกไขของหนวยงานเสนอผูบริหารของหนวยงานและสรุปเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
และประธานเจาหนาที่บริหารของกลุมบริษัทฯ (Group CEO)
5.7
บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ
ทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบ
ตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษทั อยางมีนัยสําคัญ หรือไม
มี
 ไมมี
ไมมีกรณีดังกลาว
กรณีที่เกิดเหตุการณดังกลาว บริษัทฯ กําหนดใหมีการรายงานตามสายการบังคับบัญชา และใหฝายบริหาร
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางทันเวลา

