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สวนท่ี  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐาน

ทีส่ ําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดังนั้น จึงมีความจํ าเปนที่ตองสรางสภาวะ หรือปจจัย
ตาง ๆ ซึ่งเอ้ือใหระบบการควบคุมภายในดํ าเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบ
คุมเพือ่สงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจํ าเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหาร
ใหความสํ าคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยาง
เหมาะสม การกํ าหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน
                                                                                                                                                       

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนว
ทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

!  ใช "  ไมใช
คณะฝายจัดการจะจัดทํ าเปาหมายธุรกิจ  กลยุทธการดํ าเนินการ ตนทุนและคาใชจายดํ าเนินการ ผล
ประกอบการที่คาดหมาย เปนภาพรวมประจํ าทุกป พรอมรายละเอียดที่สํ าคัญของแตละฝายงานที่เก่ียวของ
ประกอบ

1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การต้ังเปาหมายไดดํ าเนินการอยาง
รอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กํ าหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการให
สิง่จงูใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจ หรอืใหผลประโยชน
ตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนํ าไปสูการกระทํ าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ต้ัง
เปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทํ าใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย
เปนตน)

!  ใช "  ไมใช
คณะฝายจัดการและผูบริหารแตละฝายงาน รวมกันพิจารณาและกํ าหนดเปาหมายธุรกิจ  พรอมกลยุทธใน
การดํ าเนินการ  จึงม่ันใจวาทุกอยางจะดํ าเนินการตามเปาหมายที่กํ าหนดไวเหมือนเชนทุกปที่ผานมา

1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หรือไม

!  ใช "  ไมใช
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1.4 บรษัิทมีขอกํ าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกํ าหนดหามฝายบริหาร และ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร 
รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม

"  มี !  ไมมี
บรษัิทฯ ไมมีกํ าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมเปนลายลักษณอักษร  แตถือเปนนโยบายที่สํ าคัญที่พนักงานทุกคน
ตองสํ านึกถึงความถูกตองชอบธรรมและถูกกฎหมายในการปฏิบัติงานใหแกบริษัทฯ   อยางไรก็ตาม บริษัทฯ
มีกํ าหนดบทลงโทษตามลํ าดับหนักเบาเปนลายลักษณอักษรในกรณีที่พนักงานไมวาระดับใดปฏิบัติตนที่กอ
ใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ

1.5 บริษัทมีการจัดทํ านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน 
การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

!  ใช "  ไมใช
บรษัิทฯ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติเปนครั้งคราวตามสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อปดกั้น
โอกาสการทุจริตทุกรูปแบบตลอดเวลา

1.6 ในการกํ าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํ านึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อ
ประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม

!  ใช "  ไมใช
บรษัิทฯ ถือเปนนโยบายที่สํ าคัญย่ิงในการปฏิบัติตอลูกคาและคูคาอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมอยูเสมอ
จงึทํ าใหไดรับความเชื่อถือจากทานเหลานี้ตลอดเวลา
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สวนท่ี  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดํ าเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดย

สาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซ่ือสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงาน
อยางรวดเร็วเกินไปทํ าใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํ ากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภาย
นอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทํ าใหมีผลกระทบตอสวนแบงการ
ตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนํ าพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น
ฝายบริหารจํ าเปนตองดํ าเนินการตอไปนี้อยางสม่ํ าเสมอ

(1)  พจิารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ
(Identification of risk)

(2)  วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ จะเกิดขึ้น
(Analysis of risk)

(3)  ก ําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)
                                                                                                                                                       

2.1 บรษัิทมีการประเมินอยางสม่ํ าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปน
ปจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทอยางมี
นัยสํ าคัญ

!  มี "  ไมมี
คณะฝายจัดการมีการประชุมทุกสัปดาหเพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจมีขึ้นอยางใกลชิด พรอมกํ าหนดแนว
ทางแกไขอยางทันทวงทีอยูเสมอ

2.2 บรษัิทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทํ าใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
!  มี "  ไมมี

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

2.3 บริษัทกํ  าหนดให มีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่ เป นสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง  
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น  ใชหรือไม

!  ใช "  ไมใช
คณะฝายจัดการไดกํ าหนดใหเปนบทบาทและภาระหนาที่ของผูบริหารทุกฝายงานในการติดตามเพื่อลดหรือ
ปองกันความเสี่ยงดังกลาวอยางตอเนื่อง  และคณะฝายจัดการจะมีประชุมรวมกับผูบริหารฝายงานทุก 2
สัปดาหตอครั้ง  เพื่อติดตามความคืบหนาของการดํ าเนินการเชนวานี้
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2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เก่ียวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง 
ทีก่ํ าหนดไว ใชหรือไม

!  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กํ าหนดไว
ใชหรือไม

!  ใช "  ไมใช
คณะฝายจัดการไดติดตามหนวยงานตาง ๆ วา ไดรับขาวสารเก่ียวกับมาตรการตาง ๆ จากผูบริหารในฝาย
งานตนเองทั่วถึงและถูกตอง  และไดมีการปฏิบัติตามอยางครบถวนสมบูรณดีแลว
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สวนท่ี  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสํ าคัญเพื่อใหบริษัทม่ันใจวาแนว

ทางทีฝ่ายบริหารกํ าหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก
(1) การกํ าหนดอํ านาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอ้ือใหเกิดการกระทํ าที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกํ าหนดข้ันตอน และวิธีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่
เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน

(4) การกํ าหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของ
                                                                                                                                                       

3.1 บริษัทมีการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาที่และวงเงินอํ านาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ 
ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

!  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

3.2 บรษัิทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปน
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

!  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

3.3 ในกรณีท่ีบริษัทมีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของ
กับบุคคลดังกลาว บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหการทํ าธุรกรรมน้ันตองผานข้ันตอนการ
อนุมัติท่ีกํ าหนด ใชหรือไม

!  ใช                                   """"  ไมใช """"  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                        
                                                                                                                        

3.4 ในกรณีท่ีมีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ันไดกระทํ าโดยผูท่ี
ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมน้ันเทาน้ัน ใชหรือไม

!  ใช                                   """"  ไมใช """"  ไมมีกรณีดังกลาว
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3.5 ในกรณีท่ีมีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ัน ไดคํ านึงถึงประโยชนสูง
สุดของบริษัทเปนสํ าคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํ ากับบุคคลภาย
นอก (on arms� length basis) ใชหรือไม
!  ใช                                   """"  ไมใช """"  ไมมีกรณีดังกลาว

                                                                                                                        
                                                                                                                        

3.6 ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเก่ียวของในลักษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว
ไปแลว (เชน การทํ าสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ํ าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตาม
เงื่อนไขท่ีตกลงกันไวตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชํ าระคืนหน้ี
ตามกํ าหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา  เปนตน)

!  ใช                                   """"  ไมใช """"  ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทฯ มีการกูยืมเงินระยะยาวจากผูถือหุนใหญท่ีเปนสถาบันการเงิน  โดยบริษัทฯ มีภาระหนาท่ี
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันกับลูกหน้ีเงินกูท่ัวไปของสถาบันการเงินน้ัน

3.7 กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเก่ียวกับการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุม
ไปถึงกรณีท่ีผูท่ีเก่ียวของดังกลาวนํ าโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย 
ใชหรือไม

!  ใช                                   """"  ไมใช """"  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                        
                                                                                                                        

3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดํ าเนินงาน
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ํ าเสมอ รวมทั้งมีการกํ าหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงต้ังใหเปน
กรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม

"  ใช                                   "  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว
บรษัิทฯ มีบริษัทยอย 2 แหง ที่ยังไมไดประกอบธุรกิจอะไรทั้งสิ้น  จึงยังไมมีธรุกรรม และไมมีการแตงต้ังคน
ของบริษัทเขาไปบริหาร

3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดํ าเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ หรือไม
ทัง้นี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

!  มี "  ไมมี
บรษัิทฯ ถือเปนนโยบายที่สํ าคัญอยางยิ่งยวดที่ใหพนักงานทุกระดับชั้นปฏิบัติงานทุกอยางตามกรอบของ
กฎหมายที่เก่ียวของทุกฉบับ เ พื่อศักด์ิศรีและความนาเชื่อถือของบริษัทฯ ตอทุกฝายที่ติดตอกัน
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3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทํ าที่ฝาฝนกฎหมาย บรษัิทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิด
การกระทํ าในลักษณะนั้นอีก หรือไม

"  มี                                           "  ไมมี !  ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนท่ี  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลกัการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ไมวาจะเปนสํ าหรับกรรมการ ผู

บริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เก่ียวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัด
สินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอ่ืน  ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เก่ียวของจึงเปน
สิ่งจํ าเปนอยางย่ิงและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขอมูลที่มีคุณ
ภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้

(1) มีเนื้อหาที่จํ าเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บรษัิทไดจัดใหมีขอมูลที่สํ าคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อ
ใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สํ าคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของ
เรือ่งที่เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)
!  ใช "  ไมใช

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จํ าเปน และ
เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาข้ันต่ํ าตามที่กฎหมายกํ าหนด ใชหรือไม

!  ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย�.7.�วัน "  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทํ าใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะ
สมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็น
หรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอ
พรอมเหตุผล เปนตน

"  ใช !  ไมใช
ที่ผานมาเปนการบันทึกสรุปความเห็นของคณะกรรมการและมติที่ประชุมโดยอาจมีความเห็นประกอบบาง
ตามความเหมาะสม  ซึ่งบริษัทฯ จะทํ าการปรับปรุงตามขอเสนอแนะและแจงใหกรรมการทราบในการประชุม
กรรมการครั้งตอไป
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4.4 บรษัิทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคย
ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยาง
ครบถวนแลว ใชหรือไม

!  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับ
รองทัว่ไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทํ าใหบริษัทแสดงผล
ประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง

!  ใช "  ไมใช
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สวนท่ี  5  ระบบการติดตาม (Monitoring)
การทีบ่ริษัทจะดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยาง

สม่ํ าเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดํ าเนินอยูอยางตอเนื่อง และมี
การปรบัปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไข
อยางทันทวงที
                                                                                                                                                       

5.1 กรณีที่บริษัทมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดํ าเนิน
งานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจที่กํ าหนดไว ใชหรือไม

!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดังกลาว
มีการพิจารณางบประมาณการรายเดือนเปรียบเทียบกับผลประกอบการจริงที่เกิดขึ้น

5.2 กรณีที่ผลการดํ าเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กํ าหนดไว บริษัทไดดํ าเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม

!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ํ าเสมอ ใชหรือ
ไม

!  ใช "  ไมใช
บรษัิทฯ ใชนโยบายการควบคุม 2 ระดับ     กลาวคือ   1)  ควบคุมกันเองระหวางฝายงานที่เก่ียวของกัน
และ  2)  ควบคุมโดยการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน

5.4 กรณทีีบ่ริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกํ าหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได
อยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดังกลาว
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5.5 เม่ือมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสํ าคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม

"  ใช                                   "  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว
ยงัไมเคยปรากฏขอบกพรองที่เปนสาระสํ าคัญดังกลาว

5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใชหรือไม

!  ใช  "  ไมใช
ยงัไมเคยปรากฏขอบกพรองท่ีสํ าคัญดังกลาว  แตในอนาคตหากมี บริษัทฯ จะปฏิบัติตามท่ีกลาวถึง

5.7 บรษัิทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุ
การณทุจริต หรอืสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทํ าที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่ง
อาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสํ าคัญ หรือไม

!  มี                                    "  ไมมี "  ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทฯ ถือเปนนโยบายที่สํ าคัญย่ิงในเรื่องนี้ตลอดเวลา
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