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แบบประเมินน้ีจัดทํ าโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม  หมายถึง  การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดี ซึ่งเปนรากฐาน

ท่ีสํ าคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  ดังน้ัน จึงมีความจํ าเปนท่ีตองสรางสภาวะ หรือปจจัย
ตาง ๆ ซึ่งเอ้ือใหระบบการควบคุมภายในดํ าเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุม
เพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจํ าเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การท่ีฝายบริหารให
ความสํ าคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยาง
เหมาะสม การกํ าหนดหนาท่ีอยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษร เปนตน
                                                                                                                                                                   

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนว
ทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

!  ใช "  ไมใช
คณะกรรมการบริหารและผูบริหารแตละฝายงาน จะรวมกันจัดทํ าแผนธุรกิจประจํ าป  ซึ่งมีการกํ าหนดเปา
หมายการขาย และคาใชจายดํ าเนินการของแตละฝานงาน เพื่อใชประมาณการผลประกอบการของบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การต้ังเปาหมายไดดํ าเนินการอยาง
รอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายท่ีกํ าหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูง
ใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจ หรือใหผลประโยชนตอบ
แทนท่ีเกินสมควรแกพนักงานในลักษณะท่ีอาจนํ าไปสูการกระทํ าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ต้ังเปาหมาย
ยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทํ าใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)

!  ใช "  ไมใช
คณะกรรมการบริหารและผูบริหารแตละฝายงาน รวมกันกํ าหนดเปาหมายธุรกิจของบริษัท โดยประเมินจาก
กลยุทธของคูแขงขัน ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเปนหลัก

1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีชวยใหฝายบริหารสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หรือไม

!  ใช "  ไมใช
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1.4 บริษัทมีขอกํ าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกํ าหนดหามฝายบริหาร และพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังบท
ลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม

"  มี !  ไมมี
บริษัทไมมีการกํ าหนดเก่ียวกับจริยธรรมเปนลายลักษณอักษร  แตถือเปนนโยบายท่ีสํ าคัญท่ีพนักงานทุกคน
ตองปฎิบัติตาม  และบริษัทไดกํ าหนดบทลงโทษตามลํ าดับหนักเบาเปนลายลักษณอักษร ในกรณีท่ีพนักงาน
ปฏิบัติงานท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท

1.5 บริษัทมีการจัดทํ านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน 
การจัดซ้ือ และการบริหารท่ัวไปท่ีรัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

!  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   

1.6 ในการกํ าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํ านึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพ่ือ
ประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม

!  ใช "  ไมใช
บริษัทถือเปนนโยบายท่ีสํ าคัญยิ่งในการปฏิบัติตอคูคาของบริษัทอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมอยูสม่ํ าเสมอ
เพื่อรักษาความสัมพันธท่ีดีอยางตอเน่ืองในระยะยาวกับลูกคาของบริษัท
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สวนที่  2   การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดํ าเนินการอยูทามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุ

ของความเส่ียงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซ่ือสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวด
เร็วเกินไปทํ าใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํ ากับดูแลไมท่ัวถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทํ าใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด
เปนตน ดวยเหตุน้ี การท่ีจะนํ าพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายท่ีเกิดจากความเส่ียงดังกลาวไดน้ัน ฝายบริหาร
จํ าเปนตองดํ าเนินการตอไปน้ีอยางสม่ํ าเสมอ

(1)  พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเส่ียงท่ีบริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ
(Identification of risk)

(2)  วิเคราะหผลกระทบของความเส่ียงน้ัน ๆ ตอบริษัท และโอกาสท่ีความเส่ียงน้ัน ๆ จะเกิดขึ้น
(Analysis of risk)

(3)  กํ าหนดมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม (Management of risk)
                                                                                                                                                                   

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ํ าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางท่ีเปน
ปจจัยความเส่ียงท้ังท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัย
สํ าคัญ

!  มี "  ไมมี
คณะกรรมการบริหารและผูบริหารแตละฝายงาน มีการประชุมรวมกันทุก ๆ สัปดาห เพื่อพิจารณาผลกระทบ
ของปจจัยความเส่ียง พรอมท้ังกํ าหนดแนวทางและมาตรการในการแกไขผลกระทบดังกลาว อยางทันทวงตอ
เหตุการณน้ัน

2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดท่ีจะทํ าใหปจจัยท่ีเปนความเสี่ยงน้ันเกิดขึ้น
!  มี "  ไมมี

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   

2.3 บริษัทกํ าหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง รวมท้ังมาตร
การในการลดความเส่ียงเหลาน้ัน  ใชหรือไม

!  ใช "  ไมใช
คณะกรรมการบริหารไดกํ าหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณ และวิเคราะหสาเหตุของความเส่ียง
เพื่อลดหรือปองกันความเสี่ยงน้ันไดอยางทันทวงที
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2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวของรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ี
กํ าหนดไว ใชหรือไม

!  ใช "  ไมใช
ผูบริหารของแตละฝายท่ีเก่ียวของ จะตองแจงใหพนักงานในฝายท่ีเก่ียวของน้ันใหทราบ และปฎิบัติตามมาตร
การดังกลาวอยางทันตอเหตุการณ

2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกํ าหนดไว ใชหรือ
ไม

!  ใช "  ไมใช
คณะกรรมการบริหารไดติดตามหนวยงานตาง ๆ ใหไดรับทราบขาวสารเก่ียวกับมาตรการตาง ๆ จากผูบริหาร
ในแตละฝายงานอยางท่ัวถึงและถูกตอง
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สวนที่  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมท่ีมีความสํ าคัญเพื่อใหบริษัทม่ันใจวาแนวทาง

ท่ีฝายบริหารกํ าหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก
(1) การกํ าหนดอํ านาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเกิดการกระทํ าท่ีทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกํ าหนดขั้นตอน และวิธีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ี
เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน

(4) การกํ าหนดวิธีการเพ่ือใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ
                                                                                                                                                                   

3.1 บริษัทมีการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาท่ีและวงเงินอํ านาจอนุมัติของฝายบริหาร ในแตละระดับไว
อยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

!  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   

3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปน
การตรวจสอบซ่ึงกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาท่ีอนุมัติ (2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และ (3) หนาท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

!  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   

3.3 ในกรณีท่ีบริษัทมีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามใหการทํ าธุรกรรมน้ันตองผานขั้นตอนการอนุมัติท่ีกํ าหนด ใช
หรือไม

!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดังกลาว
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3.4 ในกรณีท่ีมีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ันไดกระทํ าโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสีย
ในธุรกรรมน้ันเทาน้ัน ใชหรือไม

!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   

3.5 ในกรณีท่ีมีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ัน ไดคํ านึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสํ าคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํ ากับบุคคลภายนอก (on arms� length basis)
ใชหรือไม

!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   

3.6 ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเก่ียวของในลักษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว 
(เชน การทํ าสัญญาซ้ือขายสินคา การใหกูยืม การคํ้ าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกัน
ไวตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชํ าระคืนหน้ีตามกํ าหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา  เปนตน)

!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   

3.7 กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเก่ียวกับการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ีผูท่ี
เก่ียวของดังกลาวนํ าโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใช เพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม

!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดังกลาว
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3.8 ในกรณีท่ีบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดํ าเนินงานของ
บริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ํ าเสมอ รวมท้ังมีการกํ าหนดทิศทางใหบุคคลท่ีบริษัทแตงต้ังใหเปน
กรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม

!   ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทมีบริษัทยอยเพียงแหงเดียวในปจจุบัน คือ บริษัท เทเลแม็กซ เอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด  โดยคณะ
กรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารของบริษัทยอย เปนคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกันกับของ
บริษัท  เพื่อใหการกํ ากับดูแลการดํ าเนินงานของบริษัทยอยไดสม่ํ าเสมอ และเพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียว
กันกับธุรกิจของบริษัท

3.9 บริษัทมีมาตรการท่ีจะติดตามใหการดํ าเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือไม
ท้ังน้ี เพ่ือลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

!  มี "  ไมมี
บริษัทถือเปนนโยบายท่ีสํ าคัญมาก ในการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  โดยกํ าหนดใหพนักงานตองถือ
ปฏิบัติตาม  เพ่ือลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัทเปนสํ าคัญ

3.10 ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระทํ าท่ีฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการ
กระทํ าในลักษณะน้ันอีก หรือไม

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

บริหาร ผูถือหุน หรือผูท่ีเก่ียวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานท่ีมีขอมูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอการตัด
สินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอ่ืน  ดังน้ัน การส่ือสารขอมูลดังกลาวไปยังผูท่ีเก่ียวของจึงเปน
สิ่งจํ าเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งท่ีจะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขอมูลท่ีมีคุณภาพ
ควรมีคุณสมบัติดังน้ี

(1) มีเน้ือหาท่ีจํ าเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบท่ีเขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บท่ีดี

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลท่ีสํ าคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพ่ือ
ใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลท่ีสํ าคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องท่ี
เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)

!  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอมูลท่ีจํ าเปน และ
เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ํ าตามท่ีกฎหมายกํ าหนด ใชหรือไม

!  ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉล่ีย�.7.�วัน "  ไมใช
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรท่ีทํ าใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะ
สมในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือ
ขอสังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเห็นดวยกับเรื่องท่ีเสนอพรอมเหตุ
ผล เปนตน

"  ใช !  ไมใช
ท่ีผานมาเปนการบันทึกสรุปความเห็นท่ีสํ าคัญของคณะกรรมการและมติท่ีประชุมของคณะกรรมการเทาน้ัน



10

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคย
ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องน้ี หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองน้ันอยาง
ครบถวนแลว ใชหรือไม

!  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   

4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับ
รองท่ัวไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีทํ าใหบริษัทแสดงผล
ประกอบการท่ีคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง

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

สม่ํ าเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายท่ีวางไว ระบบการควบคุมภายในยังดํ าเนินอยูอยางตอเน่ือง และมีการ
ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยาง
ทันทวงที
                                                                                                                                                                   

5.1 กรณีท่ีบริษัทมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงาน
ของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจท่ีกํ าหนดไว ใชหรือไม

!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดังกลาว
มีการพิจารณางบประมาณการรายเดือนเปรียบเทียบกับผลการดํ าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง

5.2 กรณีท่ีผลการดํ าเนินท่ีเกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกํ าหนดไว บริษัทไดดํ าเนินการแกไขภาย
ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใชหรือไม

!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางสม่ํ าเสมอ ใชหรือ
ไม

!  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   

5.4 กรณีท่ีบริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกํ าหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
อิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

"  ใช                                   "  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว
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5.5 เม่ือมีการตรวจพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสํ าคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท / คณะ
กรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาส่ังการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม

"  ใช                                   "  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทไมเคยพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสํ าคัญ  เชน  การฝาฝนกฎหมาย หรือการกระทํ าท่ีผิดปกติ อันจะ
กระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท

5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใชหรือไม

!  ใช  "  ไมใช
ยังไมเคยปรากฏขอบกพรองท่ีสํ าคัญดังกลาว  แตในอนาคตหากมีบริษัทพรอมท่ีจะปฏิบัติตามที่กลาวถึง

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ
ทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทํ าท่ีผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจ
กระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสํ าคัญ หรือไม

!  มี                                    "  ไมมี "  ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทถือเปนนโยบายท่ีสํ าคัญอยางยิ่ง ท่ีตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน เม่ือเกิดเหตุการณดัง
กลาวขึ้น
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