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2

สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)

องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดีซึ่งเปนรากฐานที่
สํ าคญัของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดังนั้น จึงมีความจํ าเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง 
ๆ ซึง่เอื้อใหระบบการควบคุมภายในดํ าเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อ
สงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจํ าเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารให
ความสํ าคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยาง
เหมาะสม การกํ าหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน
                                                                                                                                                                     

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนว
ทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
              บริษัทมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจระยะสั้นภายในระยะเวลาหนึ่งป โดยมีการจัดทํ า
ประมาณการรายไดและรายจาย แบงเปนรายไตรมาส                                                                                      

1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดํ าเนินการอย
รอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กํ าหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหส่ิงจูง
ใจหรอืผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่
เกนิสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนํ าไปสูการกระทํ าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอด
ขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทํ าใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)

  ใช   ไมใช
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม

  ใช   ไมใช
              ผังองคกรของบริษัท มีการแบงแยกหนาที่ของแตละสวนงานอยางชัดเจน แยกเปน 2 สวนหลัก ๆ คือ
สวนปฏิบัติการ และสวนการผลิต                                                                                                                    
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1.4 บริษัทมีขอกํ าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกํ าหนดหามฝายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร 
รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม

  มี   ไมมี
              บริษัทไดมีการตระหนักตอความสํ าคัญของการมีขอกํ าหนดดังกลาว ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการรวบ
รวมรายละเอียด เพื่อกํ าหนดเปนลายลักษณอักษร                                                                                           
                                                                                                                                                                     

1.5 บริษัทมีการจัดทํ านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน 
การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

  ใช   ไมใช
              บริษทัมีการจัดทํ าระเบียบวิธีปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงินในระดับคณะ
กรรมการบริหารและผูอํ านวยการฝาย แตบริษัทไมมีการจัดทํ านโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณ
อกัษรในการจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป                                                                                                          
                                                                                                                                                                     

1.6 ในการกํ าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํ านึงถึงความเปนธรรมตอคู ค า  
เพือ่ประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
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สวนที่  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดํ าเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดย
สาเหตขุองความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงาน
อยางรวดเร็วเกินไปทํ าใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํ ากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภาย
นอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทํ าใหมีผลกระทบตอสวนแบงการ
ตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนํ าพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝาย
บริหารจํ าเปนตองดํ าเนินการตอไปน้ีอยางสมํ่ าเสมอ

(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู  หรือคาดวาจะประสบ  
(Identification of risk)

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

(3)  ก ําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)
                                                                                                                                                                     

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสมํ่ าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปน
ปจจยัความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัย
สํ าคัญ

  มี   ไมมี
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

2.2 บริษทัไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทํ าใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
  มี   ไมมี

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

2.3 บริษัทกํ าหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
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2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง 
ทีก่ํ าหนดไว ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
              ผูบริหารระดับสูงของบริษัทจะมีการประชุมรวมกันทุกเดือน เพื่อรับทราบความเสี่ยง กํ าหนดมาตร
การบริหารความเสี่ยงและนํ ามาตรการที่กํ าหนดรวมกันไปปฏิบัติ                                                                    
                                                                                                                                                       

2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กํ าหนดไว  
ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
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สวนที่  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities)

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสํ าคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนว
ทางที่ฝายบริหารกํ าหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก
การกํ าหนดอํ านาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม

(1) มกีารแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทํ าที่ทุจริตออกจากกัน
(2) มีการกํ าหนดขั้นตอน และวิธีการท ําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่

เกีย่วของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(3) การก ําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

                                                                                                                                                                     

3.1 บริษัทมีการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาที่และวงเงินอํ านาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไว
อยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

3.2 บริษทัมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปน
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ 
และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

  ใช                                     ไมใช
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการท ําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดงักลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทํ าธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กํ าหนด
ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
              บริษัทมีการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งหากมีธุรกรรมเกี่ยวของ
กบัผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจ
สอบใหความเห็นในธุรกรรมดังกลาว                                                                                                                
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3.4 ในกรณีที่มีการท ําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทํ าโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียใน
ธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

3.5 ในกรณีที่มีการท ําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํ านึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสํ าคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํ ากับบุคคลภายนอก (on arms’ length 
basis) ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
              บริษทัจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจํ าเปนและความเหมาะสมของ
รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํ านาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิด
ขึน้ บริษัทจะใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดัง
กลาวเพื่อนํ าไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี                          

3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว 
(เชน การทํ าสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การคํ้ าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชํ าระคืนหนี้ตามกํ าหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เปนตน)

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
              บริษัทกํ าหนดใหฝายบัญชีทํ าหนาที่ในการติดตามใหบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว ตลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท                                                                                                                          
                                                                                                                                                                     

3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการท ําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผู
ทีเ่กีย่วของดังกลาวนํ าโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดํ าเนินงานของ
บริษทัยอยหรือบริษัทรวมอยางสมํ่ าเสมอ รวมทั้งมีการกํ าหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการ
หรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
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  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
              บริษัทมีการติดตามผลการดํ าเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมโดยมีกรรมการของบริษัทเปน
กรรมการผูจัดการของบริษัทยอย และมีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการของบริษัทรวม เพื่อทํ าการกํ าหนด
นโยบายใหบริษัทดังกลาวดํ าเนินธุรกิจแตละประเภทอยางชัดเจน และสามารถดํ ารงอยูไดดวยผลการดํ าเนิน
งานของแตละบริษัท                                                                                                                                      

3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดํ าเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม
ทัง้นี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

  มี   ไมมี
              บริษทัไดมีการจัดจางสํ านักงานกฎหมายอิสระเพื่อใหคํ าปรึกษาหารือและดูแลเกี่ยวกับขอกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับตาง ๆ ใหถูกตองตามที่กฎหมายกํ าหนด                                                                          

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทํ าที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการ
กระทํ าในลักษณะนั้นอีก หรือไม

  มี                                             ไมมี   ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)

หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสํ าหรับกรรมการ ผู
บริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัด
สินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น  ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปน
ส่ิงจํ าเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลที่มีคุณ
ภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้

(1) มีเนื้อหาที่จํ าเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มคีวามถูกตองสมบูรณ
(3) มคีวามเปนปจจุบัน
(4) มรูีปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

                                                                                                                                                                     

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สํ าคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อ
ใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สํ าคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
ใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)

  ใช   ไมใช
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จํ าเปนและ
เพยีงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นตํ่ าตามที่กฎหมายกํ าหนด ใชหรือไม

  ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย….7.…วัน   ไมใช
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทํ าใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะ
สมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ
สังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเร่ืองที่เสนอพรอมเหตุผล 
เปนตน

  ใช   ไมใช
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4.4 บริษทัจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคย
ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวน
แลว ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับ
รองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทํ าใหบริษัทแสดงผล
ประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง

  ใช   ไมใช
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สวนที่  5  ระบบการติดตาม (Monitoring)

การที่บริษัทจะดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยาง
สมํ ่าเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดํ าเนินอยูอยางตอเนื่อง และมี
การปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไข
อยางทันทวงที
                                                                                                                                                                     

5.1 กรณีที่บริษัทมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดํ าเนิน
งานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจที่กํ าหนดไว ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

5.2 กรณีที่ผลการดํ าเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กํ าหนดไว บริษัทไดดํ าเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
              บริษทัมีการจัดทํ าประมาณการงบการเงินและมีการประชุมแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนํ าเสนอ
เปาหมายรวมของบริษัท นอกจากนี้ยังไดพิจารณาติดตามผลการดํ าเนินงานของบริษัท พรอมท้ังปรับเปล่ียน
กลยุทธใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

5.3 บริษทัจดัใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสมํ่ าเสมอ
ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช
              ณ ปจจุบันบริษัทยังไมมีหนวยงานตรวจสอบภายใน แตบริษัทไดกํ าหนดใหฝายบัญชีทํ าหนาที่ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานทางดานเอกสารตาง ๆ ที่ทํ าขึ้นจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งนี้บริษัทอยูในระหวางการจัด
ใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน  โดยคาดวาจะสามารถจัดตั้งหนวยงานดังกลาวไดภายในเดือนกุมภาพันธ
2546                                                                                                                                                             

5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกํ าหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
อสิระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
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5.5 เมือ่มีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสํ าคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

5.6 บริษทัตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ
ทจุริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทํ าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจ
กระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสํ าคัญ หรือไม

  มี                                      ไมมี   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     


