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สวนท่ี 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organization Control and Environment Measure)   
   
 องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของระบบ 
การควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล ดังน้ัน จึงมคีวามจําเปนท่ีตองสรางสภาวะ หรือปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภาย
ในดําเนินไปไดตามท่ีบริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปน
ของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การ
จัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาท่ีอยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบที่เปนลายลักษณอักษร 
เปนตน      
1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลไดเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
งานของพนักงาน ใชหรือไม      
 ใช คณะกรรมการไดกําหนดเปาหมายของธุรกิจ และมอบหมายใหผูบริหารจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจ กล
ยุทธการดําเนินธรุกิจ รวมท้ังงบประมาณการของบริษัท  
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏบัิติงานแลววา การต้ังเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ และ
ไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนดตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงาน
วาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนท่ีเกินสมควรแกพนักงานในลักษณะท่ีอาจนําไปสู
การกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน  ต้ังเปาหมายยอดขาย เปนตน)      
 ใช คณะกรรมการไดมีการพิจารณาเปาหมายการดําเนินการอยางรอบคอบ ซึ่งไดประเมินจากขอมูลการ
ดําเนินธรุกิจท่ีผานมา ตลอดจนแนวโนมของธุรกิจ  จึงม่ันใจไดวาเปาหมายท่ีกําหนดไวมีความเหมาะสม และสามารถดําเนิน
การได   
1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม   
 ใช เพราะบริษัทไดจัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพ  มีการกําหนดอํานาจการตัดสินใจในระดับตางๆ  
ทําใหการวางแผน การสั่งการ และการควบคุมการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   
1.4 บริษัทมีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบรหิารและพนักงานปฏบัิติตนใน
ลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรอื
ไม      
 ไมม ี บริษัทมีการกําหนด กฎ-ระเบียบตาง ๆ บทลงโทษหากมีการฝาฝนเปนลายลักษณอักษรใหพนักงานรับ
ทราบเพ่ือนําไปปฎิบัติ  สวนขอกําหนดจริยธรรมนั้น บริษัทไมมีการกําหนดเปนลายลักษณอักษร แตถือเปนนโยบายสําคัญท่ี
ตองสรางสํานึกในการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม ความถูกตองชอบธรรม ในการปฏิบัติงาน   
1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงินการจัดซื้อ 
และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม      
 ใช บริษัทไดมีการกําหนดนโยบาย ระเบียบการจัดซ้ือ  จัดจางตางๆ และมกีารกําหนดอํานาจการอนุมัติการ
จัดซ้ือ จัดจางในระดับตาง ๆ  รวมท้ังมีการสอบยันความถูกตองในการควบคุมภายใน     
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานบริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพื่อประโยชนของบริษัทใน
ระยะยาวใชหรอืไม      
 ใช บริษัทไดกําหนดนโยบายและการปฏบัิติงานตาง ๆ กับคูคาอยางเปนธรรม จึงทําใหบริษัทไดรับความ
สัมพันธที่ดีอยางตอเนื่องตลอดมา     



 
สวนท่ี 2 การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure)  
 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเส่ียง
อาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม   บรษัิทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไม
สามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมท่ัวถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  หรอืพฤติ
กรรมการบริโภคสินคาทําใหมีผลกระทบตอสวนการแบงการตลาด เปนตน  ดวยเหตุน้ี การท่ีจะนําพาบริษัทใหรอดพนจาก
อันตรายดังกลาวไดน้ัน ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปน้ีอยางสมํ่าเสมอ  
 ( 1 )  พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ (Identification of risk) 
 ( 2 )  วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ ตอบริษัท และโอกาสท่ีความเส่ียงน้ันๆ จะเกิดขึ้น (Analysis of risk) 
 ( 3 )  กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk) 
  
2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยเสี่ยงท้ังที่มา

จากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  
 ม ี ฝายบริหารไดมีการประเมินปจจัยเส่ียง ทั้งมาจากภายนอก และภายใน  โดยมีการจัดประชุมอยาง

สม่ําเสมอเพื่อพิจารณาปจจัยเสี่ยงตางๆ  ที่มีผลกระทบตอผลประกอบการของธุรกิจ และประมาณการท่ีจัดทําไว
ลวงหนา 

2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา  เหตุการณใดท่ีจะทําใหปจจัยท่ีเปนความเส่ียงน้ันเกิดข้ึน  
 มี ฝายบริหารไดวิเคราะห เหตุการณ ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอเปาหมายหรือผลประกอบการอยาง

สม่ําเสมอ เพ่ือนํามาปองกัน หรือลดความเสี่ยงตอธุรกิจ  
2.3          บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง รวมท้ังมาตรการในการลด

ความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม  
 ใช ฝายบรหิารไดมอบหมายให หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของติดตามและเฝาระวังความเสี่ยงอยางตอเนื่อง  

โดยใหสรุปผลความคืบหนา ผลการวิเคราะห หรือมาตรการลดความเสี่ยงตางๆ ตามกําหนดเวลา 
2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว ใชหรือไม  
 ใช ผูบริหารของแตละฝายที่เกี่ยวของจะแจงใหพนักงานในฝายรับทราบ และการปฏบัิติตามมาตราการ

บริหารความเสี่ยงที่ตองสรุปในที่ประชุมฝายบริหาร 
2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดไว ใชหรือไม  

 ใช ฝายบรหิารไดมอบหมายให หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของสรุปผลความคืบหนาการปฏิบัติตามมาตรการ
 ลดความเส่ียงตามกําหนดเวลา 

   
 
 
 
 
 
 



 
สวนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)  
 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเพ่ือใหบริษัทม่ันใจวาแนวทางท่ีฝายบริหาร
กําหนดไวไดรับการตอบสนองและทุกคนในบริษัทปฏิบัติตาม ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก  
   ( 1 )  การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม 
   ( 2 )  มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน 
   ( 3 )  มีการกําหนดข้ันตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยว
ของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันการถายเทผลประโยชน 
   ( 4 )  การกําหนดวิธีการเพ่ือใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ 
   
3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหาร  
 ในแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม  

 ใช บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และอํานาจอนุมัติในระดับวงเงินตางๆ ในระเบียบโครงสราง
อํานาจการอนุมัติ 

3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อเปนการตรวจสอบซึ่ง
กันและกันใชหรอืไม (1) หนาท่ีอนุมัติ (2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศและ (3) หนาท่ีในการดูแล
จัดเก็บทรัพยสิน  
 ใช บริษัทมีการกําหนดขอบเขตงานการรับผิดชอบตามโครงสรางองคกร แบงแยกการจัดซ้ือ จัดจาง การ
อนุมัติ การบันทึก ขอมูลทางบัญชีและสารสนเทศ  และการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน 
3.3 ในกรณีท่ีบริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดัง
กลาว บริษัทมีมาตรการ  

 ที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติท่ีกําหนด ใชหรือไม  
 ใช บริษัทมีระเบียบการปฏิบัติงานตามโครงสรางขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจน  และตรวจสอบได 
3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้นเทา

นั้นใชหรือไม  
 ใช  
3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ

และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก(on arms' length basis) ใชหรือไม  
 ใช  
3.6 ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติทําธุรกรรมกับผูท่ีเกี่ยวของในลักษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทํา

สัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน ) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะ
เวลาท่ีมีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหน้ีตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา 
เปนตน)  

 ไมมีกรณีดังกลาว 
   



3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูเกี่ยวของดัง
กลาวนําโอกาสหรือผลประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม  

 ใช   
3.8 ในกรณีท่ีบริษัทมีเงินทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือ

บริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารใน
บริษัทดังกลาวถือปฏิบัต ิใชหรือไม  
 ไมมีกรณีดังกลาว 

3.9 บริษัทมีมาตรการท่ีจะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฏหมายท่ีเก่ียวของหรือไม ท้ังน้ี เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท  
 ใช บริษัทมีการดําเนินงานธุรกิจอยางถูกตองเปนไปตามกฎหมาย  

3.10 ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย บรษัิทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําในลักษณะ
น้ันอีกหรือไม  

 ไมมีกรณีดังกลาว 
 



สวนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)  
 หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน หรอื
ผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานท่ีมีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงิน
 หรือขอมูลอื่น ดังน้ัน การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่ชวยใหเกิด
ความมี ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้  
   ( 1 )  มีเน้ือหาท่ีจําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ 
   ( 2 )  มีความถูกตองสมบูรณ 
   ( 3 )  มีความเปนปจจุบัน 
   ( 4 )  มีรูปแบบที่เขาใจงาย 
   ( 5 )  มีการจัดเก็บท่ีดี 
4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ อยางเพียงพอเพื่อใหคณะ

กรรมการใช ประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม(ขอมูลที่สําคัญตางๆไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา 
เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปนตน )  

 ใช ในการนําเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาน้ัน ขอมูลตาง ๆ ท่ีประกอบการพิจารณาไดผานการ
ประเมิน วิเคราะหและถูกตองจากหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบเพ่ือเปนประโยชนในการตัดสินใจของคณะ
กรรมการ 

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอมูลท่ีจําเปนและเพียงพอตอการ
พิจารณา กอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขัน้ตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด ใชหรือไม  

 ใช ไดรับกอนวันประชุมอยางนอย 7   วัน  
4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ

ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการความเห็นหรือขอสังเกตุของ
กรรมการในเรื่องที่พิจารณาความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน  

 ใช ในการประชุมกรรมการ บริษัทไดจัดใหมีการจัดทํารายงานการประชุมทุกครั้งโดยระบุรายละเอียดตางๆ 
ในการประชุมกรรมการ ไมวาจะเปนครั้งที่ประชุม วัน-เวลาในการประชุม สาระ-มติ ในการประชุม   

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจากผู
สอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี ้หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใชหรือไม  

 ใช บริษัทไดดําเนินการเอกสารตาง ๆ อยางเปนหมวดหมู สามารถติดตามและตรวจสอบไดตลอดเวลา  
พรอมทั้งใหความรวมมือจากผูสอบบัญชีอยางดีในการตรวจสอบเอกสาร  

4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการท่ีคลาด
เคล่ือนจากความเปนจริง  

 ใช บริษัทไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปอยางเหมาะสม ครบถวนถูกตอง ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

 



สวนท่ี 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)  
 การท่ีบริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา มีการ
ปฏิบัติตามเปาหมายท่ีวางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินการอยูอยางตอเน่ือง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ
สถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที  
  
5.1 กรณีท่ีบริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝาย

บรหิารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีกําหนดไว  
 ใช ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ไดมกีารนําเสนอผลประกอบการของบริษัทโดยฝายบริหารใหคณะ
กรรมการรับทราบเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับเปาหมายที่มอบหมายไว 

5.2 กรณีท่ีผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายในระยะ
เวลาท่ีเหมาะสม ใชหรือไม  

 ใช หากผลการดําเนินงานของบริษัทแตกตางจากเปาหมายท่ีกําหนดไว  บรษัิทจะดําเนินการหาสาเหตุท่ีทํา
ใหเกิดผลแตกตางจากเปาหมาย และจัดทํามาตรการแกไขโดยเรว็  

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม  
 ใช บริษัทไดมีการจัดทําแผนการตรวจสอบการปฏิบัต ิตามระบบการควบคุมภายในอยางเหมาะสม โดยมี

การกําหนดแผนการตรวจสอบไวลวงหนา 
5.4 กรณีท่ีบริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอคณะ

กรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา  

 ไมมีกรณีดังกลาว 
5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม  
 ใช เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ฝายบริหารจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาสั่งการแกไข 

5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช
หรือไม  

 ใช ฝายบริหารตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงแกไขขอบกพรอยตอคณะกรรมการบริษัท 
5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณทุจรติ หรอื

สงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  

 ใช ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัท กรณีตรวจพบเหตุการณทุจริต หรอื มีการฝาฝนกฎหมาย 
ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  


