บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
รายงานประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึง่ เปนความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน

สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญ
ของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตางๆ ซึ่งเอื้อให
ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนใน
บริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซี่อสัตย
สุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยาง
ชัดเจน การมีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษรเปนตน
1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานใชหรือไม
ใช

ไมใช

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได โดยรวม
พิจารณาและใหความเห็นชอบ แผนการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ และตัวชี้วัดผลงานในรูปงบประมาณ ที่ฝายจัดการ
จัดทําขึ้นลวงหนาเปนประจําทุกป และกําหนดใหมีการติดตามไตรมาสละ 1 ครั้ง
1.2 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา
การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยาง
รอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจ
หรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกิน
สมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขาย
ของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)
ใช

ไมใช

บริษัทไดกําหนดนโยบายการบริหารคาตอบแทนของพนักงาน
ไวในนโยบายการบริหารงานบุคคลของ
บริษัท
ซึ่งนโยบายดังกลาวไดกําหนดใหพิจารณาถึงความเปนธรรมและความสามารถ
เพื่อใหสามารถจาย
คาตอบแทนไดอยางยุติธรรม
1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
ใช

ไมใช

บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกร โดยมีการแบงโครงสรางการบริหารงานอยางชัดเจน ชวยใหฝายบริหาร
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ และวัดผลได
1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตน
ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษรรวมทั้งบทลงโทษหากมี
การฝาฝน หรือไม
มี

ไมมี

บริษัทไดมีการจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งมีการกําหนดขอหามของฝายบริหารและ
พนักงานในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการ และบทลงโทษในกรณีที่ฝาฝนขอหาม

1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อและ
การบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
ใช

ไมใช

บริษัทฯ ไดมีการกําหนดนโยบายดานการเงินไวเปนสวนหนึ่งของคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดมีการ
จัดทํานโยบายดานการจัดซื้อจัดจาง และคูมืออํานาจการอนุมัติของบริษัทฯ เพื่อใชในการควบคุมการปฏิบัติงานให
รัดกุมและปองกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น

1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพื่อประโยชนของบริษัท
ในระยะยาว ใชหรือไม
ใช

ไมใช

บริษัทฯ ไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาของบริษัทฯ โดยไดกําหนดนโยบายดังกลาวไวในคูมือการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ

สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลาโดยสาเหตุของ
ความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซี่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็ว
เกิ น ไปทํา ให ร ะบบงานไมส ามารถรองรั บ ได หรื อ การกํา กั บ ดู แ ลไม ทั่ว ถึง เปน ตน และป จจั ย ภายนอก เช น การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวย
เหตุนี้การนี้จะทําพาให บริ ษั ทรอดพนจากอันตรายที่เกิด จากความเสี่ยงดัง กลา วได นั้น ฝา ยบริหารจํา เปน ตอ ง
ดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ (Identification
of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดขึ้น (Analysis of
risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)
2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความเสี่ยง
ทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
มี

ไมมี

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ
องคกร ซึ่งอยูระหวางการจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงใหเปนรูปธรรมมากขึ้น
2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
มี

ไมมี

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง คณะกรรมการบริหารไดมีการวิเคราะหเหตุการณที่จะทําให
ปจจัยความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น และกําหนดแนวมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามอยางสม่ําเสมอ
2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการในความ
ลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม
ใช
ตามที่อธิบายไวในขอที่ 2.2

ไมใช

2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบ
หรือไม
ใช

และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวใช

ไมใช

ตามที่อธิบายไวในขอที่ 2.2 แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ อยูระหวางการจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางเปน
รูปธรรมมากขึ้น
2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติตามแผนกการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวใชหรือไม
ใช

ไมใช

ตามที่อธิบายไวในขอที่ 2.2 แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ อยูระหวางการจัดใหมีบริหารความเสี่ยงอยางเปน
รูปธรรมมากขึ้น

สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่
ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาวไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของ
กับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน
และเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม
ใช

ไมใช

บริษัทฯ มีการทบทวนอํานาจดําเนินการโดยจัดทําเปนคูมืออํานาจดําเนินการของบริษัทฯ ซึ่งไดกําหนด
วงเงินการอนุมัติรายการไวอยางชัดเจน
3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกันใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศและ (3)
หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
ใช

ไมใช

บริษัทฯ มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานออกจากกัน
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูเกี่ยวของกับบุคคล ดังกลาว
บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทฯ มีการจัดทําขอกําหนดการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรม
เทานั้น ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

ในกรณีที่จําเปนตองทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูเกี่ยวของกับบุคคล ดังกลาว
บริษัทฯ กําหนดใหการทํารายการนั้นเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลอื่น
ที่มีความเกี่ยวของกันที่มีสวนไดเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน
สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’length basis) ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

3.6 ในกรณีที่ไดรับการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทํา
สัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของ
สัญญา เปนตน)
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของ
ดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
หรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหาร
ในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
มี

ทั้งนี้เพื่อลด

ไมมี

บริษัทฯ มีการวาจางที่ปรึกษากฎหมาย ในการสอบทานสัญญา-ขอผูกพันตางๆ และใหคําแนะนําในเรื่องที่
เกี่ยวของกับขอกฎหมาย
3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย
ลักษณะนั้นอีก หรือไม
มี

บริษัทมีมาตรการแกไข และปองกันมิใหเกิดการกระทําใน

ไมมี

ไมมีกรณีดังกลาว

สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล

(Information and Communication Measure)

หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร
ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะ
เปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของ จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและ
เปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี
4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา
บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ อยางเพียงพอ เพื่อให
คณะกรรมการ ใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตางๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปนตน)
ใช

ไมใช

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการ
พิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม
ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน

ไมใช

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการความเห็นหรือขอสังเกตของ
กรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน
ใช

ไมใช

บริษัทฯ ไดบันทึกขอมูลผูเขารวมประชุมในแตละครั้ง และการซักถามไวในรายงานการประชุม รวมถึงมติที่
ประชุม

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจาก
ผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใชหรือไม
ใช

ไมใช

บริษัทฯ มีระบบจัดเก็บเอกสารไวอยางเปนระเบียบ โดยกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจตามกฎหมาย
สามารถเขาตรวจสอบไดโดยงาย
4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชี ที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
ใช

ไมใช

บริษัทฯ จัดทํางบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. 2547 และมีการ
อนุมัติงบการเงินโดยกรรมการบริษัทฯ

สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา
มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่องและมีการปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตางๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที
5.1 กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝาย
บริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทฯ ไดมีการกําหนดเปาหมายทางดานธุรกิจ โดยแสดงไวในรูปแบบงบประมาณ และมีการเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งมีการวิเคราะห ติดตาม และดําเนินการแกไขอยาง
สม่ําเสมอ
5.2 กรณีที่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น มีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

ตามรายละเอียดที่ไดอธิบายไวในขอ 5.1
5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอใชหรือไม
ใช

ไมใช

บริษัทฯ ไดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 และไดวาจางที่ปรึกษาจาก
ภายนอก เพื่อทําการสอบทานระบบการควบคุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบอยางอิสระ
5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบ ตองรายงานตรงตอ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีอิสระและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
ใช

ไมใช

5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ
ใชหรือไม
ใช

ไมใช

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริตหรือ
สงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
มี

ไมมี

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายดังกลาวไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ไมมีกรณีดังกลาว

