นโยบายการกากับดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
วัตถุประสงค์
บริ ษ ัท ไมโครลิ ส ซิ่ ง จ ากัด (มหาชน) ตระหนัก ถึ งความส าคัญ ของการปฏิ บัติ ง านให้ ถู ก ต้อ งตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นกิจการ นโยบายฉบับนี้ เป็ นการประมวลหลักการสาคัญในเรื่ อง
ต่าง ๆ ที่ กาหนดขอบเขตการประพฤติป ฏิบัติที่เป็ นมาตรฐาน โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน
ทุกระดับ ควรให้ความสาคัญและยึดถือปฏิบตั ิตาม รับทราบ เข้าใจ ยึดมัน่ และต้องไม่ละเลยต่อการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ ยงและผลกระทบจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

คานิยาม
“บริษัท” หมายถึง บริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
“บุคลากร” หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกจ้าง ของบริ ษทั ไมโครลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
“การกากับดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ” หมายถึง กระบวนการในการกากับ
ดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ซึ่ งครอบคลุมถึง การกาหนดนโยบาย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่
และความรับ ผิด ชอบของบุค ลากรบริ ษ ัท ที่ เกี่ ยวข้อ งกับการปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ทั้งในหน่ ว ย
ปฏิ บัติก ารและหน่ วยสนับสนุ น ตลอดจนกระบวนการในการรวบรวมและติ ดตามกฎ หมาย การระบุ และ
การประเมินความเสี่ ยง การสื่ อสารอบรมเพื่ อ สร้ างความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบของ
องค์กร การให้คาปรึ กษา การตรวจสอบและป้ องกัน การรายงาน และการติดตาม เพื่อส่ งเสริ มให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บัติ ไ ม่ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ทั้งที่บังคับ ใช้ในปั จจุบัน และที่จะบังคับใช้ในอนาคต ซึ่ งอาจท าให้อ งค์กรได้รับโทษทางกฎหมาย สู ญ เสี ย
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรื อชื่อเสี ยง

ขอบเขตนโยบาย
นโยบายฉบับนี้ มีขอบเขตการปฏิบตั ิครอบคลุมการดาเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการ
ชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร บุคลากรทุก คนในบริ ษทั ไมโครลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) โดยต้องถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
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นโยบายการกากับดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. นโยบายสนั บ สนุ น การแข่ ง ขั น อย่ างเป็ นธรรมและไม่ ก ระท าการอัน เป็ นการฝ่ าฝื นการป้ อ งกั น
การผูกขาดทางการค้า
บริ ษ ัท ฯ ยึ ด มั่น ในการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายป้ อ งกัน การผู ก ขาดหรื อ กฎหมายแข่ ง ขัน ทางการค้า
และสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าเสรี และเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิหรื อเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น โดยยึดถือและปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายป้องกันการผูกขาด หรื อกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เป็ นหลักการสาคัญในการดาเนินธุรกิจ
แนวปฏิบัติ
1.1 หลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ อันเป็ นการแสดงให้เห็ น ถึงการผูกขาดทางการค้าหรื อ การแข่งขัน
ที่ไม่เป็ นธรรม เช่ น การกาหนดราคาร่ วมกันระหว่างผูป้ ระกอบการ การตกลงกาหนดปริ มาณการผลิตสิ นค้า
การตกลงแบ่ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า การก าหนดหรื อ ควบคุ ม ราคาขายสิ นค้า ช่ ว งของลู ก ค้า การบัง คับ ให้ ซ้ื อหรื อ
จ่ายค่าบริ การอย่างไม่เป็ นธรรม เป็ นต้น
1.2 ใช้ความระมัดระวังในการจัดการข้อ มู ลทางการตลาด รวมถึงการติด ต่อ กับผู ้ประกอบธุ รกิ จ
การเปิ ดเผยหรื อ แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ที่ เป็ นความลับ ตามที่ ก ฎหมายการป้ อ งกั น การผู ก ขาดหรื อ กฎหมาย
การแข่ งขันทางการค้ากาหนดว่าเป็ นคู่แข่ งทางธุ รกิ จ เช่ น ข้อ มูลเชิ งลึก ด้านราคา ปริ มาณยอดขาย ยอดการ
สั่งซื้อ แผนการตลาด การได้มาของข้อมูล รายชื่อและข้อมูลความลับของลูกค้า คู่คา้ เป็ นต้น
1.3 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใช้อานาจเหนือตลาด พฤติกรรมที่ส่อให้เห็นว่ามีส่วนในการสมรู้ร่วมคิด
ไม่ ว่า ในรู ป แบบใด เช่ น การเลือ กปฏิ บัติ ร ะหว่างผู ้ป ระกอบธุ รกิ จ การก าหนดราคาสิ น ค้าเพื่ อ ก าจัด คู่ แ ข่ ง
หรื อการกาหนดราคาขายต่อ
1.4 การตกลงร่ วมกันระหว่างผูป้ ระกอบการตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป เพื่อสร้างอานาจผูกขาดหรื อเพื่อลด
การแข่งขันหรื อจากัดการแข่งขันในตลาดสิ นค้าใดสิ น ค้าหนึ่ ง เช่ น การกาหนดราคาร่ วมกัน การร่ วมมือ กัน
กาหนดราคาประมูล การตกลงแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด
1.5 ในการควบรวมกิจการ จาเป็ นต้องพิจารณาว่า จะก่อให้เกิดการผูกขาดในตลาดหรื อสร้างความ
ไม่เป็ นธรรมในการแข่งขันหรื อไม่ อีกทั้งต้องคานึงถึงการปฏิบตั ิตามกฎ กติกา และระเบียบต่าง ๆ
1.6 หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรม หรื อมีพฤติกรรมการใช้อานาจต่องรองทางการค้า
เพื่อกาหนดเงื่อนไขทางการค้าที่เป็ นการจากัดโอกาสหรื อทางเลือกในทางการค้าของคู่คา้
2. นโยบายการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ปกป้องและคุม้ ครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริ ษทั ไมโครลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) เป็ นเจ้าของ ให้พน้
จากการถูกละเมิดหรื อการถูกนาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพต่อสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น
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แนวปฏิบัติ
2.1 รักษา ปกป้อง และคุม้ ครองสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ฯ รวมถึงเคารพและไม่ละเมิด
สิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
2.2 ไม่นาทรัพย์สินทางปั ญญาและข้อ มูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ คู่ค้า และผูม้ ีส่วนได้เสี ยไป
ทาซ้ า ดัดแปลง หรื อนาไปใช้ดว้ ยวิธีการใด ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. นโยบายการป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และต่ อ ต้ านการสนั บ สนุ นทางการเงิน แก่ ก าร
ก่อการร้ าย
ป้ อ งกัน ตนเองไม่ ให้ ตกเป็ นเครื่ อ งมือ ของกระบวนการฟอกเงิน หรื อ สนับสนุ น ทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย ให้ความสาคัญสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ หากมีการกระทาที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย
รวมถึงดูแลให้มีการบัน ทึกรายการและข้อ เท็จจริ งทางการเงินหรื อ ทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ถูกต้อ งเป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด
แนวปฏิบัติ
3.1 ในการติดต่อลูกค้า หรื อคู่คา้ ควรตรวจสอบข้อ เท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าหรื อ คู่คา้ เพื่อ ทราบข้อมูล
พื้นฐาน เช่น กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ หรื อตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อ ง
กาหนดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ ของความสัมพัน ธ์ทางธุ รกิ จของลูกค้า โดยอาจตรวจสอบจากเอกสาร
ทางราชการ หรื อองค์กรอิสระที่เชื่อถือได้ เพื่อขจัดข้อสงสัยและเป็ นวิธีที่ง่ายแต่ มีประสิ ทธิ ภาพต่อการป้ องกัน
มิให้ถูกใช้เป็ นตัวกลางในการฟอกเงินหรื อการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3.2 ให้ความร่ วมมือกับหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อ งในการปฏิบัติตามมาตรการป้ อ งกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินที่กาหนดไว้ท้งั ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
3.3 หลีกเลี่ยงการกระทาการใด ๆ เพื่อปกปิ ด หรื ออาพรางลักษณะที่แท้จริ ง เช่น การได้มาซึ่ งแหล่ง
ที่ต้ งั การจาหน่ าย การโอน การได้สิทธิ ใด ๆ ซึ่ งทรัพย์สินที่เกี่ ยวกับการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
เรื่ อ งการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อ ต้ านการสนับสนุ น ทางการเงิน แก่ก ารก่ อ การร้ าย
เพื่อให้ดูเสมือนว่าเป็ นทรัพย์สินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมการสนับสนุนช่วยเหลือตาม
กรณีดงั กล่าวข้างต้นด้วย
3.4 พึงระมัดระวังการติดต่อทาธุรกรรมกับบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ตอ้ งสงสัยว่าอาจกระทาความผิด
ตามกฎหมายการฟอกเงิน หรื อสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ความผิดเกี่ ยวกับเพศ (การค้าหญิงและเด็ก การค้าประเวณี ) ความผิดเกี่ ยวกับการฉ้อ โกงประชาชน ความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เป็ นต้น
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4. นโยบายการปกป้องรักษาและการใช้ อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร
ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การปฏิ บั ติ ต ามหลัก การรั ก ษาความลับ ของข้อ มู ล โดยยึ ด ถื อ หลั ก กฎหมาย
และจริ ยธรรมทางธุรกิจ ที่จะไม่นาข้อมูลของบริ ษทั ไมโครลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ข้อมูลของลูกค้าหรื อ คู่ค้า
หรื อข้อมูลส่ วนบุคคลของผูอ้ ื่น ไปเปิ ดเผยหรื อใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างอื่น อันนอกเหนือไปจากที่ได้รับ
อนุญาต หรื อนอกเหนื อไปจากที่ได้เข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อกัน โดยเคารพหลักเกณฑ์
ดังกล่าวภายใต้กฎหมาย
แนวปฏิบัติ
4.1 ตระหนักรู้และปฏิบตั ิตามนโยบายการปกป้ องรักษาและการใช้อ ย่างถูกต้อ งซึ่ งข้อมูลข่าวสาร
ในเรื่ องการปกป้ อง รักษาไว้ซ่ ึ งข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ รวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้เป็ นข้อ มูลสาธารณะ
และปกป้ องรักษาไว้ซ่ ึงข้อมูลของลูกค้า คู่คา้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริ หารและพนักงานมิให้ถูกละเมิด
หรื อนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ได้รับอนุญาต หรื อนาไปใช้โดยผิดกฎหมาย
4.2 ส่งเสริ ม คุม้ ครอง และกระตุน้ ให้ทุกคนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลที่เป็ นความลับของ
บริ ษทั ฯ ข้อมูลของลูกค้า คู่คา้ และข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริ หารและพนักงานอย่างถูกต้อง
4.3 ให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการข้อมูลอย่างเป็ นระบบและการเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ที่อยู่
ในความควบคุม ดูแล เพื่อ เป็ นการป้ อ งกันไม่ให้ผูอ้ ื่นฉกฉวยเอาข้อมูล เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับ
อนุญาต และให้ความสาคัญกับการกาหนดให้มีการจัดทาระบบป้องกันข้อมูลที่เหมาะสม
4.4 หากมีความจาเป็ นต้องมีการใช้ขอ้ มูลที่เป็ นความลับ ข้อมูลของลูกค้า คู่คา้ และข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู ้บ ริ ห ารและพนั ก งาน หรื อ ของผู ้อื่ น จะต้อ งได้รั บ อนุ ญ าตจากเจ้าของข้อ มู ล ก่ อ นเสมอ และควรใช้
เท่าที่จาเป็ นและอยู่ในขอบเขตของการอนุญ าต โดยใช้ความระมัดระวัง พร้อ มทั้งหมัน่ ตรวจสอบอยู่เสมอว่า
ข้อ มูล อัน เป็ นความลับดังกล่ าว ข้อ มู ลของลู กค้า คู่ ค้า รวมถึ งข้อ มูล ส่ วนบุ คคลของผู ้บริ ห ารและพนัก งาน
ที่นาไปใช้น้ นั มีความถูกต้อง
4.5 หลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลของบริ ษทั ฯ ข้อมูลของลูกค้า คู่คา้ หรื อข้อมูล
ส่วนบุคคลของผูอ้ ื่น หรื อกระทาการอันเป็ นการฝ่ าฝื นสัญญาเกี่ยวกับการไม่เปิ ดเผยข้อมูลให้กบั บุคคลภายนอก
เช่น ผูบ้ ริ หารและพนักงานจะไม่กระทาการอันเป็ นการผิดสัญญาที่ว่าด้วยการไม่นาข้อมูลทางการค้าของนายจ้าง
ไปเปิ ดเผยให้กบั ผูอ้ ื่น โดยเฉพาะคู่แข่งทางการค้า
5. นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อ งกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั เพื่อ ให้การดาเนิ น
ธุรกิจเป็ นไปด้วยความราบรื่ นและถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ดารงไว้ซ่ ึงความรับผิดชอบต่อสังคม
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แนวปฏิบัติ
5.1 ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบัติตามนโยบายในเรื่ องต่าง ๆ ที่บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญ
หรื อจัดให้มีข้ ึน รวมถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
5.2 เนื่ องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรื อการปฏิบัติไม่สอดคล้อ งกับที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ
กาหนดไว้จะนามาซึ่ งความล่าช้าและความเสี ยหายในการปฏิบตั ิงาน ดังนั้น ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีหน้าที่ตอ้ ง
ทาความเข้าใจในงานของตนว่าเกี่ ยวข้อ งหรื อ ต้อ งปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบใดบ้าง หากมี ข้อ สงสั ย
เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานที่ตอ้ งสื บค้นหาข้อ มูล และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้สอบถาม
ไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น หน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมายนั้น
5.3 ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบ และส่ งเสริ มให้พนักงานในสังกัดของตนเกิดการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานหมัน่ สังเกตตรวจสอบว่ามีกฎหมาย
กฎ ระเบียบใด เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอยูเ่ สมอ เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบเป็ นไป
อย่างสมบูรณ์ หากมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
5.4 หากผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานพบว่ามีการกระทาใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับที่กฎหมายกาหนดหรื อไม่
เป็ นไปตามที่ ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งก าหนดไว้ เป็ นหน้ า ที่ ที่ ทุ ก คนจะต้อ งรายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาของตนรับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมายนั้น

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้าที่ ในการอนุ มัติน โยบายการกากับ ดูแ ลการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และควบคุมกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบในภาพรวม
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการออกแบบและจัดทาแผน ขั้นตอนตามนโยบายการกากับดูแลการ
ปฏิ บั ติ ง านให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บเพื่ อ ป้ อ งกั น ตรวจพบ และตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย ง
ด้านการกากับดูแลการปฏิบตั ิ งานให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบพิจารณาและให้ขอ้ แนะนาเกี่ ยวกับการ
กากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ห น้าที่ ก ากับ ดู แ ลการปฏิ บัติ ต ามมาตรการการก ากับ ดู แล ตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับความเพียงพอและประสิ ทธิ ผลของมาตรการกากับ
ดูแลการปฏิ บัติ งานให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบสอบทานการประเมิ น ความเสี่ ยงและให้ค าแนะน า
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ ยงนั้น
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มี ห น้าที่ ในการติด ตามผลและจัดท ารายงานการก ากับดู แ ลการปฏิ บัติ งาน
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และรวบรวมผลรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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ส่ วนงานกากับ ดู แลการปฏิ บั ติ ง านให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ มี ห น้าที่ ท บทวน อบรม
เผยแพร่ ให้ค วามรู้ เกี่ ยวกับ การกากับ ดูแลการปฏิบัติ งานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ กาหนดแผน
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กรให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงของการไม่ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ในภาพรวม และรายงานผลการปฏิบตั ิงานการกากับดูแลการปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ
บุคลากรทุกคน มีห น้าที่ป ฏิบัติ ตามนโยบายการก ากับ ดูแลการปฏิ บัติ งานให้เป็ นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบฉบับนี้

การพิจารณาโทษกรณีมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติง านให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ
ให้ พิ จารณาดาเนิ น การตามกระบวนการทางวิ นัยที่ กาหนดตามระเบียบ ข้อ บังคับ ที่ บ ริ ษทั กาหนด
และหากการกระทาดังกล่าวเป็ นการกระทาผิดต่อกฎหมายให้บริ ษทั ดาเนินคดีทางกฎหมายต่อไป

การทบทวนนโยบายการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
การทบทวนนโยบายการปฏิ บัติงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบให้ดาเนิ นการทบทวนโดย
ส่วนงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ต้องดาเนินการทบทวนความเป็ นปัจจุบนั
ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กบั การดาเนิ นกิจการและจัดทาเป็ นรายงานเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ทุกไตรมาส ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั อย่างมีนัยสาคัญ และมี
เหตุผลจาเป็ นเร่ งด่วนในช่วงเวลาใดก็ตาม ให้มีการทบทวนการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และจัดทา
เป็ นรายงานเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิโดยเร็ว

----------------------------------------------------
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