เอกสารแนบ 3
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
วันที่ 3 กันยายน 2545

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control And Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึงการมีองคการและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อให
ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศ การควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุก
คนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายในเชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความ
ซื่อสัตยสุจริตและจริธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่
อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษรเปนตน
1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมาย การดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติของพนักงานใชหรือไม
; ใช
ไมใช
บริษัทจะทําแผนธุรกิจประจําทุกปหรือที่เรียกวา Annual Goal ซึ่งมีการกําหนดเปาหมายการขาย ตนทุนการ
ขาย ของเสีย ความพึงพอใจของลูกคา และคุณภาพของสินคาในแตละแผนกอยางชัดเจน ทั้งนี้รวมถึงเปา
หมายในระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ดวย
1.2 คณะกรรมการไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยาง และไดพิจารณา
ถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนดตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก
พนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนแกพนักงานที่เกินสม
ควรในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูง
เกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขายเปนตน)
ไมใช
; ใช
บริษัทไดมีการทบทวนเปาหมายรวมกันระหวางกรรมการผูจัดการกับผูบริหารทุกฝาย บริษัทไดทบทวนแผน
ธุรกิจประจําป (Annual Goal Review) ทุกๆ 2 เดือน
1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
ไมใช
; ใช
บริษัทไดมีการจัดสรางองคกรที่ใหมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานออกจากกันคือ
1 ) การอนุมัติจะเปนไปตามระเบียบปฏิบัติ อํานาจการอนุมัติสั่งการ
2) การจดบันทึกขอมูลที่ใหฝายการเงินและบัญชี (งานทางดานบัญชี) เปนผูรับผิดชอบ
3) การดูแลทรัพยสินที่ใหฝายธุรการ ฝายวิศกรรม และฝายการเงินและบัญชีเปนผูรับผิดชอบ
1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริธรรม (Code Of Conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษรรวมทั้งบท
ลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม
; มี
ไมมี
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บริษัทมีการกําหนดไวในคูมือพนักงานในสวนของวินัย บริษัทยังมีบทลงโทษ การใหรางวัลที่เปนลายลักษณ
อักษรดวย
1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ
และการบริหารทั่วไปที่รัดกุม และสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
; ใช
ไมใช
บริษัทไดมีการจัดทํานโยบายในคูมือระบบควบคุมคุณภาพภายในและระเบียบวิธีปฏิบัติในดานตาง ๆ เชน
ในการบริหารทั่วไปและการเงินที่มีคูมือระเบียบปฏิบัติอํานาจการอนุมัติสั่งการระเบียบปฏิบัติในการอนุมัติ
เงินเปนตน
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนกปฏิบัติงานบริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอลูกคาเพื่อผลประโยชนของ
บริษัทในระยะยาว ใชหรือไม
ไมใช
; ใช
จะเห็นไดจากการที่บริษัทไดมีการทําสัญญากับกลุมลูกคาในเรื่องของนโยบาย การปฏิบัติงาน และความ
เปนธรรมตอคูคาในระยะยาว

สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงของธุรกิจตลอดเวลาโดยสาเหตุ
ของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวด
เร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาดเปนตน
ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปน
ตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
(1) พิจราณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยูหรือคาดวาจะประสบ
(2) วิเคราะหของผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดขึ้น
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม
2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความ
เสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
; มี
ไมมี
บริษัทไดมีการจัดทํา TQM Report ประจําทุกเดือนเพื่อสรุปผลการดําเนินงานและปญหาที่เกิดขึ้นในแตะละ
เดือน อยางไรก็ตามบริษัทกําลังจัดตั้งแผนกดูแลความเสี่ยงที่ดูแลเฉพาะดานปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่งปจจัยเสี่ยงภายนอกที่สําคัญไดแก ราคายาง ราคาน้ํามัน ราคาสารเคมี และราคาไนลอน เปนตน
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2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวาเหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
; มี
ไมมี
อางอิงตาม 2.1 บริษัทไดมีการวิเคราะหอยางสม่ําเสมอถึงเหตุการณเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายใน อยางไรก็ตาม
ทางบริษัทไดกําลังริเริ่มถึงการวิเคราะหเก็บขอมูลของปจจัยเสี่ยงภายนอกในอนาคตอันใกล
2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการใน
การลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม
ไมใช
; ใช
ในการประชุมผูบริหารทุกเดือนนั้นจะมีการทํารายงานสรุปของสาเหตุที่เกิดปจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายใน ใน
TQM Report และจะมีการบันทึกเปนรายงานการประชุม และไดมอบหมายความรับผิดชอบแกหนวยงานที่
เกี่ยวของในการดําเนินการเพื่อลดหรือปองกันความเสี่ยงดังกลาวและกําหนดการดําเนินการ หนวยงานที่เกี่ยว
ของจะตองรายงานความคืบหนาของการดําเนินการตามกําหนด
2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว
ใชหรือไม
; ใช
ไมใช
ใน TQM Report ผูบริหารไดแจงแตละฝายที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติตามมาตรการตางๆ เพื่อลดความเสี่ยง
2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม
ไมใช
; ใช

สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่
ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาวไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) การแบงแยกหนาที่ ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยว
ของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฏหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนและ
เปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม
; ใช
ไมใช
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3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานดังตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และ (3) หนาที่ในการจัดเก็บทรัพยสิน
ไมใช
; ใช
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม
; ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3
ธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม
; ใช

การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียใน

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท
เปนสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก ใชหรือไม
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
; ใช
ถึงแมบริษัทจะเปนบริษัทยอย แตบริษัทเมื่อไดทําธุรกรรมตาง ๆ ก็ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน
สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก เชนบริษัทสามารถซื้อของไดงาย
และสะดวกจากบริษัทในเครือ
แตบริษัทก็ไดพยายามหาสินคาในประเทศและราคาที่ถูกกวาเพื่อเปนผล
ประโยชนของบริษัทอยูเสมอ
3.6 ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมเกี่ยวกับผูที่เกี่ยวขอในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน
การทําสัญญาซื้อขาย การใหกูยืม การใหค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว
ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัท ใชหรือไม (เชน ติดตามการชําระหนี้คืนตามกําหนด การทบทวน
ความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
; ใช
บริษัทไดติดตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีไวกับบริษัทลูกคาอยางเขมงวด บริษัทไดทบทวน ยกตัวอยางเชนอายุ
ลูกหนี้ ถามีการสายบริษัทก็ไดปรับคาเสียหายจากการชําระเงินนั้นดวย
3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคุมไปถึงกรณีที่ผูเกี่ยวของ
ดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อผลประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม
ใช
ไมใช
; ไมมีกรณีดังกลาว
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3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัท
ยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
ใช
ไมใช
; ไมมีกรณีดังกลาว
3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฏหมายที่เกี่ยวของ หรือไม ทั้งนี้เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
; มี
ไมมี
บริษัทไดติดตามและสงพนักงานอบรมทั้งภายนอกและภายในของกฏหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
ของบริษัทอยูเสมอ เชน กฏหมายศุลกากร กฏหมายบัญชี เปนตน
3.10ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฏหมายบริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําใน
ลักษณะนั้นอีก หรือไม
ใช
ไมใช
; ไมมีกรณีดังกลาว

สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร
ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวา
จะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยาง
ยิ่งและเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดัง
นี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
มีความถูกตองสมบูรณ
มีความเปนปจจุบัน
มีรูปแบบที่เขาใจงาย
มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อใหคณะ
กรรมการใชในการประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่
เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)
; ใช
ไมใช
บริษัทไดใชรายงานการประชุมครั้งกอนและไดมีการทบทวนวาระการประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการตัด
สินใจอยางเพียงพอในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา
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4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอ
ตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฏหมายกําหนด ใชหรือไม
; ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน
ไมใช
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตุ
ของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา
ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล
เปนตน
ใช
; ไมใช
ที่ผานมารายงานการประชุมกรรมการเปนการบันทึกขอสรุปของผลการดําเนินงานเทานั้น
4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจง
จากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว
ใชหรือไม
; ใช
ไมใช
4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการ
ที่คาดเคลื่อนจากความเปนจริง
; ใช
ไมใช

สวนที่ 5 ระบบการติดตาม
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอ
วา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่องและมีการปรับปรุงแก
ไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที
5.1 กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝาย
บริษัทวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
; ใช
บริษัทไดมีการทบทวนผลประกอบการประจําป Annual Goal ทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมาย
5.2 กรณีที่ผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินแกไขในระยะเวลาที่
เหมาะสม ใชหรือไม
; ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
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5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ การควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม
; ใช
ไมใช
บริษัทไดมีการตารางการตรวจสอบการปฏิบัติระบบควบคุมภายในอยางชัดเจนและสม่ําเสมอในแตละชวง
เวลาเชนทุก ๆ เดือน ทุกๆ 3 เดือน หรือ 6 เดือน
5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
; ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
ผลการตรวจสอบไดรายงานตรงตอคณะกรรมการกอน และรายงานตอผูจัดการฝายที่เกี่ยวของเพื่อปรับ
ปรุงแกไขตอไป
5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
ใช
ไมใช
; ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทไดเริ่มการตรวจสอบภายในแตยังไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญเชนการทุจริต
การฝาฝนกฏ
หมายหรือการกระทําที่ผิดปกติอันจะกระทบชื่อเสียง สถานะทางธุรกิจ และการเงินของบริษัทอยางมีนัย
สําคัญ
5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใชหรือไม
; ใช
ไมใช
5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลันในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต
หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฏหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบ
ตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
; มี
ไมมี
ไมมีกรณีดังกลาว
นโยบายเหลานี้ไดมีการบันทึกไวในคูมือของบริษัท
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