หมวด 6
ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control
6.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมั่นใจวา บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน ที่จะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเขาใจในบริบทขององคกร รวมถึงความเสี่ยงสําคัญ จึงมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ดังนี้
การบริหารความเสี่ยง
6.1.1

คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเสนอนโยบายด า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management Policy) ที่
สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธและความเสี่ยงที่ยอมรับไดของกิจการ สําหรับเปนกรอบการ
ปฏิ บั ติ ง านในกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งของทุ ก คนในองค ก รให เป น ทิ ศ ทางเดี ย วกั น นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ อยางนอยปละ 1 ครั้ง

6.1.2

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลใหบริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปจจัยทั้งภายนอกและภายใน
องคกรที่อาจสงผลใหบริษัทไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว รวมถึงการประเมินผลกระทบและโอกาสที่
เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ไดระบุไว เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงและมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ อยางนอยปละ 1 ครั้ง

6.1.3

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส และ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัท

6.1.4

คณะกรรมการมีหนาที่ดูแลใหกิจการประกอบธุรกิจ ใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ ทั้งใน
ประเทศและในระดับสากล

6.1.5

คณะกรรมการบริษัทจะนําผลประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทยอย บริษัท
รวม (ถามี) มาเปนขอมูลในการพิจารณา ในการบริหารความเสี่ยงดวย

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจตอฝายจัดการในการชวยลดความเสี่ยง
ทางธุรกิจ ช วยให การดําเนิ น ธุรกิจเป น ไปอยางมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โดยมีก ารจัด สรรทรัพ ยากรอย างเหมาะสมและบรรลุ
เปาหมายตามที่ตงั้ ไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหรั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงาน
ทางการเงิน มีค วามถูกตองนาเชื่อ ถือ ชวยให บุค ลากรปฏิ บัติ ตามกฎหมายและระเบี ยบขอบั งคั บที่ เกี่ยวของและชวย
คุมครองเงินลงทุนของผูถือหุน ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหาร
ในเรื่องตาง ๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการ
แบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน
อยางเหมาะสม
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6.1.6

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความ
มีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมทั้งไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุม
ทั้งดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการที่
ผิดปกติ

6.1.7

บริษัทไดวาจางบุคคลภายนอกที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมภายในของ
บริษั ท ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่ อใหมั่นใจวาบริษัทมี ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให ผู
ตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ ผูตรวจสอบ
ภายในจะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหความมั่นใจวาระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สําคัญอยางนอยปละ 1 ครั้ง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัท

6.2 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและอิสระ
6.2.1

คณะกรรมการจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่
ก.ล.ต. และ ตลท. กําหนด จํานวน 3 คน โดยมีอยางนอย 1 ทานที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบ
ทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน

6.2.2

คณะกรรมการกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวเปนลายลักษณอักษร ในกฎบัตร (Charter) โดยมี
หนาที่อยางนอยดังตอไปนี้
(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยายเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบ
ประจําป และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรวาเหมาะสม สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียง
พอที่จะสนับสนุนงานในหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) สอบทานให บ ริษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว าด วยหลั ก ทรัพ ย และตลาดหลั ก ทรัพ ย ขอ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาวรวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
ดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท
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(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่
- รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้ งนี้ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ที่ ได รั บ มอบหมายดั งกล าว คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ
บุคคลภายนอก
(8) พิจารณาและใหความเห็นตอการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่ รวมถึงระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหมั่นใจวาการ
ดําเนินงานของบริษัทมีความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินธุรกิจดวย
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
(9) รับเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส การกระทําอันทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งจากภายในและภายนอก ที่กรรมการบริษัท
ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบขอเท็จจริงตามที่ไดรับแจง และนําเสนอ
ใหคณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาโทษหรือแกไขปญหาตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
(10) สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
(11) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแกการเชิญกรรมการพนักงานหรือลูกจางของ
บริษั ทมารวมประชุ มหารือ ชี้แจงหรือตอบขอซั กถามในเรื่องที่ เกี่ ยวกั บหนาที่ และความรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบการปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษาหรือ
ผูเชี่ ย วชาญซึ่งเป น บุ ค คลภายนอกเป น ครั้งคราว ในกรณี จํ าเป น ด วยค าใช จา ยของบริษั ท การขอให
พนั กงานของบริษั ท สงเอกสารหลักฐานเกี่ย วกับ กิจการของบริษั ทเพื่ อประโยชน ในการตรวจสอบหรือ
สอบสวนในเรื่อ งต างๆเพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ งานภายใต ห น าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบสํ า เร็จ ลุ ล ว งไปด ว ยดี ก าร
มอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระทําการใดๆภายในขอบเขตหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประโยชนในการตรวจสอบรวมถึงการดําเนินการตางๆที่กลาวแลวในสวนที่
เกี่ยวของกับบริษัทยอยเทาที่ไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอยและเทาที่อํานาจหนาที่จะเปดชอง
ใหดําเนินการได
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6.3 คณะกรรมการจะติดตาม ดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชน ที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษัทกับฝายจัดการ
คณะกรรมการหรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูลและโอกาสของบริษัท
ทั้งนี้ตลอดจนการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไมสมควร
ความขัดแยงของผลประโยชน
6.3.1

คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธี
ปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความนาเชื่อถือ (integrity) และความพรอมใชของขอมูล
(availability) รวมทั้ งการจั ด การข อมู ล ที่ อาจมี ผลกระทบต อราคาหลั ก ทรัพ ย (market sensitive information)
นอกจากนี้ คณะกรรมการดูแลใหกรรมการ ผูบริหารระดับสูง พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่ กี่ยวของ อาทิ ที่
ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวย

6.3.2

บริษัทฯ ไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนวทางการจัดการ เรื่องการมี
สวนไดสวนเสียอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษทั ฯ กับผูมี
สวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องนั้น จะตองรายงานให
บริษัทฯ ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรือ่ งนั้นๆ กรรมการจะตองรายงาน
การมีสวนไดสวนเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย

บริษั ท ฯ ได กํ าหนดแนวทางเพื่ อ มิ ให ก รรมการหรือผู บ ริห ารที่ มี ส วนได สว นเสีย หรือ มี ส วนเกี่ ยวขอ ง เขารว ม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
กรรมการซึ่งมีสวนไดสวนเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
การปองกันการใชขอมูลภายใน
6.3.3

6.3.4

บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแก
ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกราย
โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูล
ภายในแสวงหาประโยชนสวนตนเป นคําสั่งที่ เปนลายลักษณ อักษร และไดแจงใหทุ กคนในองคกรถือปฏิบั ติ
รวมทั้ งกํา หนดให ก รรมการ ผู บ ริห าร และพนั ก งาน จะต องไม ทํ าการซื้อ ขายหลั กทรัพ ย ข องบริษั ท ฯ โดยใช
ความลับ และ/หรือ ขอมูลภายใน และ/หรือ เขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของ
บริษัทฯ อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหาร
และพนั ก งาน ที่ อ ยู ในหน ว ยงานที่ ได รับ ข อ มู ล ภายในของบริษั ท ฯ ต อ งไม ใช ข อ มู ล ดั ง กล า วก อ นเป ด เผยสู
สาธารณชน และหามบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุนสวน
บุคคล) ภายใน 30 วันกอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และหลังการเปดเผย
ขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ

6.3.5

บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช หรือ
นําไปเปด เผย จนอาจทําใหบ ริษ ัท ฯ ไดรับ ความเสีย หาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกก รณี ไดแ ก การ
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ตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงาน
ดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน
6.3.6

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของ
บริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาที่รายงานการ ถือครองหลักทรัพยทอ่ี อก
โดยบริษัทฯ ซึ่งเปนของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ
รวมทั้ งเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงการถื อครองหลั กทรั พ ย และรายงานการซื้ อ-ขาย หลั กทรั พ ย ของบริ ษั ท ฯ ต อ
คณะกรรมการบริษัททราบเปนรายไตรมาส

6.4 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ที่ชัดเจนและ
สื่อสารในทุกระดับขององคกรรวมถึงคนนอก เพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง
แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
i.

คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนลายลักษณอักษร เพื่อให
เกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตอตานการ
ทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น รวมถึ ง มี ก ารสื่ อ สารแก ค ณะกรรมการบริ ษั ท ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก ระดั บ รวมถึ ง
บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวของ และสงเสริมใหเปนวัฒนธรรมและคานิยมหนึ่งในบริษัท

ii.

คณะกรรมการบริษัทสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนประจําทุกป
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย

6.5 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการแจงเบาะแส
แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
6.5.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีกลไกและกระบวนการจัดการขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย และดูแลใหมีการจัด
ชองทางเพื่อการรับขอรองเรียนที่มีความสะดวกโดยมากกวาหนึ่งชองทาง โดยระบุในเอกสารใหชัดเจนวาเปน ”เอกสาร
ลั บ” ส งถึ งประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป นกรรมการอิ สระ ผ านทางจดหมาย
อี เมล chairac@harn.co.th หรือ ทางเว็ ปไซต www.harn.co.th รวมทั้ งเป ดเผยช องทางการรั บเรื่องร องเรียนไว ใน
website หรือรายงานประจําป
ขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส
•

การกระทําใดๆ ที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกํากับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ

•

การกระทําใดๆ ที่สอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมาย เพื่อตนเองและหรือผูอื่น เชน การทุจริตคอรรัปชั่น การยักยอกทรัพย การฉอโกง เปนตน
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•

การกระทําใดๆ ที่ทําใหพนักงานไดรับความไมเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุม
ภายในที่บกพรองของบริษัทฯ จนทําใหสงสัยไดวาอาจเปนชองทางในการทุจริตคอรรัปชั่น หรือทําใหบริษัท
ฯ เสียผลประโยชน

6.5.2 คณะกรรมการดูแลใหมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยกําหนดใหมีชองทางในการแจง
เบาะแสผานทาง website ของกิจการหรือผานกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของกิจการที่ไดรับมอบหมาย
รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบขอมูล การดําเนินการและรายงานตอคณะกรรมการ
6.5.3 คณะกรรมการควรดูแลใหมีมาตรการคุมครองที่เหมาะสมแกผูแจงเบาะแสที่แจงเบาะแสดวยเจตนาสุจริต เพื่อเปน
การคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะดําเนินการดังนี้
(1) ผูเแจงเรื่องรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองที่เหมาะสมและเปนธรรม
จาก บริษัทฯ เชน จะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลลบตอพนักงาน ไมมีการเปลี่ยนตําแหนงงาน ลักษณะ
งาน สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจาง หรือ การกระทําอื่นใดที่ไมเปนธรรม
(2) บริษัทฯ จะเก็บเรื่องขอมูลเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของ เวนแตที่จําเปนตอง
เปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย
(3) บุคคลที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบเรื่องหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปนความลับ
และไมเปดเผยตอบุคคลอื่น เวนแตเมื่อจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝา
ฝนนําขอมูลออกไปเปดเผย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตาม
กฎหมาย แลวแตกรณี
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