


 

 

หมวด 6 

ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

Strengthen Effective Risk Management and Internal Control 
 

6.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมั่นใจวา บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ท่ีจะทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเขาใจในบริบทขององคกร รวมถึงความเส่ียงสําคัญ  จึงมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง ดูแลระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ดังน้ี 

การบริหารความเสี่ยง 

6.1.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเสนอนโยบายดานการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ท่ี

สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธและความเส่ียงท่ียอมรับไดของกิจการ สําหรับเปนกรอบการ

ปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเส่ียงของทุกคนในองคกรให เปนทิศทางเดียวกัน  นําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

6.1.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงดูแลใหบริษัทมีการระบุความเส่ียง โดยพิจารณาปจจัยท้ังภายนอกและภายใน

องคกรท่ีอาจสงผลใหบริษัทไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว รวมถึงการประเมินผลกระทบและโอกาสท่ี

เกิดขึ้นของความเส่ียงท่ีไดระบุไว เพ่ือจัดลําดับความเส่ียงและมีวิธีจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม นําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

6.1.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะตดิตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงทุกไตรมาส และ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

6.1.4 คณะกรรมการมีหนาท่ีดูแลใหกิจการประกอบธุรกิจ ใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ ท้ังใน

ประเทศและในระดับสากล 

6.1.5 คณะกรรมการบริษัทจะนําผลประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัทยอย บริษัท

รวม (ถามี) มาเปนขอมูลในการพิจารณา ในการบริหารความเส่ียงดวย  

การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ท้ังน้ีระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญท่ีจะสรางความมั่นใจตอฝายจัดการในการชวยลดความเส่ียง

ทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุ

เปาหมายตามท่ีตัง้ไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงาน

ทางการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของและชวย

คุมครองเงินลงทุนของผูถือหุน   ดังน้ันบริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาท่ี อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหาร

ในเร่ืองตาง ๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการ

แบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน

อยางเหมาะสม 

หนา 1/7 



 

 

6.1.6 คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความ

มีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในท่ีฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมท้ังไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุม 

ท้ังดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเส่ียง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการท่ี

ผิดปกติ   

6.1.7 บริษัทไดวาจางบุคคลภายนอกท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมภายในของ

บริษัท ทําหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และเพ่ือใหผู

ตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี ผูตรวจสอบ

ภายในจะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  ท้ังน้ี บริษัทมีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 

เพ่ือใหความมั่นใจวาระบบท่ีวางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอ

ของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบท่ีสําคัญอยางนอยปละ 1 คร้ัง และเปดเผยไวในรายงานประจําปของ

บริษัท  

6.2 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและอิสระ 

6.2.1 คณะกรรมการจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ี 

ก.ล.ต. และ ตลท. กําหนด จํานวน 3 คน โดยมีอยางนอย 1 ทานท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบ

ทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน 

6.2.2 คณะกรรมการกําหนดหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไวเปนลายลักษณอักษร ในกฎบัตร (Charter) โดยมี

หนาท่ีอยางนอยดังตอไปน้ี 

(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความ

เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยายเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบ

ประจําป และงบประมาณ รวมท้ังบุคลากรวาเหมาะสม สอดคลองกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียง

พอท่ีจะสนับสนุนงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมคีวามเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาวรวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม

ดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

(5) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยท้ังน้ีเพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด

ตอบริษัท 
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(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทซึ่งรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ี 

- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ท้ังน้ี ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ

คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ

บุคคลภายนอก 

(8) พิจารณาและใหความเห็นตอการตดิตามการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่ รวมถึงระบบ

การบริหารความเส่ียงท่ีเชื่อมโยงกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหมั่นใจวาการ

ดําเนินงานของบริษัทมีความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินธุรกิจดวย

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

(9) รับเร่ืองรองเรียน แจงเบาะแส การกระทําอันทุจริตคอรรัปชั่น ท้ังจากภายในและภายนอก ท่ีกรรมการบริษัท 

ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบขอเท็จจริงตามท่ีไดรับแจง และนําเสนอ

ใหคณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาโทษหรือแกไขปญหาตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

(10) สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 

(11) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดาํเนินการตางๆ ไดแกการเชิญกรรมการพนักงานหรือลูกจางของ

บริษัทมารวมประชุมหารือชี้แจงหรือตอบขอซักถามในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบการปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางท่ีปรึกษาหรือ

ผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนบุคคลภายนอกเปนคร้ังคราว  ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท  การขอให

พนักงานของบริษัทสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบหรือ

สอบสวนในเร่ืองตางๆเพ่ือใหการปฏิบัติงานภายใตหนาท่ีความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดีการ

มอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัทคนหน่ึงหรือหลายคนกระทําการใดๆภายในขอบเขตหนาท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบรวมถึงการดําเนินการตางๆท่ีกลาวแลวในสวนท่ี

เกี่ยวของกับบริษัทยอยเทาท่ีไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอยและเทาท่ีอํานาจหนาท่ีจะเปดชอง

ใหดําเนินการได 
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6.3 คณะกรรมการจะติดตาม ดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชน ท่ีอาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษัทกบัฝายจดัการ 

คณะกรรมการหรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูลและโอกาสของบริษัท 

ท้ังน้ีตลอดจนการทําธุรกรรมกับผูท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะท่ีไมสมควร 

ความขัดแยงของผลประโยชน 

6.3.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธี

ปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความนาเชื่อถือ (integrity) และความพรอมใชของขอมูล 

(availability) รวมท้ังการจัดการขอมูลท่ีอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย (market sensitive information) 

นอกจากน้ี คณะกรรมการดูแลใหกรรมการ ผูบริหารระดับสูง พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของ อาทิ ท่ี

ปรึกษาทางกฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวย 

6.3.2 บริษัทฯ ไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนวทางการจัดการ เร่ืองการมี

สวนไดสวนเสียอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษทัฯ กับผูมี

สวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองน้ัน จะตองรายงานให

บริษัทฯ ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเร่ืองน้ันๆ กรรมการจะตองรายงาน

การมีสวนไดสวนเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระน้ัน และบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย 

6.3.3 บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพ่ือมิใหกรรมการหรือผูบริหารท่ีมีสวนไดสวนเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ เขารวม

กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการซึ่งมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 

การปองกันการใชขอมูลภายใน 

6.3.4 บริษัทฯ มีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแก

ตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกราย 

โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางปองกันการใชขอมูล

ภายในแสวงหาประโยชนสวนตนเปนคําส่ังท่ีเปนลายลักษณอักษร และไดแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัต ิ

รวมท้ังกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใช

ความลับ และ/หรือ ขอมูลภายใน และ/หรือ เขาทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของ

บริษัทฯ อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  นอกจากน้ี กรรมการ  ผูบริหาร

และพนักงาน ท่ีอยูในหนวยงานท่ีไดรับขอมูลภายในของบริษัทฯ ตองไมใชขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสู

สาธารณชน และหามบุคคลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส 

บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุนสวน

บุคคล) ภายใน 30 วันกอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และหลังการเปดเผย

ขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 วันทําการ 

6.3.5 บริษัทฯ ไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช หรือ

นําไปเปดเผย จนอาจทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การ
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ตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงาน

ดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน 

6.3.6 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาท่ีท่ีตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของ

บริษัทฯ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีหนาท่ีรายงานการ ถือครองหลักทรัพยท่ีออก

โดยบริษัทฯ ซึ่งเปนของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทฯ 

รวมท้ังเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย  และรายงานการซื้อ-ขาย หลักทรัพยของบริษัทฯ ตอ

คณะกรรมการบริษัททราบเปนรายไตรมาส 

6.4 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ท่ีชัดเจนและ

ส่ือสารในทุกระดับขององคกรรวมถึงคนนอก เพ่ือใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง 

แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ 

i. คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนลายลักษณอักษร  เพ่ือให

เกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงมีการส่ือสารแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึง

บุคคลภายนอกอ่ืนท่ีเกี่ยวของ และสงเสริมใหเปนวัฒนธรรมและคานิยมหน่ึงในบริษัท   

ii. คณะกรรมการบริษัทสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนประจําทุกป  

เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย 

6.5 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการแจงเบาะแส 

แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ 

6.5.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีกลไกและกระบวนการจัดการขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย และดูแลใหมีการจัด

ชองทางเพ่ือการรับขอรองเรียนท่ีมีความสะดวกโดยมากกวาหน่ึงชองทาง โดยระบุในเอกสารใหชัดเจนวาเปน ”เอกสาร

ลับ”  สงถึงประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ ผานทางจดหมาย 

อีเมล chairac@harn.co.th  หรือ ทางเว็ปไซต www.harn.co.th รวมท้ังเปดเผยชองทางการรับเร่ืองรองเรียนไวใน 

website หรือรายงานประจําป 

 

ขอบเขตการรองเรียนและการแจงเบาะแส 

• การกระทําใดๆ ท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกํากับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณ

ธุรกิจ รวมถึง นโยบาย กฎ  ระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ  

• การกระทําใดๆ ท่ีสอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวย

กฎหมาย เพ่ือตนเองและหรือผูอ่ืน เชน การทุจริตคอรรัปชั่น การยักยอกทรัพย การฉอโกง เปนตน  
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• การกระทําใดๆ ท่ีทําใหพนักงานไดรับความไมเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุม

ภายในท่ีบกพรองของบริษัทฯ จนทําใหสงสัยไดวาอาจเปนชองทางในการทุจริตคอรรัปชั่น หรือทําใหบริษัท

ฯ เสียผลประโยชน 

6.5.2 คณะกรรมการดูแลใหมีนโยบายและแนวทางท่ีชัดเจนในกรณีท่ีมีการชี้เบาะแส โดยกําหนดใหมีชองทางในการแจง

เบาะแสผานทาง website ของกิจการหรือผานกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของกิจการท่ีไดรับมอบหมาย 

รวมท้ังมีกระบวนการตรวจสอบขอมูล การดําเนินการและรายงานตอคณะกรรมการ 

6.5.3 คณะกรรมการควรดูแลใหมีมาตรการคุมครองท่ีเหมาะสมแกผูแจงเบาะแสท่ีแจงเบาะแสดวยเจตนาสุจริต เพ่ือเปน

การคุมครองสิทธิของผูรองเรียนและผูใหขอมูลท่ีกระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะดําเนินการดังน้ี 

(1)  ผูเแจงเร่ืองรองเรียน ผูแจงเบาะแส ตลอดจนบุคคลท่ีเกี่ยวของ จะไดรับการคุมครองท่ีเหมาะสมและเปนธรรม

จาก บริษัทฯ เชน จะไมลดตําแหนง ลงโทษ หรือใหผลลบตอพนักงาน ไมมีการเปล่ียนตําแหนงงาน ลักษณะ

งาน สถานท่ีทํางาน พักงาน ขมขู   รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจาง หรือ การกระทําอ่ืนใดท่ีไมเปนธรรม   

(2)  บริษัทฯ จะเก็บเร่ืองขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนเปนความลับ ไมเปดเผยตอผูไมเกี่ยวของ เวนแตท่ีจําเปนตอง

เปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย 

(3)  บุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับทราบเร่ืองหรือขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองรองเรียน จะตองรักษาขอมูลใหเปนความลับ 

และไมเปดเผยตอบุคคลอ่ืน เวนแตเมื่อจําเปนตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝา

ฝนนําขอมูลออกไปเปดเผย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบขอบังคับ และ/หรือดําเนินการตาม

กฎหมาย แลวแตกรณี 
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