หมวด 6

ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย� ง
และการควบคุมภายในทีเ� หมาะสม

ได้รบั การอนุ มัติ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง� ที� 2/2565 เมื�อวันที� 23 มีนาคม 2565
โดยให้มีผลใช้บังคับ ตัง� แต่วน
ั ที� 28 มีนาคม 2565 เป็ นต้นไป

หมวด 6
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control
6.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้ม่ นั ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่จะทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัท มีความเข้าใจในบริบทขององค์กร รวมถึงความเสีย่ งสําคัญ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง ดูแลระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ดังนี ้
การบริหารความเสี่ยง
6.1.1

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สําหรับเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานใน
กระบวนการบริหารความเสีย่ งของทุกคนในองค์กรให้เป็ นทิศทางเดียวกัน นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมตั ิ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

6.1.2

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปั จจัยทัง้ ภายนอกและภายใน
องค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ รวมถึงการประเมินผลกระทบและโอกาสที่
เกิ ด ขึน้ ของความเสี่ย งที่ ได้ระบุไว้ เพื่ อจัด ลําดับ ความเสี่ย งและมี วิ ธีจัด การความเสี่ยงที่ เหมาะสม นํา เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

6.1.3

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6.1.4

คณะกรรมการมีหน้าที่ดแู ลให้กิจการประกอบธุรกิจ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ในประเทศ
และในระดับสากล

6.1.5

คณะกรรมการบริษัทจะนําผลประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
(ถ้ามี) มาเป็ นข้อมูลในการพิจารณา ในการบริหารความเสีย่ งด้วย

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญ ต่อการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหาร และระดับปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นีร้ ะบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสําคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ ายจัดการในการช่วยลดความเสีย่ งทาง
ธุรกิจ ช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตาม
ที่ตงั้ ไว้ ช่วยปกป้องคุม้ ครองทรัพย์สินไม่ให้ร่วั ไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บคุ ลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุม้ ครองเงินลงทุนของผู้
ถือหุน้ ดังนัน้ บริษัทจึงได้กาํ หนดภาระหน้าที่ อํานาจการดําเนินการของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
ผูต้ ิดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
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6.1.6

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขนึ ้ รวมทัง้ ได้จดั ทําและทบทวนระบบการควบคุม ทัง้ ด้าน
การดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการจัดการความเสีย่ ง และยังให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

6.1.7

บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมภายในของบริษัท
ทําหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผตู้ รวจสอบภายใน
ดังกล่าวมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผูต้ รวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้
สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบ
ที่สาํ คัญอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One
Report) ของบริษัท

6.2 คณะกรรมการจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
6.2.1

คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต.
และ ตลท. กําหนด จํานวน 3 คน โดยมีอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน

6.2.2

คณะกรรมการกําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในกฎบัตร (Charter) โดยมีหน้าที่
อย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผลและพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบตั ิงาน แผนการตรวจสอบประจําปี
และงบประมาณ รวมทั้งบุค ลากรว่า เหมาะสม สอดคล้อ งกับ ขอบเขตการปฏิ บัติ งาน และเพี ย งพอที่ จ ะ
สนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ทงั้ นีเ้ พื่อให้ม่ ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัท
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(6) จัด ทํา รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ด เผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจําปี /รายงาน
ประจําปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษั ทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้


ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท



ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท



ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี



ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์



จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน



ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่



รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้ง นี ้ ในการปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ที่ ไ ด้ร ับ มอบหมายดัง กล่ า ว คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก
(8) พิจารณาและให้ความเห็นต่อการติดตามการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึงระบบ
การบริห ารความเสี่ยงที่ เชื่ อมโยงกับ ความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึน้ จากการทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่ อให้ม่ ันใจว่าการ
ดําเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินธุรกิจด้วยการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
(9) รับเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเบาะแส การกระทําอันทุจริตคอร์รปั ชัน ทัง้ จากภายในและภายนอก ที่กรรมการบริษัท
ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รบั แจ้ง และนําเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาโทษหรือแก้ไขปั ญหาตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
(10) สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
(11) คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการดําเนินการต่างๆ ได้แก่การเชิญกรรมการพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษั ท มาร่ว มประชุม หารือ ชี ้แ จงหรือ ตอบข้อ ซัก ถามในเรื่อ งที่ เกี่ ย วกับ หน้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบการปรึกษาหารือผูเ้ ชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือ
ผูเ้ ชี่ยวชาญซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกเป็ นครัง้ คราว ในกรณีจาํ เป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของ
บริษัทส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุลว่ งไปด้วยดีการมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้าง
ของบริษั ท คนหนึ่งหรือ หลายคนกระทําการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบรวมถึงการดําเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยเท่าที่ได้รบั
มอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อยและเท่าที่อาํ นาจหน้าที่จะเปิ ดช่องให้ดาํ เนินการได้
หมวด 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
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6.3 คณะกรรมการจะติดตาม ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการหรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูลและโอกาสของบริษัท ทัง้ นี ้
ตลอดจนการทําธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
ความขัดแย้งของผลประโยชน์
6.3.1

คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึง่ รวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิ
ในการรัก ษาความลับ (confidentiality) การรัก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ (integrity) และความพร้อ มใช้ ข องข้อ มู ล
(availability) รวมทั้ ง การจั ด การข้อ มู ล ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรัพ ย์ (market sensitive information)
นอกจากนี ้ คณะกรรมการดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่
ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

6.3.2

บริษัทได้ยดึ หลักการในการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และได้กาํ หนดแนวทางการจัดการ เรือ่ งการมีสว่ นได้
ส่วนเสียอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผูม้ ีสว่ นได้สว่ น
เสีย หรือมีสว่ นเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดงั กล่าว ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียในเรือ่ งนัน้ จะต้องรายงานให้บริษัททราบโดย
ทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนัน้ ๆ กรรมการจะต้องรายงานการมีสว่ นได้สว่ นเสีย
อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

6.3.3

บริษัทได้กาํ หนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่มีสว่ นได้สว่ นเสียหรือมีสว่ นเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการ
ตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึง่ มีสว่ นได้
ส่วนเสียในเรือ่ งใด ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้

การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
6.3.4

บริษัทมีนโยบายการกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่
ตนเองหรือผูอ้ ื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย โดย
บริษัทได้กาํ หนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในแสวงหา
ประโยชน์สว่ นตนเป็ นคําสั่งที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้แจ้งให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ รวมทัง้ กําหนดให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ทาํ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน และ/
หรือ เข้าทํานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี ้ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ที่อยูใ่ นหน่วยงานที่ได้รบั ข้อมูลภายในของบริษัท
ต้อ งไม่ ใช้ข ้อมูลดังกล่าวก่ อนเปิ ดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่ เกี่ ย วข้องกับ ข้อ มูลภายในทําการซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็ นการซือ้ ขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(เช่ น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 30 วัน ก่อนมี การเผยแพร่งบการเงิ นรายไตรมาสและงบการเงิ น
ประจําปี ต่อสาธารณชน และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสูสาธารณะแล้ว โดย
เลขานุการบริษัทเป็ นผูจ้ ดั ทําตารางการห้ามซือ้ ขายหุน้ และส่งให้กรรมการและผูบ้ ริหาร เป็ นประจําทุกปี

6.3.5

บริษัทได้กาํ หนดโทษทางวินยั สําหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนําไป
เปิ ดเผย จนอาจทําให้บริษัทได้รบั ความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก
หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น

หมวด 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
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6.3.6

นอกจากนี ้ บริษัทได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริหาร 4 รายแรก เกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัท และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผูบ้ ริหาร 4 รายแรก ของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่
ออกโดยบริษัทภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทรวมทัง้ เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน ซึ่งเป็ นของตนเอง คู่
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องแจ้งต่อ
เลขานุการบริษั ท ล่วงหน้าอย่ างน้อย 1 วันก่ อนทําการซื อ้ ขาย โอน หรือรับโอน โดยเลขานุการบริษั ทรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

6.4 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ที่ชดั เจนและสือ่ สาร
ในทุกระดับขององค์กรรวมถึงคนนอก เพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบตั ิได้จริง
แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
1.4.1

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าการปฏิบตั ิงานของบริษัทเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชัน รวมถึงมีการสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นที่
เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เป็ นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึง่ ในบริษัท

1.4.2

คณะกรรมการบริษัทสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เป็ นประจําทุกปี
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพการดําเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย

6.5 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรือ่ งร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
6.5.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผูม้ ีสว่ นได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทาง
เพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกโดยมากกว่าหนึ่งช่องทาง โดยระบุในเอกสารให้ชดั เจนว่าเป็ น ”เอกสารลับ” ส่งถึง
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง เป็ นกรรมการอิ ส ระ ผ่ า นทางจดหมาย
อีเมล chairac@harn.co.th หรือ ทางเว็ปไซต์ www.harn.co.th รวมทัง้ เปิ ดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์
หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report)
ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
•

การกระทําใดๆ ที่ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกํากับดูแลกิ จการ หรือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท

•

การกระทําใดๆ ที่ ส่อ ไปในทางทุจ ริต หรือ ประพฤติ มิ ช อบ เพื่ อ แสวงหาประโยชน์ที่ มิ ค วรได้โดยชอบด้ว ย
กฎหมาย เพื่อตนเองและหรือผูอ้ ื่น เช่น การทุจริตคอร์รปั ชัน การยักยอกทรัพย์ การฉ้อโกง เป็ นต้น

•

การกระทําใดๆ ที่ทาํ ให้พนักงานได้รบั ความไม่เป็ นธรรมจากการปฏิบตั งิ าน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่
บกพร่องของบริษัท จนทําให้สงสัยได้วา่ อาจเป็ นช่องทางในการทุจริตคอร์รปั ชัน หรือทําให้บริษัทเสียผลประโยชน์
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6.5.2 คณะกรรมการดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณี ที่มีการชีเ้ บาะแส โดยกําหนดให้มีช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสผ่านทาง website ของกิ จการหรือผ่านกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของกิ จการที่ได้รบั มอบหมาย
รวมทัง้ มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดําเนินการและรายงานต่อคณะกรรมการ
6.5.3 คณะกรรมการควรดูแลให้มีมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมแก่ผแู้ จ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต เพื่อเป็ นการ
คุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะดําเนินการดังนี ้
(1) ผูเ้ แจ้งเรือ่ งร้องเรียน ผูแ้ จ้งเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะได้รบั การคุม้ ครองที่เหมาะสมและเป็ นธรรมจาก
บริษั ท เช่น จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผ ลลบต่อ พนักงาน ไม่มี การเปลี่ยนตําแหน่งงาน ลักษณะงาน
สถานที่ทาํ งาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฎิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรือ การกระทําอื่นใดที่ไม่เป็ นธรรม
(2) บริษัทจะเก็ บเรื่องข้อมูลเกี่ ยวกับเรื่องร้องเรียนเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่เกี่ ยวข้อง เว้นแต่ที่จาํ เป็ นต้อง
เปิ ดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมาย
(3) บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รบั ทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็ นความลับ
และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่เมื่อจําเป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝ่ าฝื นนํา
ข้อมูลออกไปเปิ ดเผย บริษั ทจะดําเนิน การลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ และ/หรือดําเนิน การตามกฎหมาย
แล้วแต่กรณี
แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การสืบสวน ลงโทษ และการรายงานผล
ร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแส

•
•
•

ส่งจดหมายทางไปรษณีย ์
อีเมล์
เว็บไซต์บริษัท

•
•

ผู้รับเรื่อง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ลงทะเบียน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณามอบหมายผูท้ ี่เหมาะสมในการสอบสวนและสอบหาข้อเท็จจริง ตามชัน้ ความลับหรือตามอํานาจหน้าที่
ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมาย ดําเนินการหาข้อเท็จจริงด้วยการรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทัง้ สอบสวนผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้อง หรืออาจขอให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ร่วมให้ขอ้ เท็จจริงเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่ถกู ต้อง เพื่อประโยชน์ในการสรุปผล โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ยกเว้นมีความซับซ้อนต้องหาหลักฐานและ
พยานเพิ่มเติมให้ดาํ เนินการภายใน 60 วัน
• สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมบทลงโทษ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูพ
้ ิจารณาลงโทษ
•
•

•
•
•
•

•
•
•

การลงโทษ
ทางวินัย
ทางกฏหมาย
ตักเตือนด้วยวาจา
• ตักเตือน
ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร • ปรับ
เลิกจ้าง
• จําคุก
ไล่ออก

การรายงานผล
ปิ ดเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลตอบกลับต่อผูร้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแส
สรุปแนวทางการแก้ไขหรือป้องกัน (ถ้ามี)
จัดทํารายงานสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นรายไตรมาส
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