
หลักปฏิบัติท่ี 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

 (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหนาที่ที่จะกํากับดูแล และมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 

1. การกํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักงาน

ตรวจสอบที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องของรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวน ระบบการควบคุมภายในและระบบการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. การกํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม โดยกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจนในแตละป และ

มอบหมายใหผูบริหารทําหนาที่ในการพิจารณา ระบุความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิด เพื่อจัดลําดับความ

เสี่ยงและวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

อน่ึง ในรอบป 2562 บริษัทไดติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นไดระหวางบริษัทกับ

ฝายจัดการ คณะกรรมการ รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควร และการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเก่ียวโยงกับ

บริษัท โดยสรุปที่สําคัญไดดังน้ี 

1. ประวัติการกระทําผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัท และผูบริหาร 

ในชวงรอบปที่ผานมา และในป  2562 บริษัทไมมีกรณีของการกระทําที่เปนการขัดตอกฎ ระเบียบ กฎหมายตางๆ ไมวา

จะเปนกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมาย

ตางๆ เชน การที่บริษัทไมสงงบการเงินตามกําหนด ไมมีรายการที่เปนการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทอ่ืน บริษัทไมมี

ชื่อเสียงในทางลบ อันเน่ืองมาจากความลมเหลวในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย บริษัทไมมีกรณี

ที่กรรมการที่ไมเปนผูบริหารลาออก อันเน่ืองมาจากประเด็นเรื่องการกํากับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทไมมีกรณีที่มี

การกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา หรือถูกดําเนินการใดๆ อัน

เน่ืองมาจากการที่บริษัทไมไดประกาศขอมูลที่เปนเหตุการณสําคัญภายในระยะเวลาที่หนวยงานของราชการกําหนด 

2. การกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองจัดทําแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย การถือครอง

หลักทรัพยของบริษัท และการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของไดแกคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดย

จัดทําแบบรายงานตางๆ ตามที่กฎหมายที่เก่ียวของกับผูดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร และรายงานตอ สํานักงาน ก.ล.ต. 

ดังน้ี  

โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว ดังน้ี  

 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัททุกครั้ง เม่ือมีการ ซ้ือขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 

59-2) 

 การแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (แบบ 35-E1) 

ในป 2562 กรรมการบริษัทและผูบริหารรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ไดดําเนินการ

จัดทําแบบรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย การถือครองหลักทรัพยของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปเปนที่เรียบรอยแลว 

พรอมจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “8. 

โครงสรางการจัดการ” 



3. การกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ 

ซ่ึงเปนสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ใหรายงานตอบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง  โดยมี

มาตรการดูแลและนโยบายใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว ดังน้ี  

 รายการมีสวนไดเสียเม่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงเปนครั้งแรก 

 รายงานการมีสวนไดเสียทุกครั้ง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย 

  รายงานการมีสวนไดเสียเปนประจําทุกสิ้นป 

 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนง และไดกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการใหมโดยตอเน่ือง กรรมการทานน้ัน

ไมตองยืน่แบบรายงานใหม หากไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย 

 ใหกรรมการและผูบริหารสงแบบรายงานการมีสวนไดเสีย แกเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่

ไดรับการเลือกตั้ง / แตงตั้ง และภายใน 15 วัน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วันตองรายงานประจําป

นับจากวันสิ้นป เลขานุการบริษัทจะตองสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียน้ีใหแกประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7  วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน 

ในป 2562 กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดดําเนินการจัดทําแบบรายงานการมีสวนไดเสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใน

รอบปเปนที่เรียบรอยแลว  

4.   การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย 

บริษัทดูแลการซ้ือขายสินทรัพยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง

สินทรัพยโดยในการทํารายการดังกลาวกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสนิใจเพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม 

ในป 2562 บริษัทมีการทํารายการการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงบริษัทไดปฏิบัติตามกฎเกณฑของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต.  

5.   ดานความขัดแยงทางผลประโยชน 

(รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 12 รายการระหวางกัน) 

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล  เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ

ดวยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  บริษัทได

แจงและเปดเผยมติที่ประชุมในการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกรรมการผูมีสวน

ไดเสียออกจากหองประชุมและไมไดออกเสียงในวาระน้ันๆ เพื่อความเปนอิสระในการตัดสินใจและเปดเผยขอมูลทันทีเพื่อความ

โปรงใส 

6.   การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

1. บริษัทมีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน โปรงใส จึงไมทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแกฝายใดฝายหน่ึง โดยได

เปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัทไวในรายงานประจําปอยางละเอียด รวมถึงการเปดเผยการถือหลักทรัพยของคณะกรรมการ

บริษัทและผูบริหารอยางครบถวน 

2. การทํารายการระหวางกันคณะกรรมการบริษัทไดดําเนินการดวยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คํานึงถึงผลประโยชน

สูงสุดของบริษัท  และไดกระทําอยางยุติธรรม โดยกําหนดราคาเปนไปตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคาและเงื่อนไข



การคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ดวยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวดวยความโปรงใส  และ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยกําหนดเปนนโยบายหน่ึงในการกํากับดูแลกิจการที่ดี  และกําหนด

ไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและผูถือหุน 

3. บริษัทไดเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูลเชน รายการที่เก่ียวโยงกัน  บริษัทไดปฏิบัติ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เก่ียวโยงกันและในกรณีที่มีการทํารายการที่เก่ียวโยงกันที่เขาขายตองเปดเผยขอมูลหรือขออนุมัติจากผูถือหุน บริษัทได

ดําเนินการตามขั้นตอนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศและขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยกอนทํารายการบริษัท

ไดเปดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทํารายการใหผูถือหุนทราบกอนทุกครั้ง 

4. บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระน้ัน  เพื่อให

กรรมการบริษัทที่ไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ  โดยเลขานุการบริษัทจะแจงใหที่

ประชุมทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียมีทานใดบาง  เม่ือเสร็จสิ้นการประชุมไดเปดเผยชื่อความสัมพันธของ

บุคคลที่เก่ียวโยง การกําหนดราคา มูลคาของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

(หากมี) ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ตามเวลาที่กําหนดและไดเผยแพรบนเว็บไซดของบริษัทอีกทางหน่ึงเพื่อใหเกิดความ

โปรงใส  รวมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได 

 ในป 2562 บริษัทมีรายการระหวางกันในลักษณะที่เปนการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทยอยเทาน้ันและบริษัท

มีมาตรการควบคุมดูแลการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และจํากัดการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไมใชบริษัทยอยและไม

มีการทํารายการที่เก่ียวโยงกันโดยฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และก.ล.ต. และได

เปดเผยรายการระหวางกันซ่ึงกระทําอยางยุติธรรม ตามราคาตลาด และเปนไปตามปกติธุรกิจการคา ของป 2562 ไวในรายงาน

ประจําป และ แบบ 56-1  

สวนการถือหุนไขวระหวางกัน บริษัทไมมีการถือหุนไขวระหวางกัน 

7.  ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน และดาน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย  โดยกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามระบบควบคุมภายในที่วางไว  เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  โดยหนวยงานตรวจสอบดังกลาว

มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในทั้ง 5 ดาน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations of the Treadway 

Commission) คือ การควบคุมภายในองคกรการประเมินความเสี่ยง  การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอมูลและระบบการติดตาม เปนประจําปละ 1 ครั้ง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเขารวม

ประชุมดวย  ไดพิจารณาและปรับปรุง framework ใหม ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations of the Tread way Commission) มีความเห็น



สรุปไดวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล  ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและการควบคุม

ภายใน ซ่ึงไดแสดงไวในรายงานประจําป หัวขอ “การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง” และแบบ56-1 “ขอ 11. การควบคุม

ภายใน” 

 การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุม

ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทและผู

ถือหุนทราบ และจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงแยกเปนหนวยงานหน่ึงของบริษัทมีสายการบังคับบัญชาตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงไดมอบหมายใหนายคมวุฒิ  พรนราดล  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเปนพนักงานของ บริษัท 

แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทใหญ โดยไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝาย

ตรวจสอบภายใน พรอมทีมงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ ทําหนาที่ในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพ

ของระบบการควรคุมภายใน  มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเปนอิสระเพียงพอ  โดยใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให

เกิดมูลคาเพิ่มตอองคกรและสนับสนุนกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท    

ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางครบถวน

เพียงพอ  มีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนทําหนาที่ใหบรรลุภารกิจ  โดยมีผูตรวจสอบภายในเปนบุคคลที่มี

คุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม ซ่ึงผลการประเมินระบบการควบคุมภายในไดมีการรายงานประเด็นที่ตองมีการ

แกไขปรับปรุงแกผูรับการตรวจและหนวยงานที่เก่ียวของ รวมถึงขอเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝายบริหารเห็นวาจําเปนสําหรับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทและนําเสนอตอคณะกรรมการบรษัิท  เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

หนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ

ทุกไตรมาสและในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมจํานวน 5 ครั้ง และรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทในทุก

ไตรมาส ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีตอความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบ

บริหารความเสี่ยงของบริษัทไวในรายงานประจําป หัวขอ “รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” 

8.  การบริหารความเส่ียง 

บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาทและ

ความรับผิดชอบรวมกัน  โดยมีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ

ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน  การดําเนินงาน การบริหาร  การกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ เพื่อกอใหเกิดความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา ผลสําเร็จของงานจะ

สามารถบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท 

9.  ดานการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม และสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท  โดยมีสวนรวมในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานใหดีขึ้น  เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและการใชแรงงาน

อยางเปนธรรม  สรางใหชุมชนและโรงงานอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน 



นอกเหนือจากระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงแลว บทบาทสําคัญที่กรรมการบริษัทจะตอง

กํากับดูแลในเรื่องของการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น กระบวนและการกํากับดูแลในเรื่องของการรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย 

การดูแลและการจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษัท ฝายจัดการ คณะกรรมการมีดังน้ี 

ดานการกํากับดูแลกิจการกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ

ประกอบดวยขอมูล 4สวน คือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายตอตาน

การทุจริตและคอรรัปชั่น  เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัทใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของ

ทุกคนในองคกร ในการทําหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยจิตสํานึกที่ดีเพื่อเสริมสรางใหองคกรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

โปรงใสในการดําเนินธุรกิจ  กอใหเกิดความเชื่อม่ันแกผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป สรางความม่ันคงแกกิจการและสรางผลตอบแทน

ที่เปนประโยชนตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยสวนรวม  ตลอดจนเปนการเสริมสรางความกาวหนาแกพนักงาน โดยมีการ

ทบทวนปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ พรอมไดนําขึ้นเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท 

บริษัทสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงาน เขาใจและปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ

พนักงาน  โดยคณะกรรมการบริษัทนําไปปฏิบัติเพื่อเปนตัวอยางที่ดีของพนักงาน นอกจากน้ี ในการปฐมนิเทศกรรมการและ

พนักงานใหม ทุกคนจะไดรับคูมือฯ พรอมลงนามรับทราบและยอมรับเปนหลักปฏิบัติ เพื่อเปนการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะรวมกัน

ยึดถือสาระสําคัญในคูมือฯ เปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน 

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม

คูมือฯ ซ่ึงกําหนดใหเปนแผนประจําป และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะ และ

แนวทางการแกไขและปองกันความเสียหายเปนประจําทุกไตรมาส 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบน เพื่อประโยชนทางธุรกิจ 

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นโดยจัดทํา “นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น” 

และแนวปฏิบัติไวใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคูไปกับสรางจิตสํานึก ทัศนคติ ใหแก กรรมการ ผูบริหารและพนักงานในการ

ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

บริษัทมีนโยบายตอตานการใหและรับสินบนและการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยหามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ

พนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม และจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย

ประกาศและขอบังคับที่เก่ียวของ 

ตามที่บริษัทไดจัดทําแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น เสนอตอคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)  เพื่อขอรับรองให

บริษัทเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต ซ่ึงอยูระหวางขั้นตอนการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการพิจารณาฯ 

การฝกอบรมและการส่ือสาร 

 ในป 2562 บริษัทไดสื่อสารและจัดการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งนโยบายที่เก่ียวของอยางตอเน่ือง เชน จรรยาบรรณทางธุรกิจ  นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง 



พนักงานทุกระดับสามารถเขาถึงนโยบายตางๆ ผานทางระบบสื่อสารภายในบริษัท และผานทางบอรดขาวสารของบริษัท ตลอดจน

สื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นไปยังคูคา และผูที่เก่ียวของทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามชองทางที่เหมาะสม เพื่อให

รับทราบและถือปฏิบัติรวมกัน 

ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจริตและคอรรัปชั่น และเม่ือวันที่ 5 

สิงหาคม 2562 CAC มีมติรับรองบริษัทเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติฯ  โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ป นับจากวันที่มีมติใหการรับรอง

และไดรับมอบใบประกาศนียบัตรเม่ือวันศุกรที่ 18 ตุลาคม 2562 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุม เพื่อปองกันและติดตามความเส่ียงจากทุจริต 

บริษัทกําหนดใหมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

คอรรัปชั่น สรุปดังน้ี 

1.  จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงาน

สําคัญๆ เชน ระบบการจัดซ้ือจัดจาง ระบบการขาย ระบบการบันทึกการบัญชี การชําระเงิน เปนตน ทั้งน้ีเพื่อ

ปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งใหขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการปรับปรุงแกไขที่

เหมาะสม 

2.  จัดใหมีชองทางการรับแจงขอมูล เบาะแส หรือขอรองเรียน การกระทําผิด การฝาฝนกฎมาย ระเบียบ ขอบังคับของ

บริษัท หรือขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น โดยมีนโยบายการคุมครองผูใหขอมูลหรือ

เบาะแส และจะเก็บรักษาขอมูลของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกําหนด

บทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เก่ียวของของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบ

และกําหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เก่ียวของ กรณีที่สามารถติดตอผูใหเบาะแสหรือผูรองเรียนได 

บริษัทจะแจงผลการดําเนินการใหรับทราบเปนลายลักษณอักษร 

3.  หัวหนาสวนงานที่เก่ียวของรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแกไขบกพรอง (ถามี) และรายงานให

ผูบังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลําดับ 

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่กํากับดูแลการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้ง

องคกรเพื่อสนับสนุนดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นพิจารณาความเสี่ยงแตละกิจกรรมวิเคราะหชองทางการทุจริตและ

ประเมินโอกาสและผลกระทบโดยผลการประเมินจะนํามาจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและสรางระบบควบคุมความเสี่ยง

ใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมที่เปลีย่นแปลง 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

ดังน้ี 

1. กําหนดชองทางการแจงเบาะแสขอรองเรียน การดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษและมาตรการคุมครองผูแจง

เบาะแสเผยแพรบนเว็บไซตบริษัทและสื่อสารใหพนักงานทุกระดับรับทราบ 

2. กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตาน

การทุจริตและคอรรัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  และสอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหาร

ความเสี่ยง (Risk Management)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปน



ประจําทุกไตรมาสโดยหนวยงานตรวจสอบภายในมีกระบวนการทํางานที่เปนอิสระและไมจํากัดขอบเขตในการ

ปฏิบัติงาน 

3. ใหกรรมการบริษัทผูบริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอยางเครงครัดและถือเปนเงื่อนไขหน่ึงของการวาจางหาก

ผูในละเมิดจะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทและโทษตามที่กฎหมายกําหนด (ถามี)  

ในป 2562 ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมพบความผิดปกติแตอยางใด 

นโยบายและแนวปฏิบัติการรับและใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด 

1.  บริษัทมีนโยบายในการใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใด จากผูที่เก่ียวของทางธุรกิจกับบริษัท ผูบริหารและ

พนักงาน อาจรับหรือใหของขวัญไดตามประเพณีนิยม โดยตองไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ตองกระทํา

ดวยความโปรงใส และสามารถเปดเผยได 

2.  ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเทาเงินสด (เชน บัตรของขวัญหรือบัตรกํานัล) 

3.  ในกรณีที่ไมสามารถปฏิเสธหรือจะตองรับของขวัญ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ โดยจะตองบันทึกรายละเอียด

ของขวัญทั้งหมด และนําสงของขวัญดังกลาวแกฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อนําไปเปนของขวัญใหแกพนักงานหรือ

บริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม  

 ในป 2562 บริษัทไมมีรายการรับของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใด 

นโยบายการแจงเบาะหรือรองเรียน 

บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและใหสิทธิแกพนักงานทุกคนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถติดตอสื่อสาร หรือแจง

เบาะแส เม่ือพบเรื่องที่อาจเปนการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งทางตรงและทางออม การกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

หรือนโยบายบริษัทหรือการรองเรียนการถูกละเมิดสิทธิตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท 

หรือไมไดรับความเปนธรรมรวมถึงขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดใหมีชองทางในการแจงเบาะแสและ

รองเรียน ดังน้ี 

1. แจงผานเว็บไซตบริษัท : www.rwi.co.th 

2. แจงผาน E-Mail  / โทรศัพท 

 กรรมการผูจัดการ 

โทร. (02) 049-1001-4  E-mail : wutichai@rwi.co.th 

 เลขานุการบริษัท 

โทร. (02) 049-1001-4  E-mail : nongnuch@rwi.co.th 

3. แจงผานไปรษณีย : สงถึง 

 “กรรมการผูจัดการ” 

 คุณนงนุช คําไชยเทพ   “เลขานุการบริษัท” 

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)  

1011  อาคารศุภาลัย แกรนดทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี 

เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 

4. แจงผานโทรสาร    :  (02) 049-1005-6 



โดยเบาะแสขอรองเรียนและขอเสนอแนะตางๆจะไดรับการพิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเปน

รายกรณีไป 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท  เปนผูพิจารณารับเรื่องแจง

เบาะแสขอรองเรียน  และขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและทําการ

สอบสวน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ 

 ในป 2562 ที่ผานมา บริษัทไมมีกรณีการรองเรียน เรื่องการให หรือรับสินบนเพื่อประโยชนทางธุรกิจของบริษัทแตอยาง

ใด 

นโยบายมาตรการคุมครองผูรองเรียน (Whistle Blowing) 

1. บริษัทกําหนดใหผูที่รับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เก่ียวของกับการรับเรื่องรองเรียน หรือแจงเบาะแสการกระทํา

คอรรัปชั่นตอองคกร มีหนาที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียน หรือผูใหขอมูลเก่ียวกับ

กับการคอรรัปชั่น ขอรองเรียน และเอกสารหลักฐานของผูรองเรียน และผูใหขอมูล ไวเปนความลับ หามเปดเผย

ขอมูลแกบุคคลอ่ืนที่ไมมีหนาที่เก่ียวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 

2. บริษัทจะเก็บขอมูลที่เก่ียวของไวเปนความลับและคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน โดยกําหนดมาตรการ

คุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะไดรับความคุมครองจาก

การปฏิบัติที่ไมเปนธรรม  อันเน่ืองมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน  เชน  รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี ่ยน

ตําแหนงงาน เลกิจาง เปนตน 

3. บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม ดําเนินการโดยใชกลไกที่ไม

กอใหเกิดผลกระทบตอผูแจงเบาะแส โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผู

รองเรียนจะถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท 

4. บริษัทไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะตลอดจนขอรองเรียนผานชองทางและ

กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นอาทิการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทและบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน 

(Opportunity Day) ซ่ึงขอซักถามขอติชมขอเสนอแนะและขอรองเรียนตางๆจะสงตอใหหนวยงานที่เก่ียวของ

ดําเนินการแกไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 

ในป 2562 ที่ผานมาการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมปรากฏวาถูกดําเนินการโดยหนวยงานกํากับดูแล เน่ืองจากไมได

ประกาศขอมูลจากเหตุการณสําคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกําหนด รวมถึงไมปรากฏกรณีที่บริษัทฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน 

การจางงาน ผูบริโภค การแขงขันทางการคา และสิ่งแวดลอม และไมปรากฏขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสีย 

นอกจากน้ี บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อปองกันมิใหพนักงานทุกจริต คอรรัปชั่นตางๆ ทั้งยังมี

คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณี

ทุจริต หนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัทตามลําดับ 

นโยบายท่ีจะไมเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 



บริษัทยึดถือนโยบายการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังน้ันบริษัทจะไมเก่ียวของกับการละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา  แตสรางสรรคนวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง  โดยการสนับสนุนใหพนักงานสรางสรรคนวัตกรรมตางๆ ทั้ง

ดานขบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ และบริการ  รวมถึงการรวมคิดรวมทํากับลูกคา คูคา และองคกรภาครัฐอยางตอเน่ือง  เพื่อใหได

นวัตกรรมสินคาที่มีคุณภาพ  ตอบสนองความตองการของตลาดและลูกคา 

ในป 2562  ที่ผานมา บริษัทไมมีกรณีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และการละเมิดลิขสิทธ์ิทางการคา 

  


