หลักปฏิบัติที่ 6

ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหนาที่ที่จะกํากับดูแล และมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1.

2.

การกํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักงาน
ตรวจสอบที่ มี บทบาทสํ าคัญ ในเรื่ องของรายงานทางการเงิ นที่ถู กตองครบถวน ระบบการควบคุ ม ภายในและระบบการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การกํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม โดยกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจนในแต ละป และ
มอบหมายใหผูบริหารทําหนาที่ในการพิจารณา ระบุความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิด เพื่อจัดลํ าดับความ
เสี่ยงและวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

อนึ่ง ในรอบป 2562 บริษัทไดติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นไดระหวางบริษัทกับ
ฝายจัดการ คณะกรรมการ รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควร และการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับ
บริษัท โดยสรุปที่สําคัญไดดังนี้
1. ประวัติการกระทําผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัท และผูบริหาร
ในชวงรอบปที่ผานมา และในป 2562 บริษัทไมมีกรณีของการกระทําที่เปนการขัดตอกฎ ระเบียบ กฎหมายตางๆ ไมวา
จะเปนกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมาย
ตางๆ เชน การที่บริษัทไมสงงบการเงินตามกําหนด ไมมีรายการที่เปนการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทอื่น บริษัทไมมี
ชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากความลมเหลวในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย บริษัทไมมีกรณี
ที่กรรมการที่ไมเปนผูบริหารลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกํากับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไมมีกรณีที่มี
การกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา หรือถูกดําเนิน การใดๆ อัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทไมไดประกาศขอมูลที่เปนเหตุการณสําคัญภายในระยะเวลาที่หนวยงานของราชการกําหนด
2. การกํ าหนดให ก รรมการบริ ษั ทและผู บ ริ หาร ต อ งจั ดทํ าแบบรายงานการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย การถื อ ครอง
หลักทรัพยของบริษัท และการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของไดแกคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดย
จัดทําแบบรายงานตางๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร และรายงานตอ สํ านักงาน ก.ล.ต.
ดังนี้
โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว ดังนี้
 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย โอน หรือรับโอน (แบบ
59-2)
 การแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (แบบ 35-E1)
ในป 2562 กรรมการบริษัทและผูบริหารรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ไดดําเนินการ
จัดทําแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย การถือครองหลักทรัพยของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปเปนที่เรียบรอยแลว
พรอมจัด ทํารายการสรุ ปไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสร างการถือหุนและการจั ดการ” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “8.
โครงสรางการจัดการ”

3. การกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ใหรายงานตอบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมี
มาตรการดูแลและนโยบายใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว ดังนี้

 รายการมีสวนไดเสียเมื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงเปนครั้งแรก
 รายงานการมีสวนไดเสียทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย
 รายงานการมีสวนไดเสียเปนประจําทุกสิ้นป
 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนง และไดกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการใหมโดยตอเนื่อง กรรมการทานนั้น
ไมตองยืน่ แบบรายงานใหม หากไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย
 ใหกรรมการและผูบริหารสงแบบรายงานการมีสวนไดเสีย แกเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่
ไดรับการเลือกตั้ง / แตงตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วันตองรายงานประจําป
นับจากวันสิ้นป เลขานุการบริษัทจะตองสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียนี้ใหแกประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน
ในป 2562 กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดดําเนินการจัดทําแบบรายงานการมีสวนไดเสียกรณีที่มีการเปลี่ ยนแปลงใน
รอบปเปนที่เรียบรอยแลว
4. การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย
บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยโดยในการทํารายการดังกลาวกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม
ในป 2562 บริษัทมีการทํารายการการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยกับบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทไดปฏิบัติตามกฎเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต.
5. ดานความขัดแยงทางผลประโยชน
(รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 12 รายการระหวางกัน)
คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ
ดวยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทได
แจงและเปดเผยมติที่ประชุมในการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกรรมการผูมีสวน
ไดเสียออกจากหองประชุมและไมไดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเปนอิสระในการตัดสินใจและเปดเผยขอมูลทันทีเพื่อความ
โปรงใส
6. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
1. บริษัทมีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน โปรงใส จึงไมทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแกฝายใดฝายหนึ่ง โดยได
เปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัทไวในรายงานประจําปอยางละเอียด รวมถึงการเปดเผยการถือหลักทรัพยของคณะกรรมการ
บริษัทและผูบริหารอยางครบถวน
2. การทํารายการระหวางกันคณะกรรมการบริษัทไดดําเนินการดวยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คํานึงถึงผลประโยชน
สูงสุดของบริษัท และไดกระทําอยางยุติธรรม โดยกําหนดราคาเปนไปตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคาและเงื่อนไข

การคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ดวยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวดวยความโปรงใส และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนด
ไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและผูถือหุน
3. บริษัทไดเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูลเชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทไดปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกันและในกรณีที่มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เขาขายตองเปดเผยขอมูลหรือขออนุมัติจากผูถือหุน บริษัทได
ดําเนินการตามขั้นตอนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศและขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยกอนทํารายการบริษัท
ไดเปดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทํารายการใหผูถือหุนทราบกอนทุกครั้ง
4. บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีส วนไดเ สียต องออกจากห องประชุ มและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้น เพื่ อให
กรรมการบริษัทที่ไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจงใหที่
ประชุมทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียมีทานใดบาง เมือ่ เสร็จสิ้นการประชุมไดเปดเผยชื่อความสัมพันธของ
บุคคลที่เกี่ยวโยง การกําหนดราคา มูลคาของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
(หากมี) ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามเวลาที่กําหนดและไดเผยแพรบนเว็บไซดของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อใหเกิดความ
โปรงใส รวมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได
ในป 2562 บริษัทมีรายการระหวางกันในลักษณะที่เปนการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทยอยเทานั้นและบริษัท
มีมาตรการควบคุมดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจํากัดการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไมใชบริษัทยอยและไม
มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑข องตลาดหลั กทรัพยแหง ประเทศไทย และก.ล.ต. และได
เปดเผยรายการระหวางกันซึ่งกระทําอยางยุติธรรม 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 ด าน ตามแนวคิ ดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) คือ การควบคุมภายในองคกรการประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูลและระบบการติดตาม เปนประจําปละ 1 ครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 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 ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําป หัวขอ “การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง” และแบบ56-1 “ขอ 11. การควบคุม
ภายใน”

 การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท ไดม อบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ สอบทานใหบริ ษัทมีร ะบบการควบคุ ม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน และรายงานใหคณะกรรมการบริ ษัทและผู
ถื อหุ นทราบ และจั ด ให มี ห น วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ ง แยกเป นหน ว ยงานหนึ่ ง ของบริ ษั ท มี ส ายการบั ง คั บ บั ญ ชาตรงต อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดมอบหมายใหนายคมวุฒิ พรนราดล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเปนพนักงานของ บริษัท
แคปปท อล เอ็นจิเ นีย ริ่ง เน็ ตเวิร ค จํากัด (มหาชน) ซึ่ง เป นบริษัทใหญ โดยไดรั บมอบหมายให ดํารงตํ าแหน งผู อํานวยการฝา ย
ตรวจสอบภายใน พรอมทีมงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ ทําหนาที่ในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพ
ของระบบการควรคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเปนอิสระเพียงพอ โดยใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให
เกิดมูลคาเพิ่มตอองคกรและสนับสนุนกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดป ฏิ บัติ หน าที่ต ามที่ ได รั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท อยางครบถ วน
เพียงพอ มีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนทําหนาที่ใหบรรลุภารกิจ โดยมีผูตรวจสอบภายในเปนบุคคลที่มี
คุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในไดมีการรายงานประเด็นที่ตองมีการ
แกไขปรับปรุงแกผูรับการตรวจและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงขอเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝายบริหารเห็นวาจําเปนสําหรับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
หนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกไตรมาสและในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมจํานวน 5 ครั้ง และรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทในทุก
ไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีตอความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทไวในรายงานประจําป หัวขอ “รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”
8. การบริหารความเสี่ยง
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาทและ
ความรับผิดชอบรวมกัน โดยมีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
ไว เ ปนลายลั กษณ อักษรอย างชัด เจน ครอบคลุ ม ถึง การควบคุ ม ทางการเงิน การดําเนินงาน การบริ หาร การกํ ากับ ดู แลการ
ปฏิบัติงานใหเป นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อกอให เกิดความมั่นใจอยางสมเหตุส มผลวา ผลสํ าเร็จของงานจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท
9. ดานการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยมีสวนรวมในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานใหดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและการใชแรงงาน
อยางเปนธรรม สรางใหชุมชนและโรงงานอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน

นอกเหนือจากระบบการควบคุมภายในและระบบการบริห ารความเสี่ยงแลว บทบาทสํ าคัญที่กรรมการบริษัท จะตอง
กํากับดูแลในเรื่องของการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น กระบวนและการกํากับดูแลในเรื่องของการรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย
การดูแลและการจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษัท ฝายจัดการ คณะกรรมการมีดังนี้
ดานการกํากับดูแลกิจการกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักถึ งความสํ าคั ญของการกํากับดู แลกิจการที่ดี ไดกําหนดนโยบายการกํากั บดู แลกิจการ
ประกอบดวยขอมูล 4สวน คือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายตอตาน
การทุจริตและคอรรัปชั่น เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัทใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของ
ทุกคนในองคกร ในการทํ าหนาที่ ตามภารกิ จของบริษัทดวยจิ ตสํานึกที่ดีเ พื่อเสริ มสรางให องคกรมีร ะบบการบริ หารจัด การที่ ดี
โปรงใสในการดําเนินธุรกิจ กอใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป สรางความมั่นคงแกกิจการและสรางผลตอบแทน
ที่เปนประโยชนตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยสวนรวม ตลอดจนเปนการเสริมสรางความกาวหนาแกพนักงาน โดยมีการ
ทบทวนปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ พรอมไดนําขึ้นเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท
บริษัทสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงาน เขาใจและปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ
พนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทนํ าไปปฏิ บัติ เพื่ อเปนตัวอย างที่ ดีข องพนั กงาน นอกจากนี้ ในการปฐมนิ เทศกรรมการและ
พนักงานใหม ทุกคนจะไดรับคูมือฯ พรอมลงนามรับทราบและยอมรับเปนหลักปฏิบัติ เพื่อเปนการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะรวมกัน
ยึดถือสาระสําคัญในคูมือฯ เปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม
คูมือฯ ซึ่งกําหนดใหเปนแผนประจําป และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะ และ
แนวทางการแกไขและปองกันความเสียหายเปนประจําทุกไตรมาส
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบน เพื่อประโยชนทางธุรกิจ
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นโดยจัดทํา “นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น”
และแนวปฏิบัติไวใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคูไปกับสรางจิตสํานึก ทัศนคติ ใหแก กรรมการ ผูบริหารและพนักงานในการ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
บริษัทมีนโยบายตอตานการใหและรับสินบนและการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยหามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม และจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย
ประกาศและขอบังคับที่เกี่ยวของ
ตามที่บริษัทไดจัดทําแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น เสนอตอคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) เพื่อขอรับรองให
บริ ษั ท เป น สมาชิ ก ของแนวร ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต อ ต า นทุ จ ริ ต ซึ่ ง อยู ร ะหว า งขั้ น ตอนการพิ จ ารณาจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาฯ
การฝกอบรมและการสื่อสาร
ในป 2562 บริษัทไดสื่อสารและจัดการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้ง นโยบายที่เกี่ยวข องอยางตอเนื่อง เชน จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ย งรับรอง

พนักงานทุกระดับสามารถเขาถึงนโยบายตางๆ ผานทางระบบสื่อสารภายในบริษัท และผานทางบอรดขาวสารของบริษัท ตลอดจน
สื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นไปยังคูคา และผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามชองทางที่เหมาะสม เพื่อให
รับทราบและถือปฏิบัติรวมกัน
ซึ่ง ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการแนวรวมปฏิ บั ติ ของภาคเอกชนไทยในการต อตานทจริ ต และคอร รั ปชั่ น และเมื่ อวั นที่ 5
สิงหาคม 2562 CAC มีมติรับรองบริษัทเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติฯ โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ป นับจากวันที่มีมติใหการรับรอง
และไดรับมอบใบประกาศนียบัตรเมื่อวันศุกรที่ 18 ตุลาคม 2562
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุม เพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากทุจริต
บริษัทกําหนดใหมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริ ต
คอรรัปชั่น สรุปดังนี้
1. จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงาน
สําคั ญๆ เชน ระบบการจั ดซื้อจัดจ าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกการบัญชี การชําระเงิน เปนตน ทั้งนี้ เพื่ อ
ปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแกไขที่
เหมาะสม
2. จัดใหมีชองทางการรับแจงขอมูล เบาะแส หรือขอรองเรียน การกระทําผิด การฝาฝนกฎมาย ระเบียบ ขอบังคับของ
บริ ษัท หรื อขอปฏิบั ติ ตามนโยบายตอต านการทุ จริ ต และคอร รัป ชั่ น โดยมี นโยบายการคุม ครองผูใ ห ขอมู ลหรื อ
เบาะแส และจะเก็ บ รักษาข อมู ล ของผู ใ ห ข อมู ล เป นความลั บ รวมทั้ ง มี ม าตรการในการตรวจสอบและกํ าหนด
บทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวของของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบ
และกําหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวของ กรณีที่สามารถติดตอผูใหเบาะแสหรือผูรองเรีย นได
บริษัทจะแจงผลการดําเนินการใหรับทราบเปนลายลักษณอักษร
3. หัวหนาสวนงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแกไขบกพรอง (ถามี) และรายงานให
ผูบังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลําดับ
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายใหค ณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงทําหนาที่ กํากับ ดูแลการประเมินความเสี่ ยงทั่วทั้ ง
องคกรเพื่ อสนั บสนุนด านการตอต านการทุจริต คอร รั ปชั่ นพิ จารณาความเสี่ ยงแตล ะกิ จกรรมวิ เคราะหช องทางการทุจริ ตและ
ประเมินโอกาสและผลกระทบโดยผลการประเมินจะนํามาจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและสรางระบบควบคุมความเสี่ยง
ใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมที่เปลีย่ นแปลง
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ดังนี้
1. กําหนดชองทางการแจง เบาะแสข อรองเรียน การดํ าเนินการสืบสวนและบทลงโทษและมาตรการคุม ครองผู แจ ง
เบาะแสเผยแพรบนเว็บไซตบริษัทและสื่อสารใหพนักงานทุกระดับรับทราบ
2. กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตาน
การทุจริตและคอรรัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และสอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปน

ประจํ าทุ กไตรมาสโดยหนวยงานตรวจสอบภายในมีกระบวนการทํ างานที่เ ปนอิ สระและไม จํากั ดขอบเขตในการ
ปฏิบัติงาน
3. ใหกรรมการบริษัทผูบริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอยางเครงครัดและถือเปนเงื่อนไขหนึ่งของการวาจางหาก
ผูในละเมิดจะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทและโทษตามที่กฎหมายกําหนด (ถามี)
ในป 2562 ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมพบความผิดปกติแตอยางใด
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับและใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด
1. บริษัทมีนโยบายในการใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด จากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัท ผูบริหารและ
พนักงาน อาจรับหรือใหของขวัญไดตามประเพณีนิยม โดยตองไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ตองกระทํา
ดวยความโปรงใส และสามารถเปดเผยได
2. ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเทาเงินสด (เชน บัตรของขวัญหรือบัตรกํานัล)
3. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิเสธหรือจะตองรับของขวัญ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ โดยจะตองบันทึกรายละเอียด
ของขวัญ ทั้งหมด และนํ าสงของขวัญดั งกลาวแกฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อนําไปเปนของขวัญให แกพนักงานหรื อ
บริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
ในป 2562 บริษัทไมมีรายการรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด
นโยบายการแจงเบาะหรือรองเรียน
บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและใหสิทธิแกพนักงานทุกคนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถติดตอสื่อสาร หรือแจง
เบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเปนการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งทางตรงและทางออม การกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
หรือนโยบายบริษัทหรือการรองเรียนการถูกละเมิดสิทธิตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท
หรือไมไดรับความเปนธรรมรวมถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดใหมีชองทางในการแจงเบาะแสและ
รองเรียน ดังนี้
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. บริษัทกําหนดใหผูที่รับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการรับเรื่องรองเรียน หรือแจงเบาะแสการกระทํ า
คอรรัปชั่นตอองคกร มีหนาที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียน หรือผูใหขอมูลเกี่ยวกับ
กับการคอรรั ปชั่น ขอรองเรียน และเอกสารหลักฐานของผูรองเรียน และผู ใหขอมูล ไว เปนความลับ หามเปดเผย
ขอมูลแกบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
2. บริ ษัทจะเก็บ ข อมู ล ที่เ กี่ ย วข องไว เป นความลับ และคํ านึง ถึ งความปลอดภั ยของผู ร องเรี ยน โดยกํ าหนดมาตรการ
คุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะไดรับความคุมครองจาก
การปฏิบั ติที่ ไม เป นธรรม อั นเนื่องมาจากสาเหตุแ หง การแจง ขอรองเรีย น เชน รบกวนการปฏิ บัติ งาน เปลี ่ย น
ตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน
3. บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม ดําเนินการโดยใชกลไกที่ ไม
กอใหเ กิ ดผลกระทบต อผู แ จง เบาะแส โดยมีม าตรการคุ ม ครองผู ร องเรีย นที่เ ป นระบบและยุ ติธรรม ขอมู ลของผู
รองเรียนจะถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท
4. บริ ษัท ไดเ ป ดโอกาสให ผู มีส วนไดส วนเสี ยแสดงความคิด เห็ นขอเสนอแนะตลอดจนขอรองเรี ย นผ านช องทางและ
กิ จ กรรมที่ บ ริ ษั ท จั ด ขึ้ น อาทิ ก ารประชุ ม สามั ญ ผู ถื อหุ น ประจํ า ป ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท จดทะเบี ย นพบผู ล งทุ น
(Opportunity Day) ซึ่ง ข อซั กถามข อติช มขอเสนอแนะและข อรองเรี ยนต างๆจะสง ต อให หน วยงานที่ เกี่ ย วข อง
ดําเนินการแกไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
ในป 2562 ที่ ผานมาการดําเนิ นธุร กิจของบริ ษัท ไม ปรากฏวาถูกดําเนินการโดยหนวยงานกํากับ ดูแ ล เนื่องจากไมไ ด
ประกาศขอมูลจากเหตุการณสําคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกําหนด รวมถึงไมปรากฏกรณีที่บริษัทฝาฝนกฎหมายด านแรงงาน
การจางงาน ผูบริโภค การแขงขันทางการคา และสิ่งแวดลอม และไมปรากฏขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสีย
นอกจากนี้ บริษัทมีห นวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ใ นการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อปองกันมิใหพนักงานทุกจริต คอรรัป ชั่นตางๆ ทั้งยังมี
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณี
ทุ จ ริ ต หน วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต อ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต อ
คณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
นโยบายที่จะไมเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา

บริษัทยึดถือนโยบายการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้นบริษัทจะไมเกี่ยวของกับการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา แตสรางสรรคนวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการสนับสนุนใหพนักงานสรางสรรคนวัตกรรมตางๆ ทั้ง
ดานขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ และบริการ รวมถึงการรวมคิดรวมทํากับลูกคา คูคา และองคกรภาครัฐอยางตอเนื่อง เพื่อใหได
นวัตกรรมสินคาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดและลูกคา
ในป 2562 ที่ผานมา บริษัทไมมีกรณีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการคา

