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นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต 

1. บทนํา  

บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จาํกดั (มหาชน)   (“บริษทั”) ตระหนกัถึงการดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบ 

ถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นไปตามประมวลจรรยาบรรณ และนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัท่ีไดก้าํหนดไว ้บริษทั

เช่ือว่าพนกังานจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอย่างยติุธรรม และ คาดหวงัว่าพนกังานของบริษทัจะตอ้งประพฤติตนอย่างมือ

อาชีพ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องพนกังาน การดาํเนินงาน และ ทรัพยสิ์นต่างๆ จากความเส่ียงท่ีเกิดจากการประพฤติท่ีขดัต่อ

คู่มือจรรยาบรรณ และการทุจริตต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงมีผลกระทบต่อช่ือเสียง หรือมูลค่าของผูถื้อหุ้นของบริษทั 

บริษทัจึงไม่ยินยอมให้มีการกระทาํผิดและการทุจริตเกิดขึ้นในบริษทั บริษทัจะดาํเนินการพิจารณาสอบสวนและ

ลงโทษทางวินยักบัผูก้ระทาํผิด 

 

2. วัตถุประสงค์ 

นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระทาํผิดและการทุจริต (“นโยบายฉบบัน้ี”) มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

2.1. เพ่ือกาํหนดช่องทางในการรายงานและสนบัสนุนให้พนกังานทุกคนให้ขอ้มูล รายงานเบาะแสการกระทาํผิด

หรือการทุจริตใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในบริษทั ซ่ึงจะช่วยสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่พนักงาน เน่ืองจากสามารถท่ีจะ

รายงานเร่ืองท่ีตนเป็นห่วงไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

2.2. เพ่ือให้มัน่ใจว่า พนักงานท่ีให้ขอ้มูล ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่บริษทั อนัเก่ียวขอ้งกบัการ

กระทาํผิดและการทุจริต จะไดรั้บการคุม้ครอง ไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ เปล่ียนแปลงตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน 

หรือสถานท่ีทาํงาน พกังาน ไล่ออก หรือกระทาํอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะของการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม 

2.3. เพ่ือกาํหนดแนวปฏิบติัท่ีโปร่งใสและเท่ียงธรรมในการสอบสวนการกระทาํผิดและการทุจริต 

2.4. เพ่ือเป็นการป้องปรามการกระทาํผิดและการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นในองค์กร และ เป็นส่วนช่วยให้สามารถ

ตรวจพบและลดความเสียหาย จากการกระทาํผิดหรือการทุจริต 

2.5. เพ่ือเป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์และคุณค่าจริยธรรมท่ีดีของบริษทัและพนกังาน 

3. ขอบเขต 

3.1. นโยบายฉบบัน้ีให้มีผลบงัคบัใชก้บัทุกการดาํเนินงาน รวมถึงผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทัและ

บริษทัในกลุ่ม 

3.2. นโยบายน้ีครบคลุมการกระทาํผิดและการทุจริต (ทั้งท่ีปรากฏแลว้หรือสงสัย) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน ผูข้าย

สินคา้/บริการ เจา้หน้ี ลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุ้น กรรมการและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษทั 
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4. คํานิยาม 

ขอ้ความหรือคาํใดๆ ท่ีใช้ในนโยบายฉบับน้ี ให้มีความหมายดังต่อไปน้ี เวน้แต่ขอ้ความดงักล่าวจะแสดงหรือได้

อธิบายไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

4.1. “พนกังาน” หมายถึง พนกังานประจาํ พนกังานทดลองงาน และพนกังานสัญญาจา้งพิเศษ ตามขอ้บงัคบัการ

ทาํงานของบริษทั 

4.2. “ผูบ้ริหาร” หมายถึง พนกังานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีมีความรับผิดชอบในการกาํหนด

นโยบาย และทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั/หน่วยงาน และ/หรือกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย

ของบริษทั 

4.3. “การกระทาํผิด” หมายถึงการกระทาํ หรือละเวน้การกระทาํใดๆ ของพนักงานหรือผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นการฝ่า

ฝืนคู่มือจรรยาบรรณบริษทั และ ขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทั ตวัอยา่งรูปแบบการกระทาํผิด เช่น 

4.3.1. เปิดเผยสารสนเทศอนัเป็นความลบันอกเหนือไปจากวตัถุประสงคท์างธุรกิจ 

4.3.2. มีผลประโยชน์ขดักนัอย่างร้ายแรง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนในฐานะพนักงานหรือผูบ้ริหาร

มากกว่าประโยชน์ของบริษทั 

4.3.3. ดาํเนินการอนัไม่สมควรเพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผูอ่ื้น 

4.3.4. เปิดเผยหรือใชข้อ้มูลความลบัทางการคา้หรือธุรกิจของบริษทั เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือ

ผูอ่ื้น 

4.3.5. รับหรือแสวงหาส่ิงของอนัมีมูลค่าจากผูรั้บจา้ง ผูส่้งสินคา้หรือบุคคลผูใ้ห้บริการ หรือส่งสินค้า

ต่างๆ ให้บริษทั รวมถึงการรับค่านายหนา้ในทางลบัหรือ “เงินจูงใจ” หรือ “เงินใตโ้ต๊ะ” 

4.3.6. การบงัคบั คุกคาม หรือการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อพนกังาน 

4.4. “การทุจริต” หมายถึงการกระทาํพฤติกรรมใดๆ ท่ีมีเจตนาทุจริตโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดม้าซ่ึง เงิน 

ผลประโยชน์ หรือการหลีกเล่ียงภาระผูกพนั หรือการทาํผิดกฎหมายและก่อความเสียหายแก่บริษทั ทั้งน้ี

รายละเอียดลกัษณะของการทุจริต ให้พิจารณาโดยอา้งอิงจากคู่มือของ Association of Certified Fraud Ex-

aminer 

4.5. “บริษทัในกลุ่ม” หมายถึง บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ี บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จาํกดั 

เขา้ไปร่วมลงทุน หรือ บริษทัท่ี บริษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จาํกดั มีอาํนาจควบคุมการจดัการ โดย

การถือหุ้นหรือตามสัญญาท่ีไดต้กลงกนัไว ้

4.6. “ผูร้้องเรียน” หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ต่างๆ ซ่ึงไดร้้องเรียน หรือแจง้เบาะแสการกระทาํผิด หรือการทุจริตใดๆ ท่ีเกิดขึ้นในบริษทัหรือบริษทัใน

กลุ่มดว้ยเจตนาสุจริต 
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5. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

5.1. พนกังาน 

5.1.1. พนกังานมีหน้าท่ีตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาในสายงานทราบและหรือตามช่องทางท่ีกาํหนดไวใ้น

นโยบายฉบบัน้ีโดยทนัที หากพบเห็นหรือมีเหตุอนัควรเช่ือว่ามีการกระทาํผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น 

เก่ียวขอ้งกบับริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

5.1.2. พนกังานตอ้งให้ความร่วมมือและช่วยเหลือแก่ฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั ท่ี

ทาํหนา้ท่ีสอบสวนการกระทาํผิดหรือการทุจริต 

5.2. ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชา 

5.2.1. เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้ งมีหน้าท่ีสอดส่องดูแลและส่งเสริม

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ให้ปฏิบติัตามประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

5.2.2. ผูบ้ริหาร มีหน้าท่ีรับผิดชอบส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมี

ประสิทธิผลเพ่ือป้องกนัการกระทาํผิด การทุจริต ในส่วนงานท่ีตนเองรับผิดชอบอยู ่รวมถึง 

• ทาํความเข้าใจลักษณะของการกระทาํผิดและการทุจริตใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน

หน่วยงานของตนเอง 

• ตระหนกัถึงความผิดปกติท่ีบ่งช้ีถึงการกระทาํผิดหรือการทุจริต 

5.2.3. ผู ้บ ริหารและผู ้บังคับบัญชามีหน้าท่ีให้การสนับสนุนและร่วมมือแก่ผู ้ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการสอบสวน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการสอบสวนการกระทาํความผิดหรือการ

ทุจริต 

5.2.4. เม่ือพบการกระทาํผดิหรือทุจริตเกิดขึ้นใหแ้จง้ผูต้รวจสอบภายในภายใน 7 วนั (ทาํการ) 

5.3. ผูต้รวจสอบภายใน 

5.3.1. ผูต้รวจสอบภายในมีความรับผิดชอบเบ้ืองตน้ ในการสอบสวนการกระทาํผิดหรือการกระทาํทุจริต 

ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี 

5.3.2. แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน/เบาะแสการกระทาํผิดและการทุจริตให้ผู ้

ร้องเรียนไดท้ราบ 

 

6. การแจ้งเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต 

บริษทัถือว่าพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบรายงานการพบเห็นการกระทาํผิดและการทุจริต การรายงานหรือให้

ขอ้มูลจะตอ้งทาํดว้ยเจตนาสุจริต การจงใจให้ขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ หรือใส่ร้ายผูอ่ื้นทาํให้บุคคลอ่ืนและบริษทัเสียหาย จะถูก

บริษทัลงโทษทางวินัยและดาํเนินคดีตามกฎหมาย ในการให้ขอ้มูล รายงานหรือแจง้เบาะแส ให้พนักงานปฏิบติัตาม

ขั้นตอน ดงัน้ี 
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6.1. เม่ือพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอนัควรเช่ือโดยสุจริตว่ามีการกระทาํผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั

บริษทัหรือบริษทัในกลุ่ม ตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั ตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการทราบโดยทนัที ไม่ว่าดว้ย

วาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร หากไม่ไดรั้บการพิจารณาให้แจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงขึ้นไปจนถึงระดบั

หวัหนา้ส่วนงาน/สายงาน ตามแบบการให้ขอ้มูลพบเห็นการกระทาํผิดและการทุจริต (เอกสารแนบ 1) ทั้งน้ี

พนกังานไม่ควรท่ีจะดาํเนินการสอบสวน หรือซกัถามใดๆ เก่ียวกบัการกระทาํท่ีสงสัยดว้ยตนเอง 

6.2. หากอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจท่ีจะแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือสงสัยว่าผูบ้งัคบับญัชา

หรือผูบ้ริหารของบริษทัเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิด พนกังานสามารถเลือกท่ีจะแจง้ผา่นช่องทาง ดงัน้ี 

5.2.1. กล่องรับเร่ืองร้องเรียนท่ีติดตั้งมีอยู่ 3 ท่ี ภายในบริเวณบริษทั อยู่ภายในบริเวณ 1.โรงอาหารของ

บริษทั 2.หนา้ฝ่ายผลิต 5 (P.5)  3. หนา้ห้องควบคุมระบบความร้อน (Boiler Control Zone)  

5.2.2. ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการ บริษทั  โทร +6634 849-576-80 

หรือ E-mail : comsec@nrinstant.com  

5.2.3. ช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ Investor Relations ซ่ึงข้อมูลจะถูกส่งผ่าน

โดยตรงไปยงั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

5.2.4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ) หรือ คณะกรรมการ

ของบริษทั ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เอน็อาร์ อินสแตนท ์โปรดิวซ์ จาํกดั (มหาชน) 

99/1 หมู่ 4 ตาํบลแคราย อาํเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 

ผูร้้องเรียน/ผูแ้จง้เบาะแส ตอ้งระบุช่ือ และนามสกุลจริง โดยทางบริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั 

 

7. การดําเนินการของบริษัท 

7.1. บริษทัจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระทาํความผิดและการทุจริตดว้ยความ

เป็นอิสระและเท่ียงธรรม เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานท่ีสามารถใชยื้นยนัหรือโตแ้ยง้กบัขอ้มูลท่ีไดรั้บ รวมทั้งจะ

ดาํเนินการลงโทษทางวินยัและ/หรือดาํเนินคดีทางกฎหมายกบัผูก้ระทาํผิด ตามนโยบายการสอบสวนเร่ือง

ร้องเรียนและเบาะแสการกระทาํผิดและการทุจริต 

7.2. คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษทัเป็นผูดู้แล และกาํหนด

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียน หรือขอ้มูลเบาะแสท่ีผ่านเขา้มาตามช่องทาง ดงักล่าว

ขา้งตน้ รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 

และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูป้ฏิบัติหน้าท่ีในการดาํเนินการตรวจสอบ / บนัทึกข้อ

mailto:comsec@nrinstant.com
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ร้องเรียนหรือเบาะแส รวมถึง สอบสวนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือหาขอ้เทจ็จริง และหากมีมูลความจริงจะนาํเสนอผล

การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา แนะนาํแนวทางการแกไ้ข โดยจดัทาํขอ้มูลทั้งหมด

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป โดยภายหลงัการพิจารณาดาํเนินการ แกไ้ข 

ปรับปรุงตามขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสท่ีไดรั้บมาแลว้ บริษทัฯ จะแจง้การดาํเนินการให้ผูแ้จง้เบาะแสหรือผู ้

ร้องเรียนท่ีบริษทัฯ สามารถติดต่อไดท้ราบภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

7.3. ขอ้มูลท่ีไดรั้บตามช่องทางกล่องรับเร่ืองร้องเรียน จะถูกเปิดโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

7.3.1. กล่องรับเร่ืองร้องเรียนจะถูกเปิดทุกเดือน โดยผูรั้กษากุญแจท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ สถานท่ีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้าํหนด 

7.4. บริษทัจะแจง้ความคืบหนา้และผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนการกระทาํผิดและการทุจริต ให้กบัผูร้้องเรียนท่ี

ได้เปิดเผยช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ E-mail หรือช่องทางติดต่ออ่ืนๆ ไว ้อย่างไรก็ตาม ในบางคร้ังด้วย

เหตุผลความจําเป็นในเร่ืองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลใน

รายละเอียดเก่ียวกบัการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินยั 

8. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 

8.1. บริษทัจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม ผูร้้องเรียน รวมถึงผูท่ี้ให้ความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือในการ

สอบสวนดว้ยเจตนาสุจริต บริษทัจะให้ความคุม้ครอง และห้ามพนกังานหรือผูบ้ริหารของบริษทัเลิกจา้ง พกั

งาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดาํเนินการต่างๆ จากการท่ีพนักงานให้ขอ้มูลเร่ืองการกระทาํผิดหรือการ

ทุจริต หากผูใ้ดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินยั 

8.2. หากผูร้้องเรียนเห็นว่าตนอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอมาตรการคุม้ครองไดต้ลอดเวลา และบริษทั

อาจให้ความคุม้ครองเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดบัความร้ายแรงและ

ความสาํคญัของเร่ืองท่ีร้องเรียน ในกรณีท่ีผูร้้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

หรือผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบตามช่องทางท่ีไดก้าํหนดไวข้า้งตน้ 

8.3. กรณีผูร้้องเรียนเป็นพนกังานซ่ึงให้ขอ้มูลการกระทาํผิดหรือการทุจริตดว้ยเจตนาสุจริต แมว่้าภายหลงับริษทั

ไดด้าํเนินการสอบสวนแลว้พบว่าไม่มีการกระทาํผิดตามท่ีไดรั้บร้องเรียน บริษทัจะไม่ดาํเนินการลงโทษ

ใดๆ กับพนักงานท่ีให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่า ไม่มีมูลจข้อเท็จจริงใดๆ ตามท่ี

ร้องเรียน และไดท้าํดว้ยเหตุเจตนาให้ร้าย หรือจงใจให้เกิดผลท่ีเป็นอนัตราย หรือให้ขอ้มูลเท็จ บริษทัจะ

พิจารณาดาํเนินการลงโทษพนกังาน ตามขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน ซ่ึงมีบทลงโทษตั้งแต่ ตกัเตือนดว้ย

วาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร พกังาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้งการพิจารณาดาํเนินคดีตามกฎหมาย 
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9. การรักษาความลับ 

9.1. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการรับร้องเรียนและเบาะแสการกระทาํผิดหรือการทุจริต ตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลท่ีไดรั้บมาไว้

เป็นความลบั ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหน่ึงบุคคลใด เวน้แต่เป็นการเปิดเลยตามความจาํเป็นในการปฏิบติังาน

เท่านั้น หรือเป็นการปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

9.2. ห้ามนาํรายงานผลการสอบสวนไปเปิดเผยแก่บุคคลใด ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการสร้างความเสียหายต่อ

ช่ือเสียงของบุคคลผูถู้กกล่าวหา หากภายหลงัพบว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และเพ่ือป้องกนัความเส่ียงทางกฎหมายท่ี

อาจเกิดขึ้นกบับริษทั 

9.3. ในกรณีท่ีถูกสอบถามจากส่ือมวลชน นักลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ให้แจง้ว่า “ตนเองไม่อยู่ในสถานะท่ีจะ

สามารถหารือหรือเปิดเผยเร่ืองน้ีได้” และให้ผู ้ท่ีสอบถามติดต่อผ่านช่องทางท่ีบริษัทกําหนดไว ้เช่น 

หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ หรือหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ 

10. คําถามเกี่ยวกับนโยบาย 

หากมีขอ้สงสัย หรือคาํถามใดๆ เก่ียวกบันโยบายฉบบัน้ี สามารถสอบถามไดก้บัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หัวหน้าสาย

งาน ผูต้รวจสอบภายใน หรือหวัหนา้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษทัหรือสายงานท่ีตนเองสังกดั 

11. นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 

การปฏิบติัตามนโยบายฉบบัน้ี ควรศึกษาและปฏิบติัควบบคู่กบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

11.1. นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และ คู่มือประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

11.2. ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานของบริษทั 

11.3. อาํนาจอนุมติัของบริษทั 

12. การดูแลและทบทวนนโยบาย 

ผูต้รวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการติดตาม ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ

แนวทางปฏิบติัน้ี เป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 


