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หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control) 

 

 6.1 การบริหารความเส่ียง 

บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management) ในระบบกำรบริหำรงำนและกำร
ปฏิบัติงำนโดยมุ่งหมำยให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นวฒันธรรมของผูป้ฏิบัติงำนทุกคน ในกำรน้ี บริษทัจึงได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงข้ึน เพ่ือท ำหนำ้ท่ีก ำหนดกระบวนกำร นโยบำย กลยทุธ์ และแนวทำงในกำรบริหำรควำม
เส่ียงของบริษทัรวมถึงท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลใหก้ำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นไปตำมนโยบำย กลยทุธ์ 
และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีก ำหนดไว ้ให้อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้ประเมินได ้ควบคุมและตรวจสอบได้
อยำ่งมีระบบ ซ่ึงนอกจำกจะช่วยให้องคก์รสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคห์ลกั และเป้ำหมำยท่ีตั้งไวแ้ลว้ ยงัเป็นกำรสนบัสนุน
ใหบ้ริษทัมีกำรด ำเนินงำนท่ีสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหอ้งคก์รอยำ่งเป็นรูปธรรม และสร้ำงกำรไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนัอยำ่งย ัง่ยนื 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะเป็นผูก้ลัน่กรองในรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทั เก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงโดยอำ้งอิงจำกคู่มือบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำและ
อนุมติัให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั กลยทุธ์ และควำมเส่ียงท่ียอมรับไดข้องกิจกำร ส ำหรับเป็นกรอบกำร
ปฏิบติังำนในกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของทุกคนในองคก์รให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั เพื่อให้กรรมกำรบริษทัมี
ควำมเขำ้ใจอยำ่งถ่องแทใ้นควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของกิจกำรและอนุมติัในควำมเส่ียงท่ีสำมำรถยอมรับได ้และก ำกบัใหบ้ริษทัมี
กำรระบุควำมเส่ียง โดยพิจำรณำจำกปัจจยัทั้งภำยนอกและภำยในองคก์รท่ีอำจส่งผลใหบ้ริษทัไม่สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์
ท่ีก ำหนดไว ้อีกทั้งจะตอ้งมีกำรประเมินผลกระทบและโอกำสท่ีเกิดข้ึนของควำมเส่ียงท่ีระบุไวเ้พ่ือจดัล ำดบัควำมเส่ียงและมี
วธีิกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม 

 
6.2 การควบคุมภายใน 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบกำรควบคุม และตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่บริษทัไดป้ฏิบติัตำม
มำตรฐำนและกฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด ภำยใตก้ำรตรวจสอบของผูต้รวจสอบภำยในและกำรสอบทำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีมำจำกกำรแต่งตั้งของคณะกรรมกำรบริษทั โดยสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและ
อิสระ 

บริษทัและบริษทัยอ่ย ตอ้งจดัให้มีผูรั้บผิดชอบงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน (ไม่วำ่จะเป็นหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในของบริษทัและบริษทัยอ่ย หรือกำรวำ่จำ้งบุคคลภำยนอกเพ่ือเขำ้มำปฏิบติังำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน) ท่ีเหมำะสม 
เพียงพอ มีควำมรู้ควำมสำมำรถดำ้นกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติังำน โดย
จะตอ้งจดัให้มีกำรด ำเนินกิจกรรมดำ้นกำรตรวจสอบภำยในท่ีครอบคลุมในทุกระดบักำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย และเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ   
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6.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัท่ีจะไม่ใหบุ้คลำกรของบริษทัแสวงหำประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้หลีกเล่ียง สถำนกำรณ์ท่ี
อำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ในดำ้นผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ของบริษทั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ระหวำ่งบริษทักบัฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำร หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงกำรป้องกนักำรใชป้ระโยชน์อนัมิควรใน
ทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกำสของบริษทัและกำรท ำธุรกรรมกบัผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็น
ส ำคญั โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจและคณะกรรมกำรได้ก ำกบัดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด
เก่ียวกบัขั้นตอนกำรด ำเนินกำร และกำรเปิดเผยขอ้มูลของรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น
ในกำรท ำธุรกรรมส ำคญั หำกเป็นกรณีกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรท่ีตอ้งขอควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งไดรั้บเสียง
เห็นชอบตำมท่ีกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดดว้ย 
 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งหลีกเล่ียงกำรกระท ำใดๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดกำรขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรติดต่อกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทำงกำรคำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย เช่น 
คู่คำ้ คู่แข่งขนั หรือจำกกำรใชโ้อกำสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนในกำรหำประโยชน์ส่วน
ตน และในเร่ืองกำรท ำธุรกิจท่ีแข่งขนักับบริษทัและบริษทัย่อย หรือกำรท ำงำนอ่ืนนอกจำกงำนของบริษทั ซ่ึงส่งผล
กระทบกระเทือนต่องำนในหนำ้ท่ี อีกทั้ง ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนพึงละเวน้กำรถือหุ้นในกิจกำรคู่แข่งของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ท่ีอำจส่งผลใหผู้บ้ริหำร และพนกังำนกระท ำกำรอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดท่ีไม่ควรกระท ำ หรือไม่กระท ำกำรอยำ่งหน่ึง
อยำ่งใดท่ีควรท ำตำมหนำ้ท่ีของตน หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องำนในหนำ้ท่ี  
 ในกรณีท่ีผูบ้ริหำร หรือพนกังำนไดหุ้น้นั้นมำก่อนกำรเป็นพนกังำน หรือก่อนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย จะเขำ้ไปท ำ
ธุรกิจนั้น หรือไดม้ำโดยทำงมรดก พนกังำนดงักล่ำวจะตอ้งรำยงำนกำรถือครองหุน้ดงักล่ำวให้ผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชั้น
ทรำบ 
 
 6.4 การป้องกนัและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

บริษทั และบริษทัย่อย มีควำมมุ่งมัน่ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงกำรให้หรือรับสินบนในทุก
รูปแบบ จึงก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนจะตอ้งด ำเนินงำนต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงกำรให้
หรือรับสินบนอยำ่งเคร่งครัด โดยไดมี้กำรส่ือสำร ประชำสัมพนัธ์ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั
และบริษทัย่อย ไม่ให้มีกำรเรียกรับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จำกผูท่ี้เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบั
บริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งไม่ด ำเนินกำร หรือกระท ำกำรใดๆ ท่ีเขำ้ข่ำยดงักล่ำว และไม่เรียกร้อง ด ำเนินกำร หรือยอมรับ
สินบน เพ่ือประโยชน์ทั้งต่อบริษทัและบริษทัยอ่ย ต่อตนเองหรือบริวำร  

 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนจะตอ้งไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำก
ผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบับริษทัและบริษทัยอ่ย และจะตอ้งด ำเนินธุรกิจและกำรแข่งขนัดว้ยกลยทุธ์ท่ีชอบธรรม และไม่รับ
ส่ิงของ หรือเงินจำกลูกคำ้ หรือคู่คำ้ รวมถึงจะตอ้งไม่ใหข้องขวญัหรือของก ำนลัท่ีมีค่ำทั้งทำงตรง และทำงออ้มแก่เจำ้หนำ้ท่ี 
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ของรัฐ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เวน้แต่เป็นกำรมอบให้ตำมเทศกำลประเพณีนิยม เช่นเดียวกบักำร
มอบใหแ้ก่ลูกคำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
6.5 การรับและการให้ของขวญั หรือประโยชน์อ่ืนใด  

ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนจะตอ้งไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบับริษทัและบริษทัย่อย  อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ริหำร และ/หรือพนักงำนอำจรับ หรือให้ของขวญัไดต้ำม
ประเพณีนิยม โดยกำรรับของขวญันั้นจะตอ้งไม่ส่งผลต่อกำรตดัสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผูรั้บ และของขวญัท่ีไดรั้บควรเป็น
ส่ิงท่ีมีมูลค่ำไม่มำกนกั และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่ำเงินสด 

หำกผูบ้ริหำร และ/หรือพนักงำนได้รับของขวญัในโอกำสตำมประเพณีนิยมท่ีมีมูลค่ำเกินปกติวิสัยจำกผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบับริษทัและบริษทัยอ่ย ให้ผูบ้ริหำร และ/หรือพนกังำนดงักล่ำวรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัขั้น
ถึงกำรไดรั้บของขวญัดงักล่ำว ทั้งน้ี กำรให้หรือรับของขวญั อำจกระท ำไดห้ำกท ำดว้ยควำมโปร่งใส หรือท ำในท่ีเปิดเผย 
หรือสำมำรถเปิดเผยได ้
 
 6.6 การซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัใหค้วำมส ำคญัในเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยใน โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งหลีกเล่ียงกำรใช้
ขอ้มูลภำยใน เพ่ือประโยชน์ของตนโดยเฉพำะในกำรซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย หรือใหข้อ้มูลภำยใน
แก่บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในกำรซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย อีกทั้งจะตอ้งมีกำรรำยงำนกำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย เพ่ือป้องกนักำรซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภำยใน และเพื่อ
หลีกเล่ียงขอ้ครหำเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยข์องบุคคลภำยใน อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกบริษทัมี
ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลำกหลำย จึงตอ้งด ำเนินกำรใหมี้ควำมเสมอภำค และยติุธรรมทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
และเพ่ือเป็นกำรป้องกนักำรกระท ำผิดกฎหมำยบุคลำกรทุกระดบัของบริษทั ตลอดจนถึงผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนท่ีไดรั้บทรำบหรือ
อำจไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนตอ้งละเวน้กำรซ้ือหรือ
ขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย ในช่วงเวลำ 1 เดือนก่อนท่ีจะมีกำรเผยแพร่งบกำรเงิน หรือเผยแพร่สถำนะของ
บริษัทและบริษทัย่อย รวมถึงข้อมูลส ำคญัอ่ืน ๆ โดยบริษทัจะแจ้งช่วงเวลำท่ีควรงดซ้ือขำยหลกัทรัพย์ของบริษทัให้
กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัทรำบ  แต่หำกจะท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั ก็ควรกระท ำดว้ยควำมระมดัระวงั 
โดยไม่ใชข้อ้มูลภำยในท่ียงัมิไดมี้กำรเปิดเผยในตลำดหลกัทรัพยใ์นกำรซ้ือขำย เม่ือท ำกำรซ้ือขำยแลว้ก็ควรรำยงำนกำรซ้ือ
ขำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์นั้ น โดยถือปฏิบัติตำมกฏระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 นอกจำกน้ี บริษทัยงัให้ควำมส ำคญัในกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสำรสนเทศ โดยควบคุม และ/
หรือ ป้องกนักำรเขำ้ถึงขอ้มูลของบริษทัจำกบุคคลภำยนอก และก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลให้กบัพนกังำนในระดบั
ต่ำงๆ ตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ โดยบริษทัมีนโยบำยให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งรับทรำบขอ้มูลเท่ำท่ีจ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบติังำนเท่ำนั้น ก ำกบัให้มีกำรใชแ้ละเก็บรักษำขอ้มูลส ำคญัอย่ำงรอบคอบและระมดัระวงั และไดอ้อกมำตรกำรกำร
ป้องกนัเพ่ือใหก้ำรปฏิบติัตำมนโยบำยเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย บริษทัไดก้ ำหนดมำตรกำรป้องกนัดงัต่อไปน้ี 
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1. จ ำกัดกำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพำะผูบ้ริหำรระดบัสูง และเปิดเผยต่อ
พนกังำนของบริษทัตำมควำมจ ำเป็นเท่ำท่ีตอ้งกำรทรำบเท่ำนั้น และแจง้ใหพ้นกังำนทรำบวำ่เป็นสำรสนเทศท่ีเป็นควำมลบั 
และมีขอ้ก ำนดในกำรน ำไปใช ้

2. บริษทัจดัระบบรักษำควำมปลอดภยัในท่ีท ำงำนเพ่ือป้องกนัแฟ้มขอ้มูลและเอกสำรลบั 
3. เจำ้ของขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน จะตอ้งก ำชบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหป้ฏิบติัตำมขั้นตอนกำรรักษำควำม

ปลอดภยัโดยเคร่งครัด 
4. บริษทัไดอ้อกมำตรกำรลงโทษส ำหรับกำรใชข้้อมูลภำยในไปในทำงมิชอบ ผูฝ่้ำฝืนจะถูกลงโทษ โดยเร่ิม

ตั้งแต่กำรตกัเตือนเป็นหนังสือ ตดัเบ้ียเล้ียง ตดัค่ำจำ้ง พกังำนชัว่ครำวโดยไม่ไดรั้บค่ำจำ้ง หรือำจให้ออกจำกงำน รวมทั้ง
ชดใชค้วำมเสียหำยแก่บริษทักรณีเกิดควำมเสียหำยเป็นตวัเงิน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้น หรือถูกลงโทษ
ตำมกฎหมำยตำมแต่กรณี 
 
  


