หลั ก ปฏิ บั ติ 6 ดู แ ลให้ มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
6.1 การบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่ องกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (Risk Management) ในระบบกำรบริ หำรงำนและกำร
ปฏิ บัติงำนโดยมุ่งหมำยให้ก ำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นวัฒนธรรมของผูป้ ฏิ บัติง ำนทุ กคน ในกำรนี้ บริ ษทั จึ งได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขึ้น เพื่อทำหน้ำที่กำหนดกระบวนกำร นโยบำย กลยุทธ์ และแนวทำงในกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงของบริ ษทั รวมถึงทำหน้ำที่กำกับดูแลให้กำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงเป็ นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์
และแนวทำงในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่กำหนดไว้ ให้อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้
อย่ำงมีระบบ ซึ่ งนอกจำกจะช่วยให้องค์กรสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์หลัก และเป้ ำหมำยที่ต้ งั ไว้แล้ว ยังเป็ นกำรสนับสนุน
ให้บริ ษทั มีกำรดำเนินงำนที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องค์กรอย่ำงเป็ นรู ปธรรม และสร้ำงกำรได้เปรี ยบทำงกำรแข่งขันอย่ำงยัง่ ยืน
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจะเป็ นผูก้ ลัน่ กรองในรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรนำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั เกี่ยวกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงโดยอ้ำงอิงจำกคู่มือบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำและ
อนุมตั ิให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลัก กลยุทธ์ และควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของกิจกำร สำหรับเป็ นกรอบกำร
ปฏิ บตั ิงำนในกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อให้กรรมกำรบริ ษทั มี
ควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ในควำมเสี่ ยงที่สำคัญของกิจกำรและอนุมตั ิในควำมเสี่ ยงที่สำมำรถยอมรับได้ และกำกับให้บริ ษทั มี
กำรระบุควำมเสี่ ยง โดยพิจำรณำจำกปั จจัยทั้งภำยนอกและภำยในองค์กรที่อำจส่งผลให้บริ ษทั ไม่สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ อีกทั้งจะต้องมีกำรประเมินผลกระทบและโอกำสที่เกิดขึ้นของควำมเสี่ ยงที่ระบุไว้เพื่อจัดลำดับควำมเสี่ ยงและมี
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสม
6.2 การควบคุมภายใน
บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบกำรควบคุม และตรวจสอบภำยในที่มีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตำม
มำตรฐำนและกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่ งครัด ภำยใต้กำรตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภำยในและกำรสอบทำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบที่มำจำกกำรแต่งตั้งของคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและ
อิสระ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ต้องจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน (ไม่วำ่ จะเป็ นหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อกำรว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกเพื่อเข้ำมำปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน) ที่เหมำะสม
เพียงพอ มีควำมรู ้ควำมสำมำรถด้ำนกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน มีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิงำน โดย
จะต้องจัดให้มีกำรดำเนิ นกิจกรรมด้ำนกำรตรวจสอบภำยในที่ครอบคลุมในทุกระดับกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย และเป็ นประจำสม่ำเสมอ
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6.3 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญที่จะไม่ให้บุคลำกรของบริ ษทั แสวงหำประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้หลีกเลี่ยง สถำนกำรณ์ที่
อำจก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้งในด้ำนผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ระหว่ำงบริ ษทั กับฝ่ ำยจัดกำร คณะกรรมกำร หรื อผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงกำรป้ องกันกำรใช้ประโยชน์อนั มิควรใน
ทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกำสของบริ ษทั และกำรทำธุรกรรมกับผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร
ให้เ ป็ นไปตำมกฎหมำยและ ข้อ ก ำหนดของตลำดหลักทรั พ ย์ เพื่ อ ให้กำรท ำรำยกำรดัง กล่ ำ วเป็ นไปตำมขั้น ตอนกำร
ดำเนิ นกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมที่ กฎหมำยกำหนดและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวมเป็ น
สำคัญ โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจและคณะกรรมกำรได้กำกับดู แลให้มีกำรปฏิ บตั ิ ตำมข้อกำหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนกำรดำเนินกำร และกำรเปิ ดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกำรทำธุรกรรมสำคัญ หำกเป็ นกรณี กำรตกลงเข้ำทำรำยกำรที่ตอ้ งขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องได้รับเสี ยง
เห็นชอบตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับของบริ ษทั กำหนดด้วย
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องหลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆ ในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดกำรขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรติดต่อกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทำงกำรค้ำของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เช่น
คู่คำ้ คู่แข่งขัน หรื อจำกกำรใช้โอกำสหรื อข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนในกำรหำประโยชน์ส่วน
ตน และในเรื่ องกำรทำธุ รกิ จที่ แข่ง ขันกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อ กำรทำงำนอื่ น นอกจำกงำนของบริ ษทั ซึ่ ง ส่ ง ผล
กระทบกระเทือนต่องำนในหน้ำที่ อีกทั้ง ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนพึงละเว้นกำรถือหุ ้นในกิจกำรคู่แข่งของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ที่อำจส่ งผลให้ผบู ้ ริ หำร และพนักงำนกระทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ไม่ควรกระทำ หรื อไม่กระทำกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดที่ควรทำตำมหน้ำที่ของตน หรื อมีผลกระทบกระเทือนต่องำนในหน้ำที่
ในกรณี ที่ผบู ้ ริ หำร หรื อพนักงำนได้หุน้ นั้นมำก่อนกำรเป็ นพนักงำน หรื อก่อนที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะเข้ำไปทำ
ธุรกิจนั้น หรื อได้มำโดยทำงมรดก พนักงำนดังกล่ำวจะต้องรำยงำนกำรถือครองหุน้ ดังกล่ำวให้ผบู ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชั้น
ทรำบ
6.4 การป้องกันและต่ อต้ านการทุจริต การให้ หรื อรับสินบน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มี ควำมมุ่งมัน่ ในกำรต่อต้ำนกำรทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึ งกำรให้หรื อรั บสิ นบนในทุ ก
รู ปแบบ จึงกำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนจะต้องดำเนินงำนต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงกำรให้
หรื อรับสิ นบนอย่ำงเคร่ งครัด โดยได้มีกำรสื่ อสำร ประชำสัมพันธ์ เพื่อสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ไม่ให้มีกำรเรี ยกรับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิ่ งของ หรื อผลประโยชน์ใดๆ จำกผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทำงธุ รกิจกับ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รวมทั้งไม่ดำเนินกำร หรื อกระทำกำรใดๆ ที่เข้ำข่ำยดังกล่ำว และไม่เรี ยกร้อง ดำเนิ นกำร หรื อยอมรับ
สิ นบน เพื่อประโยชน์ท้ งั ต่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ต่อตนเองหรื อบริ วำร
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนจะต้องไม่เรี ยก รั บ หรื อยินยอมที่ จะรับเงิ นหรื อประโยชน์อื่นใดจำก
ผูเ้ กี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และจะต้องดำเนิ นธุรกิจและกำรแข่งขันด้วยกลยุทธ์ที่ชอบธรรม และไม่รับ
สิ่ งของ หรื อเงินจำกลูกค้ำ หรื อคู่คำ้ รวมถึงจะต้องไม่ให้ของขวัญหรื อของกำนัลที่มีค่ำทั้งทำงตรง และทำงอ้อมแก่เจ้ำหน้ำที่
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ของรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกำรดำเนิ นธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกำรมอบให้ตำมเทศกำลประเพณี นิยม เช่นเดียวกับกำร
มอบให้แก่ลูกค้ำของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
6.5 การรับและการให้ ของขวัญ หรื อประโยชน์ อื่นใด
ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนจะต้องไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่ จะรับเงิ น สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจำกผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องทำงธุ รกิ จกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ ริ หำร และ/หรื อพนักงำนอำจรับ หรื อให้ของขวัญได้ตำม
ประเพณี นิยม โดยกำรรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อกำรตัดสิ นใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผูร้ ับ และของขวัญที่ได้รับควรเป็ น
สิ่ งที่มีมูลค่ำไม่มำกนัก และไม่ควรเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่ำเงินสด
หำกผูบ้ ริ ห ำร และ/หรื อ พนัก งำนได้รั บของขวัญ ในโอกำสตำมประเพณี นิย มที่ มี มู ล ค่ำ เกิ นปกติ วิสัย จำกผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ให้ผบู ้ ริ หำร และ/หรื อพนักงำนดังกล่ำวรำยงำนต่อผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับขั้น
ถึงกำรได้รับของขวัญดังกล่ำว ทั้งนี้ กำรให้หรื อรับของขวัญ อำจกระทำได้หำกทำด้วยควำมโปร่ งใส หรื อทำในที่เปิ ดเผย
หรื อสำมำรถเปิ ดเผยได้
6.6 การซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัท และการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญในเรื่ องกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน โดยกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องหลีกเลี่ยงกำรใช้
ข้อมูลภำยใน เพื่อประโยชน์ของตนโดยเฉพำะในกำรซื้ อหรื อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อให้ขอ้ มูลภำยใน
แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในกำรซื้อหรื อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อีกทั้งจะต้องมีกำรรำยงำนกำรได้มำหรื อ
จำหน่ ำยไปซึ่ งหลักทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อป้ องกันกำรซื้ อหรื อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภำยใน และเพื่อ
หลีกเลี่ยงข้อครหำเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรซื้อหรื อขำยหลักทรัพย์ของบุคคลภำยใน อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกบริ ษทั มี
ผูเ้ กี่ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลำกหลำย จึงต้องดำเนินกำรให้มีควำมเสมอภำค และยุติธรรมทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
และเพื่อเป็ นกำรป้ องกันกำรกระทำผิดกฎหมำยบุคลำกรทุกระดับของบริ ษทั ตลอดจนถึงผูเ้ กี่ยวข้องทุกคนที่ได้รับทรำบหรื อ
อำจได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนต้องละเว้นกำรซื้ อหรื อ
ขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในช่วงเวลำ 1 เดื อนก่อนที่จะมีกำรเผยแพร่ งบกำรเงิน หรื อเผยแพร่ สถำนะของ
บริ ษ ัท และบริ ษทั ย่อย รวมถึ ง ข้อ มู ล ส ำคัญอื่ น ๆ โดยบริ ษทั จะแจ้งช่ ว งเวลำที่ ควรงดซื้ อ ขำยหลัก ทรั พ ย์ของบริ ษทั ให้
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ทรำบ แต่หำกจะทำกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ก็ควรกระทำด้วยควำมระมัดระวัง
โดยไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในที่ยงั มิได้มีกำรเปิ ดเผยในตลำดหลักทรัพย์ในกำรซื้ อขำย เมื่อทำกำรซื้ อขำยแล้วก็ควรรำยงำนกำรซื้อ
ขำยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์น้ ัน โดยถื อ ปฏิ บัติ ต ำมกฏระเบี ย บของตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังให้ควำมสำคัญในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลในระบบสำรสนเทศ โดยควบคุม และ/
หรื อ ป้ องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลของบริ ษทั จำกบุคคลภำยนอก และกำหนดสิ ทธิ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลให้กบั พนักงำนในระดับ
ต่ำงๆ ตำมอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ โดยบริ ษทั มีนโยบำยให้บุคคลที่เกี่ ยวข้องรับทรำบข้อมูลเท่ำที่จำเป็ นต่อกำร
ปฏิ บตั ิงำนเท่ำนั้น กำกับให้มีกำรใช้และเก็บรักษำข้อมูลสำคัญอย่ำงรอบคอบและระมัดระวัง และได้ออกมำตรกำรกำร
ป้ องกันเพื่อให้กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย บริ ษทั ได้กำหนดมำตรกำรป้ องกันดังต่อไปนี้
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1. จำกัดกำรเข้ำถึ งข้อมูลที่ ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ โดยให้รับรู ้ ได้เฉพำะผูบ้ ริ หำรระดับสู ง และเปิ ดเผยต่อ
พนักงำนของบริ ษทั ตำมควำมจำเป็ นเท่ำที่ตอ้ งกำรทรำบเท่ำนั้น และแจ้งให้พนักงำนทรำบว่ำเป็ นสำรสนเทศที่เป็ นควำมลับ
และมีขอ้ กำนดในกำรนำไปใช้
2. บริ ษทั จัดระบบรักษำควำมปลอดภัยในที่ทำงำนเพื่อป้ องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสำรลับ
3. เจ้ำของข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน จะต้องกำชับผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ปฏิบตั ิตำมขั้นตอนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยโดยเคร่ งครัด
4. บริ ษทั ได้ออกมำตรกำรลงโทษสำหรับกำรใช้ข ้อมูลภำยในไปในทำงมิชอบ ผูฝ้ ่ ำฝื นจะถูกลงโทษ โดยเริ่ ม
ตั้งแต่กำรตักเตือนเป็ นหนังสื อ ตัดเบี้ ยเลี้ยง ตัดค่ำจ้ำง พักงำนชัว่ ครำวโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หรื อำจให้ออกจำกงำน รวมทั้ง
ชดใช้ควำมเสี ยหำยแก่บริ ษทั กรณี เกิดควำมเสี ยหำยเป็ นตัวเงิน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้น หรื อถูกลงโทษ
ตำมกฎหมำยตำมแต่กรณี
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