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หลักการที่ 4: การควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง และจรรยาบรรณทางธุรกิ จ
คณะกรรมการดูแลให้มรี ะบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า การดําเนินงาน
หรือการปฏิบตั งิ านใดๆ ของบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบาย ข้อบังคับ แผนงาน
ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และทรัพย์สนิ ของบริษทั ได้รบั การดูแล ป้องกัน และระวังรักษาให้อยูใ่ น
สภาพพร้อมสําหรับการนําไปใช้ประโยชน์ จึงได้กาํ หนดแนวนโยบาย ดังนี้
1. นโยบายการควบคุมภายใน
คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม และความมีประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มขี ้นึ
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษทั และบริษทั ย่อย
เหมาะสม เพียงพอที่จะปกป้องสินทรัพย์ของบริษทั และรักษาผลประโยชน์ เงินทุนของผู้ถอื หุน้ โดยมีหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในทําหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่ วยงาน รวมทัง้ ทําการประเมินประสิทธิภาพและความ
เพียงพอของการควบคุมภายใน และติดตามการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพื่อช่วยลดความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลให้บริษทั
และบริษทั ย่อยไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
บริษทั จัดให้มจี รรยาบรรณทางธุรกิจขึน้ เป็ นคู่มอื ใช้สาํ หรับคณะกรรมการและพนักงานทุกคน เพื่อเป็ นแนวทางให้ถอื
ปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ มีการประชาสัมพันธ์สอ่ื สารภายในบริษทั ให้ทราบโดยทัวถึ
่ ง และได้แจกจ่ายให้กบั ทุกคนในกลุ่มบริษทั
มีการกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ และบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบตั ติ าม
2. นโยบายการบริ หารความเสี่ยง
บริษทั มีความมุ่งมันที
่ ่จะบริหารความสมดุลระหว่างความเสีย่ งและผลตอบแทน เพื่อให้ธุรกิจและการดําเนินงานของ
บริษทั ได้รบั ผลตอบแทนที่คุม้ ค่าที่สุด การบริหารจัดการนโยบายนี้เป็ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็ นผูด้ าํ เนินการ เพื่อให้การบริหารความเสีย่ งประสบความสําเร็จ บริษทั
จะต้อง






สนับสนุนให้ทุกคนตระหนักในเรือ่ งความเสีย่ ง
จัดให้มที รัพยากรทีม่ คี วามพร้อมและมีความชํานาญในการบริหารความเสีย่ งตามมาตรฐานทีก่ าํ หนด
มันใจว่
่ าฝา่ ยบริหารผลักดันให้การตระหนักในเรือ่ งความเสีย่ งเป็ นวัฒนธรรมหนึ่งขององค์กรอย่างทัวถึ
่ ง
จัดให้มกี ารอบรม ให้มคี วามรูเ้ รือ่ ง กฎ ข้อบังคับของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับงานตามโอกาสทีเ่ หมาะสม
มีการประเมินความเสี่ยงในโครงการลงทุนทุกโครงการ ตามหลักการบริหารความเสี่ยง และอนุ มตั ิโดย
คณะกรรมการ
 จัดทําคู่มอื บริหารความเสีย่ งสําหรับบริษทั ในกลุ่ม หากมีการเปลีย่ นแปลงให้แสดงเป็ นสิง่ แนบของคู่มอื และได้รบั
การสอบทานจากส่วนบริหารความเสีย่ ง
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3. จรรยาบรรณทางธุรกิ จ
จรรยาบรรณกรรมการ
คณะกรรมการมีมติให้จดั ทําจรรยาบรรณของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการของกลุ่มบริษทั ถือปฏิบตั ติ ามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี พร้อมทัง้ สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนต่อบริษทั ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมด โดยจรรยาบรรณครอบคลุมเรือ่ ง ดังนี้








หลักการในการทําธุรกิจ
จรรยาบรรณคณะกรรมการ
อุดมการณ์คณะกรรมการ
การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การใช้ขอ้ มูลของบริษทั
การต่อต้านคอร์รปั ชัน่

จรรยาบรรณพนักงาน
บริษทั ได้จดั ทําจรรยาบรรณ เพื่อเป็ นแนวทางและข้อพึงปฏิบตั ทิ ่ดี ี เพื่อให้ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษทั
ปฏิบตั งิ านอย่างมีจริยธรรม โดยจรรยาบรรณครอบคลุมในเรือ่ งของ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จรรยาบรรณเรือ่ งการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
จรรยาบรรณเรือ่ งการปฏิบตั ติ ่อบริษทั
จรรยาบรรณเรือ่ งการจัดหาและการทําธุรกรรม
จรรยาบรรณเรือ่ งการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
จรรยาบรรณเรือ่ งพนักงาน
จรรยาบรรณเรือ่ งความปลอดภัย สุขอนามัยและสิง่ แวดล้อม
จรรยาบรรณเรือ่ งการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่

การรักษาจรรยาบรรณ
พนักงาน
มีห น้ า ที่ต้องทํา ความเข้า ใจเกี่ย วกับ การปฏิบตั ิต ามจรรยาบรรณ โดยเมื่อมีข้อ สงสัย หรือข้อซัก ถาม ให้ป รึก ษากับ
ผูบ้ งั คับบัญชา ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล หรือบุคคลทีบ่ ริษทั กําหนดให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการติดตามการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ที่กําหนดไว้ รวมทัง้ แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการ
ฝา่ ฝืนหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงานหรือบุคคล
ทีบ่ ริษทั ได้มอบหมาย

คณะทํางานกํากับดูแลกิ จการทีด่ ี
มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทําหนังสือจรรยาบรรณ และปรับปรุงให้มคี วามเหมาะสมเป็ นประจําอย่างน้อยทุก 2 ปี
รวมทัง้ รับเรือ่ งร้องเรียนและประเมินการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
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ผูบ้ ริ หารทุกระดับ
มีหน้าทีใ่ นการ
- ส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
- ถ่ายทอดนโยบายวิธปี ฏิบตั ิ รวมถึงรับฟงั ความเห็นอย่างเปิดกว้างเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
- ฝึกอบรมพนักงานให้มคี วามรับผิดชอบและจัดให้มรี ะบบการจัดการทีส่ อดคล้องกับข้อกําหนดทางกฎหมายและ
กฎระเบียบของบริษทั
- กํากับดูแลให้การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานเป็ นไปตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบชีแ้ จงให้พนักงานทราบถึงหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ และการเตรียมให้กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่/กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ อบหนังสือจรรยาบรรณแก่พนักงานเข้าใหม่
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