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บริษัท  ฝาจบี  จาํกดั  (มหาชน) 
 

นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

( Corporate Governance Policy ) 
 

 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถงึความสําคญัของการกํากับดแูลกิจการที�ด ี โดยเชื�อว่าจะก่อให้เกิด

ความโปร่งใส่และประสิทธิภาพในการบริหารงาน การเปิดเผยข้อมลูที�ถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตลอดจน

การให้ความสําคญัต่อระบบควบคมุภายใน และการบริหารจดัการความเสี�ยง จะสร้างความเชื�อมั�น และ

สร้างประโยชน์ให้ผู้ ถือหุ้น นักลงทนุและผู้เกี�ยวข้องทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรม รวมทั �งเป็นการเพิ�มมลูคา่ทาง

เศรษฐกิจสงูสุดให้กบับริษัท และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึง

กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

งาน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี � 

 

 1. โครงสร้าง บทบาทหน้าที� ความรับผิดชอบ และความเป็นอสิระของคณะกรรมการ 

 2. สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 

 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 4. การควบคมุและการบริหารความเสี�ยง 

 5. จริยธรรมธุรกิจ 

 

 ทั �งนี �  ตั �งแต่วนัที� 5 กนัยายน 2549  เป็นต้นไป 
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หมวดที� 1 โครงสร้าง บทบาทหน้าที� ความรับผดิชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 
 

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ  และวาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุที�มีประสบการณ์ในสาขาตา่งๆ และมีจํานวนที�

เหมาะสมในการกํากับดแูลธรุกิจของบริษัท รวมกันไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อย

กวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัท มหาชน จํากัด ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ

บริษัทควรประกอบด้วยกรรมการอิสระ   อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั �งคณะแตต้่องไม่น้อยกว่า 3 

คน  

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ  ในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  กรรมการต้อง

ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา  หรือออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัอตัรา 1 ใน 3 โดยกรรมการ

ที�ได้อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สดุเป็นผู้ต้องออก  หากมีผู้อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุมากกว่าจํานวนที�จะต้องออก  ให้

ใช้วธีิการจบัฉลากกัน  ระหว่างผู้ที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั �น  กรรมการผู้ออกไปนั �นจะเลือกเข้ามารับ

ตําแหน่งอีกก็ได้ 
 

1.2 หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�ดงันี � 

 1.2.1  ดําเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย   วตัถุประสงค์    และข้อบงัคบัของบริษัท  

ตลอดจนมตขิองที�ประชมุผู้ถือหุ้น  ด้วยความซื�อสัตย์ สจุริต  และระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัท 

 1.2.2  เป็นผู้กําหนดหรือให้ความเห็นชอบวสิัยทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธรุกิจ 

การบริหารความเสี�ยง และงบประมาณของบริษัท 

 1.2.3  กํากับดแูลให้ฝ่ายจัดการ  ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย  และแผนที�กําหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื�อเพิ�มมลูค่าสงูสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น 

 1.2.4  อนมุัติ และให้ความเห็นชอบ ต่อรายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัท  และบริษัทย่อย และ

รายการที�มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกั 

ทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 1.2.5  จัดให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ความเห็นชอบ

นโยบายดงักล่าว ทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจํา อย่างน้อยปีละ 1 

ครั �ง 
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 1.2.6  ส่งเสริมให้จัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที�เป็นลายลักษณ์อกัษร เพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที�บริษัทใช้ในการดําเนินธรุกิจ ควรติดตามให้มีการ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอย่างจริงจงั 

  1.2.7  จดัให้มีระบบการควบคมุด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตัิ

ตามกฎระเบียบและนโยบาย และจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที�มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัหิน้าที�

เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงักล่าว และควรทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 

ครั �ง 

 1.2.8 ควรกําหนดนโยบาย ด้านการบริหารความเสี�ยงให้ครอบคลมุทั �งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการ

เป็นผู้ปฏิบัตติามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจํา และควรมีการทบทวนระบบ

หรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสี�ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั �งและในทุก ๆ ระยะเวลาที�

พบว่า  ระดบัความเสี�ยงมีการเปลี�ยนแปลง ซึ�งรวมถึงการให้ความสําคัญกบัสญัญาณเตอืนภัย

ล่วงหน้าและรายการผิดปกตทิั �งหลาย 

 

1.3 ประธานกรรมการและผู้จดัการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ เลือกตั �งประธานกรรมการ และเป็นผู้ แตง่ตั �งและมีอํานาจในการถอด

ถอนผู้ จัดการใหญ่ ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ต้องเป็นผู้ที�มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์

และคณุสมบัตเิหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื�อให้มีการถ่วงดลุอํานาจ โดยแยกหน้าที�การกํากบัดแูล และ

การบริหารงานออกจากกัน 

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้นําของคณะกรรมการและมีหน้าที�ในฐานะ

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ผู้ จดัการใหญ่ เป็นหัวหน้าและผู้นําคณะผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที�ในการบริหารจัดการเพื�อให้

บรรลุตามแผนงานที�วางไว้ 
 

1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 1.4.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

               คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมี

ความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบัตเิป็นกรรมการ

อิสระตามประกาศ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มีผู้ จัดการสํานักตรวจสอบภายในเป็น

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 1.4.2  หน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 หน้าที�และความรับผิดชอบมีดงันี � 

 1. สอบทานให้บริษัทมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

 2. มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
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 3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีที�เกิดรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที� 

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

 4. จัดทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในราย 

งานประจําปีของบริษัท 

 5. สอบทานให้ปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ 

    ตลาดหลกัทรัพย์  หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจ 

 6. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งต ั �งและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

 7. ประสานงานกับผู้สอบบญัชี     เรื�องวตัถปุระสงค ์และแผนการตรวจสอบ  รายงานผล 

 การตรวจสอบ ข้อจํากัดในการตรวจสอบและข้อบกพร่องที�มีสาระสําคญัที�ผู้สอบบญัชี 

 ตรวจพบ (เพิ�มเตมิให้สอดคล้องกับ Charter of Audit Committee) 

 8. สอบทานการปฏิบัตงิานของสํานักตรวจสอบภายใน 

 9. ปฏิบัติการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

         คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที�และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  โดยมีสํานัก

ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นหน่วยงานปฏิบัต ิเพื�อสนับสนุนการทําหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.4.3 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

   

1.5 ภาวะผู้นําและวิสัยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั�นให้บริษัทเป็นองค์กรชั �นนําด้านบรรจภุัณฑ์ โดยมีการบริหาร

จัดการที�แขง่แกร่ง มีเทคโนโลยทีี�ทนัสมัยและบุคลากรที�มีความสามารถ 

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นํา วสิัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตดัสนิใจรวมทั �ง

รับผิดชอบตามหน้าที�ในการกํากบัดแูลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�และความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที�กํากบัดแูลการบริหาร 

งานของฝ่ายบริหารและมีการแบ่งแยกหน้าที�ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน 

 

1.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้กําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหน้าที�ความรับผิด 

ชอบและผลการดําเนินงานของบริษัท โดยได้รับการอนุมัตจิากผู้ถือหุ้น ส่วนคา่ตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไป

ตามหลักการและนโยบายที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยพิจารณาจากหน้าที�ความรับผิดชอบ ผลการ

ปฏิบติังานของแตล่ะคนประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบริษัท และมีการพิจารณาเทียบเคยีงผลตอบแทน

ของธุรกิจที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั �งปรับปรุงให้สามารถแข่งขนัได้และเพียงพอที�จะจงูใจผู้บริหารที�

มีคุณภาพให้ปฏิบตังิานอยู่กบับริษัท 
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1.7 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั �ง โดยกําหนดวนัประชุมไว้

ล่วงหน้าตลอดทั �งปีเพื�อให้กรรมการทุกท่านสามารถจดัเวลาเข้าร่วมประชมุได้ทุกครั �ง และอาจมีการประชมุ

พิเศษเพิ�มเตมิตามความจําเป็น ในการจัดประชมุคณะกรรมการบริษัทประธานกรรมการบริษัทและผู้จัดการ

ใหญ่จะเป็นผู้ดแูลให้ความเห็นชอบกําหนดวาระการประชมุ เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหน้าที�จดัส่ง

หนังสอืเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมที�จัดเรียงตามลําดบั

ความสําคญัไปให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชมุไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื�อให้กรรมการมีเวลาศึกษาและ

พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชมุ ในระหว่างการประชมุเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคดิเห็นอย่างอสิระ

โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั �งให้ฝ่ายบริหารที�เกี�ยวข้อง

นําเสนอข้อมลูและข้อคดิเห็นที�เป็นประโยชน์ต่อที�ประชุมด้วย 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหน้าที�จดบนัทึกและจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วนั 

และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุมก่อนทําการรับรองในที�ประชมุครั �งตอ่ไป 

จัดเก็บรายงานการประชมุ เอกสารการประกอบประชมุไว้พร้อมสําหรับกรรมการและผู้ที�เกี�ยวข้องตรวจสอบ

ได้ 
 

1.8 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงหน้าที�ความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน

ประจําปีเสนอตอ่ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยแสดงควบคู่กนัไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจําปี 

เพื�อให้เกิดความเชื�อมั�นของผู้มีส่วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง         คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะ 

กรรมการตรวจสอบทําหน้าที�สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
 

 

หมวดที�  2  สิทธิและความเท่าเทยีมกันของผู้ถอืหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 
 

2.1 สิทธแิละความเท่าเทยีมกันของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสทิธิและตระหนักถึงหน้าที�ในการดแูลรักษาผลประโยชน์ของผู้

ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย หรือนักลงทนุสถาบนัด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม

กัน ในการได้รับข้อมลูข่าวสารของบริษัทที�ถูกต้องและทันเวลา รวมทั �งการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดง

ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตดัสินใจในการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัตา่งๆ การเลือกตั �ง

คณะกรรมการบริษัท และการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจดัสรรกําไรและจ่ายเงินปันผล การแตง่ตั �ง

ผู้สอบบัญชีและกําหนดคา่ตอบแทนในที�ประชุมผู้ ถือหุ้น และการอนุมัตริายการพิเศษ โดยบริษัทเปิดเผย

ข้อมลูที�สําคญัตามความเป็นจริง ถกูต้องและครบถ้วนภายในเวลาที�เหมาะสม 
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2.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายในกําหนด

สี�เดอืน นบัแต่วนัสิ �นสุดรอบปีบญัชีของบริษัท โดยจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชมุประกอบด้วยวาระการประชุม 

และข้อมลูที�เกี�ยวข้องรวมทั �งความเห็นคณะกรรมการ จัดส่งให้ผู้ถอืหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 7 

วนั ก่อนวนัประชมุ เพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมลูได้อย่างละเอียดก่อนตดัสินใจในที�ประชุม 

และลงโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทกุครั �ง บริษัทจะอํานวยความสะดวกแกผู่้ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอสิระเข้าร่วมประชุมแทนได้ และในระหวา่งการ

ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั �งคาํถามอย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมจะมี

คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมชี �แจงตอบคําถาม

ของผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั �ง  มีการจดัทํารายงานการประชมุแล้วเสร็จภายใน 14 วนั 

นอกจากนี � คณะกรรมการบริษัทอาจจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดกไ็ด้ 

ในทํานองเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชื�อทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื�อใดก็

ได้ตามข้อบงัคบัของบริษัทที�กําหนดไว้ ทั �งนี �คณะกรรมการของบริษัท จะต้องจัดให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น

ภายใน 1 เดือน นับแตว่นัที�ได้รับหนังสือจากผู้ ถือหุ้น 
 

2.3 สิทธขิองผู้ มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงสทิธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และมีนโยบายที�จะดแูลให้มี

การปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั �งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คูค้่า เจ้าหนี � ผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก 

หน่วยงานภาครัฐรวมทั �งชมุชนและสงัคมส่วนรวมที�บริษัทได้เข้าไปมีบทบาทในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ โดย

คํานึงถงึสิทธิตามกฎหมายที�แต่ละกลุม่พึงได้รับ  หรือตามข้อตกลงที�มีกับบริษัท ให้ได้รับความคุ้มครองและ

ปฏิบติัด้วยความระมัดระวงั รวมทั �งมีนโยบายสง่เสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื�อ

เสริมสร้างความสัมพนัธ์และความมั�นคงทางธุรกิจที�ยั�งยืน 

บริษัทจัดให้มีระบบการรับเรื�องราวร้องทุกข์จากลกูค้า การเก็บรักษาข้อมลูลูกค้าไว้เป็นความ 

ลบั ปฏิบติัตามเงื�อนไขสญัญาที�ให้ไว้กบัลูกค้า ดําเนินธุรกิจด้วยการแข่งขนัที�เป็นธรรมและมีจริยธรรม ปฏิบตัิ

ต่อพนักงานอย่างยตุิธรรมและเสมอภาค รวมทั �งแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมส่วนรวมอย่างจริงจัง โดย

จัดทํานโยบายด้านสิ�งแวดล้อมเป็นแนวทางปฏิบัตขิองบริษัท 
 

หมวดที�  3  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

3.1 ความสัมพันธ์กับผู้เกี�ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที�ดแูลให้เปิดเผยข้อมูลที�สาํคญัของบริษัท ทั �งข้อมลูทางการเงิน

และข้อมลูที�ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น วิสยัทัศน์ พันธกิจ และผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ทนัเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกนั ภายใต้กฎหมายและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบั
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หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั �งระบบวิธีปฏิบัตขิองบริษัทที�เกี�ยวข้องกบัการป้องกนัมิ

ให้ความลบัทางการค้ารั�วไหลไปยังคูแ่ขง่ทางการค้า โดยบริษัทจดัให้มีหน่วยงานที�เป็นผู้รับผิดชอบในการ

ติดต่อสื�อสารกบัผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวเิคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั �งเปิดโอกาสให้มีการ

พบปะและตอบข้อซกัถามโดยผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทด้วย 

 

3.2 ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ 

บริษัทมีข้อกําหนดเกี�ยวกับการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความ 

หมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท เพื�อให้บริษัทหรือบริษัทย่อยต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�ประกาศดงักล่าว 

นอกจากนี �บริษัทยงัได้กําหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในคูม่ือจริยธรรมของบริษัทสําหรับกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่พึงปฏิบตัิตนในลักษณะที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท ไม่

ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะด้วยการกระทําของตนเอง หรือร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว หรือ

บคุคลใกล้ชิด เพื�อหลีกเลี�ยงความไม่เหมาะสมที�อาจเกิดขึ �นดงักล่าว 
 

3.3 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมลูภายใน 

บริษัทได้กําหนดไว้ในคูม่ือจริยธรรมธรุกิจของบริษัทห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ของบริษัทนําข้อมลูภายในบริษัทไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตน การซื �อขายหลักทรัพย์ หรือส่งข้อมลูดงักล่าวให้

ผู้อื�นเพื�อการซื �อขายหลักทรัพย์ รวมทั �งผู้ที�มีหน้าที�นําข้อมูลไปใช้ต้องระมัดระวงัไม่ให้บุคคลใกล้ชิดนําข้อมูล

ไปเปิดเผยต่อผู้อื�น 
 

หมวดที�  4  การควบคมุและการบริหารความเสี�ยง 
 

4.1 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที�ครอบคลมุทุกด้าน ทั �งด้านการเงิน การ

ดําเนินงาน การกํากบัดแูลการปฏิบัตงิานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบที�เกี�ยวข้อง และมีกลไก

การตรวจสอบ และถ่วงดลุที�มีประสทิธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดแูลเงินทุนของผู้ ถือหุ้นและ

สินทรัพย์ของบริษัท มีการจัดตั �งสํานักตรวจสอบภายในทําหน้าที�ตรวจสอบการปฏิบตังิานของทุกหน่วยงาน

ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจําปีที�ได้รับอนุมัติ รวมทั �งประเมินประสทิธิภาพและความเพียงพอของ

การควบคมุภายใน โดยมีความเป็นอิสระสามารถทําหน้าที�ตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเตม็ที� และให้

รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

4.2 การบริหารความเสี�ยง 

บริษัทตระหนักและให้ความสําคญัของการบริหารความเสี�ยง จึงได้จัดตั �งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี�ยงซึ�งมีผู้ จัดการใหญ่เป็นประธาน  และฝ่ายจัดการเป็นกรรมการ ทําหน้าที�ประเมินและวเิคราะห์
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ความเสี�ยงที�อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั �งหามาตรการในการป้องกันและจัดการ

ความเสี�ยงเหล่านั �น ตลอดจนประเมินประสทิธิภาพของการบริหารความเสี�ยงและรายงานให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ    
 

หมวดที�  5  จริยธรรมธุรกิจ 
 

เพื�อให้การทํางานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและ

คณุธรรม  บริษัทได้จดัทําคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ �นเพื�อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางใน

การปฏิบตัิงาน อนัจะนําไปสู่การเป็นองค์กรที�มีระบบการกํากับดแูลกิจการที�ดี บริษัทคาดหวงัให้มีการใช้หลัก

จริยธรรมตามคูม่ือนี �ในการปฏิบัติตอ่พนักงาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คูแ่ข่งขนัทางการค้าและต่อสงัคมส่วนรวม

อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะทําการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จดัอบรม รณรงค์ และสนับสนนุให้มีการปฏิบัติ

อย่างจริงจงั    ติดตามประเมินการปฏิบัตติามคู่มืออย่างสมํ�าเสมอ     และรายงานผลการดาํเนินงานต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

         

 

  
 

 

 

 


