
คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัแกไ้ข ครั งที� 1)

บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 

คู่มือ 
การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 

(Good Corporate Governance and Business Ethics) 

ไดรั้บการอนุมติัตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั งที� 6/2560 



คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัแกไ้ข ครั งที� 1)

สารบัญ 

 หน้า 

ส่วนที� 1 ข้อมูลทั�วไป 

• ประกาศ บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 1 

• วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองคก์ร 2 

• หลกัปฏิบตัิเกี�ยวกบัคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 3 

ส่วนที� 2  การกํากบัดูแลกจิการที�ดี 

• นโยบายกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 4 

• ความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 5 

• หลกัปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 6 
หมวดที� 1 คณะกรรมการ 6 
หมวดที� 2 สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นและบทบาทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  15 
หมวดที� 3 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 19 
หมวดที� 4 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง 20 
หมวดที� 5 จรรยาบรรณธุรกิจ 21

ส่วนที� 3  นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน 

• วตัถุประสงค์ 28 

• ขอบเขตการแจง้เบาะแสและการร้องเรียน 29 

• การพิจารณาการแจง้เบาะแสและการร้องเรียน 30 

• มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน 31 

ส่วนที� 4  นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

• นิยาม 32 

• วตัถุประสงค์ 34 

• หนา้ที�ความรับผดิชอบ 35 

• แนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น 36 

• การเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น 37 



คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัแกไ้ข ครั งที� 1)

Internal use only 1

ส่วนที� 1 
ข้อมูลทั�วไป 

ประกาศบริษัท เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จาํกดั (มหาชน) “ASN” มีเจตนารมณ์ให้การส่งเสริมและพฒันาให้บริษทั
และบริษทัย่อย เป็นองคก์รที�มีการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้ธุรกิจเติบโต เจริญกา้วหน้า เป็นองคก์รที�มีการ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดีเพื�อให้ธุรกิจเติบโต เจริญก้าวหน้า โดยตั งอยู่บนพื นฐานของการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม  และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั�งยนื ควบคู่ไปกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายและ
สังคมโดยรวม ดงันั น บริษทั จึงไดจ้ดัทาํคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื�อให้สอดคลอ้ง
กบักลยุทธ์ของบริษทั และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code ของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยประกาศให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพื�อการดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส 

ทั งนี ใหคู่้มือการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบบันี  เป็นส่วนหนึ�งของ ระเบียบขอ้บงัคบั
การทาํงานที�พนักงานทุกคนมีหน้าที�ตอ้งปฏิบัติดว้ยความเขา้ใจเป็นอย่างดี และใชดุ้ลยพินิจในการปฏิบติังาน
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที�ดี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจนี  รวมถึงกฎระเบียบของบริษทั จะถูกพิจารณาโทษทางวินัย
ตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงาน  

บริษทั หวงัเป็นอยา่งยิ�งว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน จะให้ความร่วมมือในการศึกษาและ

ปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวอยา่งเหมาะสม เพื�อธาํรงไวซึ้� งการกาํกบัดูแลกิจการที�และนาํพาองคก์รสู่เป้าหมายในการ

สร้างความเจริญเติบโตอยา่งย ั�งยนืต่อไป 

 ประกาศ ณ วนัที� 17 มกราคม 2561 

 (นายธวชัชยั เลิศรุ่งเรือง) 
 ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

    บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จาํกดั )มหาชน(  
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วสัิยทัศน์และพนัธกิจ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จาํกดั (มหาชน) มุ่งมั�นที�จะเป็นผูน้าํดา้นธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัที�พร้อม

พฒันาคุณภาพการให้บริการดว้ยมาตรฐานระดับสากลและดูแลผลประโยชน์ของลูกคา้ พนัธมิตร พนักงาน 
รวมถึงผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรม และร่วมสร้างสรรคส์ังคมที�ดี 

พนัธกิจ (Mission) 
1 สร้างระบบบริการมาตรฐานที�เปี� ยมไปดว้ยคุณภาพ 
2 สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ 
3 สร้างนวตักรรมในการบริหารที�มีประสิทธิภาพดว้ยระบบสารสนเทศที�ทนัสมยั 
4 สร้างบุคลากรที�มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพและเป็นส่วนหนึ�งของกิจการเสมือนการเป็นเจา้ของ 

ค่านิยมองค์กร : TARGET 

Teamwork ทีมงานร่วมใจ 
Achievement บรรลุเป้าหมายร่วมกนัดว้ยนวตักรรมองคก์ร 
Responsibilities รับผดิชอบต่อสังคม 
Growth  เติบโตอยา่งย ั�งยนื 
Ethics  ยดึถือพลงัความดี  
Transparency มีความโปร่งใส  
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หลักปฏบัิตเิกี�ยวกบัคู่มอืการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ีและจรรยาบรรณธุรกจิ 

บุคลากรของบริษทั และบริษทัยอ่ย ตอ้งศึกษาหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทั อยา่งถี�ถว้นและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด โดยถือเป็นวนิยัในการปฏิบติังาน  

ในกรณีที�มีการฝ่าฝืนหรือละเวน้การปฏิบติัตามคูมื่อฉบบันี  ให้วินิจฉัยตามลกัษณะของการฝ่าฝืน เจตนา 
หรือ หรือความสาํคญัผิด มูลเหตุจูงใจ ความสําคญัและระดบัตาํแหน่งหน้าที�ของผูฝ่้าฝืน และความประพฤติใน
อดีต สภาพแวดลอ้มแห่งกรณี ผลกระทบอนัเกิดจากการฝ่าฝืนหรือเหตุอื�นอนัควรจะนาํมาประกอบการพิจารณา 

ผูล้ะเวน้ย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม อาจถึงขั นให้ออก และอาจถูก
ดาํเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที�การกระทาํนั นผดิกฎหมาย  

ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัมีหน้าที�รับผิดชอบกาํกบัดูแลสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานในบงัคบับญัชามี
ความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัอยา่งทั�วถึง 

หากบุคลากรประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือการปฏิบติังานที�มิไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือการกาํกบัดูแล
กิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ใหย้ติุการกระทาํเมื�อพิจารณาเกี�ยวกบัการกระทาํนั นแลว้พบว่า 

• การกระทาํนั นขดัต่อกฎหมาย
• การกระทาํนั นขดัต่อนโยบายของบริษทั
• การกระทาํนั นส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
• การกระทาํนั นส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั
• การกระทาํนั นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบติัที�ไม่ดีในอนาคต
กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตัดสินใจว่าการตดัสินใจของตนนั นถูกต้องหรือไม่ ควรหารือผูร่้วมงาน

ปรึกษาผูบ้ ังคบับัญชา แล้วแต่กรณี  ผูบ้งัคบับัญชามีหน้าที�ให้คาํแนะนําในขั นตน้แก่ผูใ้ต้บังคบับัญชา หรือ
สอบถามไดที้�ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจดัซื อ  

ทั งนี  หากบุคลากรพบการกระทาํผดิกฎหมาย และ/หรือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ ให้แจง้ขอ้ร้องเรียน
หรือขอ้กล่าวหาไปยงัช่องทางต่างๆ ตามช่องทางที�ระบุไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแสและการร้องเรียนของ
บริษทั 
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ส่วนที� 2 

การกาํกับดูแลกิจการที�ด ี

นโยบายกํากบัดูแลกจิการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จาํกดั (มหาชน)  มีเจตนารมณ์ที�จะส่งเสริมและพฒันาให ้
บริษทั และบริษทัยอ่ย เป็นองคก์รที�มีการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีโดยนาํหลกัปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ที�ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใชอ้ย่างเหมาะสมกบับริบททางธุรกิจของบริษทั เพื�อให้ธุรกิจ

เติบโต เจริญก้าวหน้า โดยตั งอยู่บนพื นฐานของการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตรวจสอบได ้ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ั�งยืน ควบคู่ไปกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายและสังคมโดยรวม 

นอกเหนือจากการสร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผูล้งทุน 

บริษัทจึงได้กาํหนดนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเพื�อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

ดงันี  

1. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบติัหน้าที�อยา่งเต็มความสามารถ
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวงั มุ่งมั�นทุ่มเท ซื�อสัตยสุ์จริต เพื�อประโยชน์สูงสุดขององคก์ร ปฏิบติัหน้าที�
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น ยดึถือคู่มือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษทั เป็นแนวทางปฏิบติัเป็นกิจวตัรจนเป็นวฒันธรรมที�ดีขององคก์ร 

2. คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูน้าํ เป็นตวัอยา่งในการปฏิบติัหนา้ที�ตามแนวทางการกาํกบัดูแล
กิจการที�ดี และสอดส่องดูแลเรื�องการเขา้ทาํธุรกรรมที�มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการที�เกี�ยวโยงกนั 
เพื�อให้การตกลงเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวมีแนวทางที�ชดัเจน ผา่นกระบวนการพิจารณาอยา่งรอบคอบ มีเหตุมีผล
และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที�ดี เพื�อประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญั  

3. คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสาํคญัร่วมกบัฝ่ายบริหารในการกาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย
กลยุทธ์ แผนงานที�สาํคญัของบริษทั ตลอดจนจดัสรรทรัพยากรสําคญั  นาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่าง
เหมาะสม ปลอดภยั เพื�อให้มั�นใจว่าการดาํเนินงานเป็นไปในทิศทางที�สามารถแข่งขนัได ้ปรับตวัไดภ้ายใตก้าร
เปลี�ยนแปลง คงไวซึ้� งการเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม สิ�งแวดลอ้ม รวมถึงการติดตาม ดูแล รายงานผลการดาํเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื�อ
สร้างคุณคา่อยา่งยั�งยนืให้ทั งกิจการ ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม  

4. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่า
เทียมกนัโดยยดึหลกัความเป็นธรรม จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เชื�อถือได ้และทนัเวลาเพื�อให้ผูถื้อ
หุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั 

5. คณะกรรมการบริษทั ตอ้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจดัให้มีระบบที�สนับสนุนการต่อตา้นการ
คอร์รัปชั�นที�มีประสิทธิภาพ เพื�อให้มั�นใจว่าฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนไดต้ระหนักและให้ความสําคญักบั
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การต่อตา้นการคอร์รัปชั�น รวมทั งปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั�นและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรม
องคก์ร 

6. การปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที� ดี ถือเป็นดัชนี ชี วัดผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน 

ทั งนี  กรอบการปฏิบติังานตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการที�ดีขา้งตน้ ไดแ้สดงอยูใ่นคู่มือหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ� งไดเ้ผยแพร่ใหพ้นกังานทุกคนเพื�อยดึถือปฏิบติั 

นิยามและความหมาย 

การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี หมายถึง การจัดโครงสร้างและกลไก มาตรการบริหารจดัการภายในองคก์ร 
เพื�อเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้กิจการ
สามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการที�ดี มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้
ส่วนไดเ้สีย คาํนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ั�งยืน สามารถปรับตวัได้
ภายใตปั้จจยัการเปลี�ยนแปลง 

ความสําคัญของการกํากบัดูแลกิจการที�ด ี

1. สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และ
สร้างความเชื�อมั�นให้กบัผูล้งทุน 

2. สร้างพนัธะผกูพนัเพื�อให้ฝ่ายบริหารใชอ้าํนาจภายในขอบเขตที�กาํหนด
3. สร้างเครื�องมือในการวดัผลการดาํเนินงาน และตรวจสอบการทาํงานต่างๆ เพื�อปรับปรุงแกไ้ข

การดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ น 
4. สร้างระบบบริหารจดัการที�ดี โปร่งใส มีจริยธรรม  มีมาตรฐานชดัเจน สามารถแข่งขนัไดแ้ละมี

ผลประกอบการที�ดีโดยคาํนึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
5. สร้างประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อสิ�งแวดลอ้ม
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หลักปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกจิ 
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบบันี  ไดมี้การปรับปรุงเนื อหาให้สอดคลอ้ง

กบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 โดยมีเนื อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 
หมวดที� 1 คณะกรรมการบริษทั 
หมวดที� 2 สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น และบทบาทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
หมวดที� 3 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
หมวดที� 4 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง 
หมวดที� 5 จรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดแีละจรรยาบรรณธุรกจิ 

หมวดที� 1 คณะกรรมการบริษัท 
หลักการ 

คณะกรรมการบริษทั ไดรั้บการแต่งตั งจากผูถื้อหุ้นดว้ยกระบวนการที�โปร่งใสจึงตอ้งรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบติัหนา้ที�ต่อผูถื้อหุ้นและบุคคลภายนอก มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั การกาํหนด
โครงสร้างกรรมการทั งในเรื�องขนาด องคป์ระกอบ สัดส่วนกรรมการที�เป็นอิสระที�เหมาะสม รวมถึงการกาํหนด
อาํนาจหน้าที�  และความรับผิดชอบต้องเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารโดยมีการแบ่งแยกหน้าที�ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารที�ชดัเจน  เป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริษทั ซึ� งเป็นสิ�งจาํเป็นต่อการนาํพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�กาํหนดไว ้โดยบุคคลที�
จะไดรั้บแต่งตั งเป็นกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูที้�มีความซื�อสัตยต่์อหนา้ที� มีวิสัยทศัน์ มีความสามารถและ
ประสบการณ์ จะตอ้งอุทิศเวลาให้กบับริษทั เพื�อปฏิบตัิหน้าที�ไดอ้ยา่งเต็มที�ดว้ยความมีอิสระในการตดัสินใจ 
เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม 

นอกจากนั น เพื�อให้การปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ�งขึ น จะต้องมี
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพื�อช่วยการกาํกบัดูแล ศึกษา และกลั�นกรองงานตามความจาํเป็น 
แนวปฏิบัติที�ดี 

1. ภาวะผูน้าํและวิสัยทศัน์
คณะกรรมการบริษทั มีวสัิยทศัน์และความมุ่งมั�นที�จะให้บริษทั เป็นผูน้าํดา้นธุรกิจนายหน้าประกนัภยัที�

พร้อมพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากลและดูแลผลประโยชน์ของลูกค้า พันธมิตร 
พนกังาน รวมถึงผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรม และร่วมสร้างสรรคส์ังคมที�ดี 

คณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้าํองคก์ร มีภาวะผูน้าํในการกาํกบัดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร
ให้มีการบริหารจดัการที�ดี ครอบคลุมถึงการกาํหนดวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดาํเนินงาน 
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ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรสาํคญัเพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายและรับผิดชอบตามหน้าที�ในการ
กาํกบัดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้นโดยรวม 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั การแต่งตั ง และความเป็นอิสระ
2.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที�มีคุณสมบัติหลากหลายทั งในด้านทักษะ

ประสบการณ์ความสามารถและคุณสมบติัเฉพาะดา้น มีจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 5 คน แต่ไม่
เกิน 12 คน เพียงพอที�จะสามารถเอื อประโยชน์แก่บริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีกรรมการที�ไม่ได้
เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นผูมี้ประสบการณ์ในธุรกิจ และอยา่งนอ้ย 1 คนมีประสบการณ์
ดา้นบญัชีและการเงิน ซึ� งสามารถให้ความเห็นเกี�ยวกบัการทาํงานของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งเป็น
อิสระ 

2.2 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการที�เป็นอิสระมากกว่ากึ�งหนึ� งของจาํนวนกรรมการ
ทั งคณะ ซึ� งเป็นสัดส่วนที�สะทอ้นอาํนาจที�ถ่วงดุลกนัอย่างเหมาะสม และกรรมการไม่นอ้ยกว่า
กึ�งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั งหมดจะตอ้งมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร โดยกรรมการจะเป็นผู ้
ถือหุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได ้ 

2.3 คณะกรรมการบริษทั ไดรั้บแต่งตั งและถอดถอนโดยที�ประชุมผูถื้อหุ้น เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น
ทั งหมดโดยรวม มิใช่ตวัแทนของผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง  

2.4 การแต่งตั งกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษทัและขอ้กาํหนดของกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้ง ทั งนี  จะตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจนในการสรรหากรรมการ โดยในการระบุผูเ้ขา้
คดัเลือกมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการคณะกรรมการอาจจะใชแ้หล่งการสรรหา ดงัต่อไปนี  
(1) กรรมการของบริษทัเป็นผูแ้นะนาํ
(2) บริษทัที�ปรึกษาภายนอก
(3) ฐานขอ้มูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย

2.5 กรรมการบริษทัมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื�อครบวาระอาจไดรั้บพิจารณา 
เลือกตั งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี กรรมการ
บริษทัตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํหนวนหนึ�งในสาม ถา้จาํนวนกรรมการบริษทัแบ่งออกให้ตรง
เป็นส่วนสามไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม กรรมการบริษทัที�จะตอ้ง
ออกจากตาํแหน่งนั น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษทัที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจาก
ตาํแหน่ง อยา่งไรก็ตามกรรมการบริษทัที�ออกไปนั นอาจไดรั้บเลือกตั งใหด้าํรงตาํแหน่งอีกได ้

2.6 คณะกรรมการกาํหนดเป็นนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเนื�องไม่เกิน 

9 ปี นบัจากวนัที�ไดรั้บแต่งตั งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระครั งแรก 
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3. ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร
ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ตอ้งเป็นผูที้�มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และ

คุณสมบติัที�เหมาะสม มีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที�
บริหารไวอ้ยา่งชดัเจน มีการถ่วงดุลในมติที�สําคญัโดยจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัและหรือ
ที�ประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงอาํนาจที�มอบให้ประธานเจา้หน้าที�บริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั จะไม่สามารถ
อนุมติัรายการใดที�ตนเองหรือบุคคลที�มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย นอกจากนี ยงัมีการแต่งตั งกรรมการอิสระ 1 คน ร่วม
พิจารณากาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ทาํให้ประธานกรรมการบริษทั และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
ซึ� งเป็นบุคคลคนเดียวกันไม่มีอาํนาจเบ็ดเสร็จ อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอาํนาจระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ รวมถึงคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดเป็นนโยบายว่าประธานเจา้หน้าที�บริหาร 
(CEO) ซึ� งเป็นผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กรจะไม่สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�บริษทัอื�น ยกเวน้บริษทัยอ่ย 
หรือบริษทัอื�นที�คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

4. คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั
4.1 กรรมการบริษทัตอ้งเป็นบุคคลที�มีความรู้ความสามารถ มีความซื�อสัตย ์สุจริต มีจรรยาบรรณ

ในการดาํเนินธุรกิจ  และมีเวลาเพียงพอที�จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ที�ใหแ้ก่
บริษทัได ้

4.2 กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน 
จาํกดั และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งรวมทั งตอ้งไม่มีลกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�
จะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที�มีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามที�คณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด 

4.3 กรรมการบริษัทสามารถดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื�นได้    แต่ต้องตระหนักถึง
ความสําคญัต่อการปฏิบัติหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื�อให้มั�นใจว่า
กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหนา้ที�ไดอ้ยา่งเพียงพอ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติั
หน้าที�ในฐานะกรรมการของบริษทั คณะกรรมการบริษทักาํหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการจะ
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั 

4.4 กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัและหนา้ที�ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ตอ้งมีความเป็น
อิสระจากการควบคุมของผู ้บ ริหาร  ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ต้องสามารถเข้า ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทัโดยให้ความเห็นอยา่งอิสระและตอ้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อ
หุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนัเพื�อไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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5 หนา้ที�ความรับผิดชอบที�สาํคญัของคณะกรรมการบริษทั 

5.1 กาํกบัดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ที�เพื�อให้เกิดประโยชน์ที�ดีที�สุดแก่ผูถื้อหุ้นโดย 

ยดึถือแนวปฏิบตัิสาํคญั 4 ประการคือ 

• การปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั และรอบคอบ (duty of care)

• การปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต  (duty of loyalty)

• การปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที�

ประชุมคณะกรรมการบริษทัและมติที�ประชุมผูถื้อหุ้น (duty of obedience)

• การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ โปร่งใส ทนัเวลา และ

ตรวจสอบได ้เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน (duty of disclosure)

5.2 พิจารณาแผนงานหลกัในการดาํเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายในการดาํเนินงาน 

ธุรกิจ รวมถึงกาํกบัดูแลให้การจดัทาํกลยทุธ์และแผนงานประจาํปีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

และเป้าหมายหลักขององค์กร และสนับสนุนให้มีการจัดทําหรือทบทวนวัตถุประสงค ์

เป้าหมาย กลยุทธ์ สําหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี เพื�อให้มั�นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจาํปี

ไดค้าํนึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที�ยาวขึ น และยงัพอคาดการณ์ไดต้ามสมควร 

5.3 กาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการบริหารจดัการที�ดี ซึ� งครอบคลุมถึงมีการนาํนวตักรรมและ

เทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม ปลอดภยั สร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนอง

ความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้เสีย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และดูแลรายงานผลการ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

5.4 กาํกบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์อาทิ การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์น ตาม

กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทั

5.5 มีอาํนาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมติันโยบาย แนวทาง และแผนการดาํเนินงานสาํหรับ

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทั ตามที�ไดรั้บเสนอจากคณะอนุกรรมการ หรือฝ่ายบริหาร

5.6 มีอาํนาจแต่งตั ง มอบหมาย หรือแนะนาํใหอ้นุกรรมการหรือคณะทาํงาน เพื�อพิจารณาหรือ

ปฏิบติัในเรื�องใดเรื�องหนึ�งที�คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร
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5.7 กาํกบัดูแลให้บริษทัมีการจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รพร้อมนาํเสนอ

ถึงแนวทางในการดาํเนินการ 

5.8 ดาํเนินการใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที�มีประสิทธิภาพ 

รวมทั งการจัดการความเสี� ยง และความน่าเชื�อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู ้ติดตาม และดํา เนินการร่วมและประสานงานกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

5.9 จดัทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการและรับผดิชอบต่อการจดัทาํและเปิดเผยงบการเงิน 

เพื�อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีที�ผา่นมาเพื�อเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อ

หุน้ 

5.10 จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ นสุดของรอบปีบญัชีของ 

บริษทั 

5.11 มีอาํนาจพิจารณาและอนุมตัิเรื�องใดๆ ที�จาํเป็น และเกี�ยวเนื�องกบับริษทั หรือที�เห็นวา่เหมาะสม 

เพื�อประโยชน์ของบริษทั 

5.12 แต่งตั งกรรมการคนหนึ�งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื�นกระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ�งแทน 

คณะกรรมการบริษทั ทั งนี  การมอบอาํนาจดงักล่าว ผูไ้ด้รับมอบอาํนาจนั นตอ้งไม่มีอาํนาจ

อนุมัติรายการที�บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อยเวน้แต่เรื�องต่อไปนี  จะ

กระทาํได้ต่อเมื�อได้รับอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั งนี  เรื� องใดที�กรรมการ และ/หรือ

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งของกรรมการ มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั

หรือบริษทัย่อย กรรมการซึ� งมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั น 

5.13 กาํกบัดูแลนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นและสื�อสารในทุกระดบัของบริษทั และต่อ 

หน่วยงานภายนอก เพื�อให้มั�นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที�ตามกฎหมายและ

จรรยาบรรณที�กาํหนดไว ้

5.14 กาํกบัดูแลให้บริษทัมีกลไกในการรับเรื�องร้องเรียนและการดาํเนินการกรณีการชี เบาะแส การ 

ให้ขอ้มูลการกระทาํผิดและการทุจริตคอร์รัปชั�น การสอบสวน และการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล 

และพิจารณาขอ้ร้องเรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนตามนโยบายการร้องเรียนและการ

แจง้เบาะแสและการร้องเรียน (Whistle Blowing Policy and Procedure) 
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6 การจดัตั งคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั งคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ที�สามารถ
ปฏิบติัหน้าที�ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ที�เป็นผูมี้
ความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที�จะทาํหน้าที�ในการสอบทานความเชื�อถือของงบ
การเงิน โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายตอ้งเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบตัิและหนา้ที�ตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

หนา้ที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.1 สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
6.2 สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 
6.3 สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง 
6.4 สอบทานและหารือกบัฝ่ายบริหารเกี�ยวกบัความเสี�ยงที�สําคญัของบริษัท และมาตรการที�ฝ่าย

บริหารไดด้าํเนินการเพื�อติดตามและควบคุมความเสี�ยงดงักล่าว 
6.5 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตั ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�
รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

6.6 พิจารณา คดัเลือก เสนอบุคคลซึ� งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูส้อบบญัชี และพิจารณา
เสนอคา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  

6.7 พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื�อให้มั�นใจ
ไดว่้าเป็นตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั 

6.8 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ตามหลกัเกณฑ์ที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กาํหนด 

6.9 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที�เป็นอิสระจากที�ปรึกษาทางวิชาชีพอื�นใดเมื�อ 
เห็นว่าจาํเป็นดว้ยคา่ใชจ่้ายของบริษทั 

6.10 ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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7. การประชุมคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการปฏิบตัิงานผา่นการประชุมของคณะกรรมการบริษทัตามขอ้บงัคบัของบริษทัโดย
7.1 กาํหนดให้มีการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้ เพื�อให้กรรมการ

สามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้โดยกาํหนดจาํนวนครั งของการประชุมคณะกรรมการ
ไม่นอ้ยกวา่ 6 ครั งต่อปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ�มตามความจาํเป็น 

7.2 ประธานคณะกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระหนึ� งคนร่วมกนัพิจารณากาํหนดวาระการ
ประชุมและพิจารณาเรื�องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเขา้รับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้โดยที�กรรมการ
ทุกท่านสามารถอภปิรายและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเปิดเผย 

7.3 ในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษทั ในฐานะที�เป็นผูซึ้� งได้รับ

มอบหมายจดัส่งหนังสือเชิญประชุมซึ� งมีการกาํหนดวาระในการประชุมอยา่งชดัเจน มีเอกสาร

ประกอบการประชุมที�ครบถว้นเพียงพอ ส่งให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้า 5 วนัทาํการก่อนวนั

ประชุม เพื�อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม  เวน้แต่

ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื�อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื�น 

และกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านั นก็ได ้

7.4 ประธานคณะกรรมการบริษทัเป็นประธานที�ประชุม ดูแลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง

เพียงพอสําหรับกรรมการที�จะอภิปราย และเป็นผูป้ระมวลความเห็น ขอ้สรุปที�ได้จากการ

ประชุม ทั งนี  ในการลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงขา้งมาก โดยให้

กรรมการคนหนึ� งมีเสียงหนึ� งเสียง โดยกรรมการที�มีส่วนได้เสียโดยนัยสําคญัจะไม่เขา้ร่วม

ประชุมและไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั นๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในที�

ประชุมจะออกเสียงเพิ�มขึ นอีกหนึ�งเสียงเพื�อชี ขาด และหากมีกรรมการคดัคา้นมติ ให้บนัทึกคาํ

คดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม 

7.5 ประธานที�ประชุมอาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ที�เกี�ยวขอ้งเขา้ร่วม

ประชุม หรือให้ความเห็น หรือส่งเอกสารหรือขอ้มูลตามที�เห็นว่าเกี�ยวขอ้งหรือจาํเป็น เพื�อให้มี

โอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงสาํหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

7.6 กรรมการตอ้งมาประชุมอยา่งนอ้ยกึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม 

และกรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุม

คณะกรรมการบริษทัทั งหมดที�ไดจ้ดัให้มีขึ นในรอบปี 
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7.7 กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกนัเองตามความจาํเป็น เพื�ออภิปรายปัญหา 

เกี�ยวกบัการจดัการที�อยูใ่นความสนใจ โดยประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั ง และแจง้ให้

ประธานเจา้หนา้ที�บริหารทราบถึงผลการประชุม 

7.8 เลขานุการบริษทัตอ้งรายงานสถานการถือครองและการเปลี�ยนแปลงในหลกัทรัพยข์องบริษทั 

ของกรรมการและผูบ้ริหารให้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และนําเสนอสรุป

รายงานการถือครองและการเปลี�ยนแปลงในหลกัทรัพย์ของบริษัทประจาํปีไว้ในรายงาน

ประจาํปีของบริษทั 

7.9 เลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงาน เตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
และเชิญประชุม รวมทั งเป็นผูบ้นัทึกและจดัทาํรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 
14 วนั และจดัส่งให้ประธานคณะกรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือชื�อรับรองความถูกตอ้ง 
โดยเสนอให้ที�ประชุมรับรองในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมของการประชุมครั ง
ถดัไป และเป็นผูจ้ดัเกบ็รายงานการประชุมที�ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทัอยา่งเป็น
ระเบียบ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผูที้�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบได้   รวมถึงขอ้มูลหรือ
เอกสารเกี�ยวกบัการประชุมต่างๆ เพื�อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิงในภายหลงั 

7.10 คณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานเกี�ยวกบักิจกรรมของตนต่อผูถื้อหุ้น โดยรายงานไวใ้น
รายงานประจาํปี และต่อทางราชการตามที�กฎหมายกาํหนด 

7.11 คณะกรรมการบริษทัอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที�ปรึกษาภายนอกไดด้ว้ยค่าใชจ่้าย
ของบริษทั และคณะกรรมการบริษทัยงัสามารถที�จะเรียกขอ้มูลต่างๆ ที�ตอ้งการ หรือร้องขอให้
เจา้หนา้ที�ของบริษทัหรือบุคคลภายนอกเขา้ร่วมในที�ประชุมตามความเหมาะสม ซึ� งจะตอ้งเป็น
บุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งหรือรับผดิชอบในวาระที�พิจารณาในที�ประชุม 

8. การติดต่อสื�อสารกบัฝ่ายบริหาร
กรรมการสามารถเขา้ถึงและติดต่อสื�อสารกบัฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษทัไดโ้ดยตรงตามความ

เหมาะสม แต่การเขา้ถึงและติดต่อสื�อสารนั นตอ้งไม่เป็นการกา้วก่ายหรือแทรกแซงต่อการดาํเนินธุรกิจปกติของ
บริษทั 
9. ค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการไม่อาจกาํหนดค่าตอบแทนให้ตนเองได ้เนื�องจากเป็นการขดักนัของผลประโยชน์ โดย
คณะกรรมการบริษทัตอ้งเสนอการกาํหนดค่าตอบแทนให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลกัเกณฑ์และนโยบายการ
กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที�เหมาะสมกบัหน้าที�และความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที�จะดูแลรักษากรรมการที�มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถไว ้และให้ผูถื้อหุ้นเป็น
ผูพ้ิจารณาโดยกาํหนดเป็นวาระการปะชุมในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 
(Annual General Shareholders’ Meeting: AGM) 
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ทั งนี  บริษัทกาํหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารตามรูปแบบที�
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

10. การอบรมและพฒันาความรู้กรรมการและผูบ้ริหาร
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผูเ้กี�ยวขอ้งในระบบ

กาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการ ตลอดจนผูบ้ริหารของบริษทั เพื�อให้การปฏิบตัิงานมีการ
พฒันาอย่างต่อเนื�อง หากมีการเปลี�ยนแปลงกรรมการ บริษทัจะจดัให้มีการแนะนาํแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทั และขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหนา้ที�ของกรรมการที�เขา้รับตาํแหน่งในบริษทัเป็นครั งแรก 
เพื�อส่งเสริมให้การปฏิบติัหนา้ที�มีประสิทธิภาพอยา่งต่อเนื�องภายใตก้รอบการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี รวมถึงดูแล
ใหก้รรมการไดรั้บทราบขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ�าเสมอ และไดรั้บการอบรมและพฒันาความรู้ที�จาํเป็น 

11. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการกาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจาํทุกปี โดยมีทั งการ

ประเมินแบบรายคณะและแบบรายบุคคล เพื�อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที�ของ
คณะกรรมการว่าไดด้าํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีหรือไม่ เพื�อปรับปรุงการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายที�กาํหนดไว ้และจดัให้มีการเปิดเผยกระบวนการและหลกัเกณฑ์ใน
การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการทั งแบบรายคณะและรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี 

ทั งนี คณะกรรมการที�ไม่รวมกรรมการที�เป็นผูบ้ริหารมีบทบาทในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจา้หนา้ที�บริหารเป็นประจาํทุกปี และกรรมการอาวุโสเป็นผูสื้�อสารผลการพิจารณา รวมทั งประเด็นเพื�อ
การพฒันาให้ประธานเจา้หนา้ที�บริหารทราบ 

12. การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย
คณะกรรมการมีกลไกในการกาํกบัดูแลนโยบายและการดาํเนินงานของบริษทัย่อยที�ทาํให้สามารถ

ควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการดาํเนินงานของบริษทัย่อย เพื�อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของบริษทั โดยส่งบุคคลเพื�อเป็นตวัแทนของบริษทัในบริษทัยอ่ย ดว้ยการการเสนอชื�อหรือแต่งตั งบุคคลใดๆ ที�
เห็นสมควร เขา้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อย โดยมีจาํนวนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษทัยอ่ย และมีระเบียบปฏิบติัหรือขอ้กาํหนดที�กาํหนดให้การส่งบุคคลดงักล่าวไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ในบริษทัยอ่ย จะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั  

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย 
คณะกรรมการพึงกาํกบัดูแลให้บริษทัมีกลไกในการกาํกบัดูแลบริษัทย่อย โดยมีการกาํหนดขอบเขต

หนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการหรือผูบ้ริหารที�ไดรั้บแต่งตั งไวอ้ยา่งชดัเจนซึ� งรวมถึง 
• การกาํหนดกรอบอาํนาจในการใชดุ้ลพินิจที�ชดัเจน และที�มีผลให้การพิจารณาของกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารดงักล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยในเรื�องสําคญั ตอ้งไดรั้บ
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ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการของบริษทัก่อน 
• การติดตามดูแลให้บริษทัย่อยมีการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน การ
ทาํรายการระหว่างกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์นที�มีนัยสาํคญัให้ครบถว้นถูกตอ้ง
• มีหนา้ที�ดูแลรับผดิชอบให้บริษทัย่อยมีระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพและมีความรัดกุม
เพื�อสร้างความมั�นใจไดว่้าการดาํเนินการต่างๆ ของบริษทัยอ่ยเป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจของบริษทั
• การติดตามดูแลให้กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อยปฏิบติัให้เป็นไปตามหน้าที�และความ
รับผิดชอบตามที�กฎหมายกาํหนด

นอกจากนี  คณะกรรมการบริษัทพึงกาํกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการกาํกบัดูแลที�มีผลให้การทาํ
รายการระหว่างบริษทัย่อยกบับุคคลที�เกี�ยวโยงของบริษทั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ� งทรัพยสิ์น หรือการทาํ
รายการที�สาํคญัอื�นใดของบริษทัยอ่ย ตอ้งไดรั้บมติจากที�ประชุมคณะกรรมการหรือที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
ก่อนการทาํรายการดงักล่าว ทั งนี  ให้พิจารณาการทาํรายการดงักล่าวของบริษทัยอ่ยในลกัษณะทาํนองเดียวกบั
การทาํรายการในลกัษณะและขนาดเดียวกนักบัที�บริษทัตอ้งไดรั้บมติจากที�ประชุมคณะกรรมการหรือที�ประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษทั   

หมวดที� 2 สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้นและบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

หลักการ 
คณะกรรมการบริษทัเคารพในสิทธิและมีหน้าที�ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่ง

เท่าเทียมกนั ทั งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ผูถื้อหุ้นที�เป็นผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่
คาํนึงถึง เพศ อาย ุสีผวิ เชื อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง จึงไดส้นบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิ
ของตนเอง และจะไม่ดาํเนินการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดลอนสิทธิของผูถื้อหุ้น นอกจากนี คณะกรรมการ
บริษทั ยงัให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน
ผูบ้ริหารของบริษทั และผูถื้อหุ้น หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ คู่คา้ เจา้หนี  รวมทั ง
ชุมชนและสังคม ซึ� งผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะตอ้งไดรั้บการดูแลตามสิทธิที�มีอยูต่ามกฎหมายและตามขอ้ตกลงที�
มีอยูก่บับริษทัอยา่งเป็นธรรม 
แนวปฏิบัติที�ดี 

1. กาํกบัดูแลให้ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิพื นฐานตามที�กฎหมายกาํหนด เช่น
• สิทธิในการไดรั้บใบหุน้และการโอนหุน้
• สิทธิในการไดรั้บสารสนเทศที�เพียงพอ ทนัเวลา เหมาะสมต่อการตดัสินใจ
• สิทธิในการเลือกตั งและถอดถอนกรรมการ
• สิทธิในการใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั งผูส้อบบญัชี
• สิทธิการไดรั้บส่วนแบ่งในผลกาํไร/เงินปันผล
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2. กาํกบัดูแลเรื�องสิทธิขอผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผูถื้อ
หุน้เพื�อตดัสินใจในการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของบริษทั ดงันี 

2.1 การดาํเนินการก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
• ให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารที� เกี�ยวข้อง และ

เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม ซึ� งมีขอ้มูลที�ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ต่อ
การใช้สิทธิของผูถื้อหุ้น โดยระบุวนั เวลา สถานที� และวาระการประชุมที�มีขอ้มูลเหตุผลและความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระ  หนังสือมอบฉันทะ  วิธีการมอบฉันทะ และการเสนอชื�อกรรมการอิสระ อยา่งน้อย 
1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ  รวมทั งหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมและคะแนนเสียงใน
การผา่นมติแต่ละวาระ ที�คณะกรรมการบริษทัเสนอใหพ้ิจารณา 

• ให้มีการประกาศรายละเอียดของการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนัต่อเนื�อง 3 วนั ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 3 วนั เพื�อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
เป็นการล่วงหนา้สาํหรับให้ผูถื้อหุน้เตรียมตวัมาเขา้ร่วมประชุม 

• เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามที�เ กี�ยวขอ้งกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

2.2 การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
• จดัให้มีสถานที�จดัประชุมผูถื้อหุ้นที�มีขนาดเพียงพอรองรับจาํนวนผูถื้อหุ้น  ตั งอยู่ใน

ทาํเลที�มีการคมนาคมสะดวก และช่วงเวลาการประชุมที�เหมาะสม เพื�อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางไปร่วม
ประชุมไดโ้ดยง่าย 

• จดัให้มีการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุ้น ทั งการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น การ
ลงคะแนนเสียงการนับคะแนน และการแสดงผล เพื�อให้การดาํเนินการประชุมเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และ
ผลการลงมติมีความถูกตอ้ง แม่นยาํ  ตลอดจนจดัให้มีบุคลากรที�เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุ้น
แต่ละรายที�จะเขา้ร่วมประชุมเพื�ออาํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
อยา่งเตม็ที� โดยจดัใหมี้บุคคลที�เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงและเปิดเผย
ไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

• สนับสนุนให้กรรมการทุกคนรวมทั งผูบ้ริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท เขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้ หากไม่ติดภารกิจสําคญั เพื�อตอบขอ้ซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุ้นอยา่งอิสระ และ
เหมาะสมตามวาระการประชุม  โดยประธานที�ประชุมควรจดัสรรเวลาให้อยา่งเหมาะสม  

• บริษทัไม่กระทาํการใดๆ ที�มีลกัษณะเป็นการจาํกดัโอกาสในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ
หุน้ หรือสร้างภาระใหผู้ถื้อหุน้จนเกินควร เกินกว่าที�กาํหนดไวใ้นแนวทางการปฏิบตัิของหน่วยงานกาํกบัดูแลที�
เกี�ยวขอ้ง 
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• ก่อนเริ�มการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานในที�ประชุมหรือบุคคลที�ได้รับมอบหมาย
ชี แจงสัดส่วนของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะ รวมทั งหลกัเกณฑ์ วิธีการที�
ใชใ้นการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนนเสียง  

• ในระหว่างการประชุม ให้ประธานกรรมการซึ� งเป็นประธานในที�ประชุมหรือบุคคลที�
ไดรั้บมอบหมายแจง้ต่อที�ประชุมถึงขอ้มูลและเหตุผลเพื�อประกอบการพิจารณาตดัสินใจในเรื�องที�เสนอ รวมทั ง
แจง้คะแนนเสียงในการผา่นมติในแต่ละวาระ 

• จดัให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมที�ตอ้ง
มีการลงมติของที�ประชุมเวน้แต่ผูถื้อหุน้ไดมี้การออกเสียงลงคะแนนล่วงหนา้ในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ 

• จดัให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั งกรรมการ
แต่ไม่สามารถแยกจาํนวนเสียงในการลงคะแนนเสียงได ้

2.3 การดาํเนินการหลงัวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
• เปิดเผยมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวนัถดัไปจากวนัประชุมผู ้

ถือหุ้น โดยแจง้เป็นจดหมายข่าวผ่านระบบการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผย
ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

• จดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14
วนัหลังวันประชุม ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่าง
ครบถว้นเหมาะสม ประกอบด้วย ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระ 
พร้อมทั งเผยแพร่วีดีทศัน์การประชุมให้ผูถื้อหุ้นรับทราบบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

3. การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนน้อย
3.1 กาํหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในที�ประชุมผูถื้อหุน้ เป็นไปตามจาํนวนหุ้น โดยหนึ�งหุ้นมีสิทธิเท่ากบั

หนึ� งเสียงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ�มวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั งให้
เสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์ รวมถึง
ช่องทางรับเรื�อง และช่วงเวลาที�เปิดรับเรื�อง ใหผู้ถื้อหุ้นทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  

3.2 บริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ที�ไดรั้บ
แต่งตั งให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะเพื�อเขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง โดยใชห้นังสือมอบฉันทะที�บริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม ซึ� งไดร้ะบุถึงเอกสารหรือ
หลกัฐาน รวมทั งคาํแนะนาํ ขั นตอนในการมอบฉันทะให้ผูถื้อหุ้นทราบ เพื�อให้สามารถจดัเตรียมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วมประชุมของผูรั้บมอบฉันทะ โดยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขในการมอบ
ฉันทะจะกาํหนดขึ นภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื�องใดๆที�จงใจกาํหนดขึ นเพื�อให้เกิดความยุง่ยาก
แก่ผูถื้อหุน้ในการมอบฉันทะ  
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3.3 กาํหนดแนวปฏิบติัสาํหรับพิจารณาวาระที�กรรมการมีส่วนไดเ้สีย ตอ้งงดออกเสียงลงมติใน
วาระนั นๆ 

4. การใชข้อ้มูลภายใน
4.1 บริษทักาํหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัในการแสวงหาผลประโยชน์

โดยมิชอบของบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งหมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูล
ภายใน รวมทั งคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว  โดยกาํหนดให้บุคคลที�เกี�ยวขอ้งที�
ไดรั้บทราบขอ้มูลภายในที�เป็นสาระสําคญั ซึ� งมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งห้ามในการซื อ
ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที�งบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั นจะเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั�วโมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้แก่สาธารณชนแลว้ 
รวมทั งห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลนั นต่อบุคคลอื�นดว้ย จนกว่าจะไดมี้การแจง้ขอ้มูลนั นใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์

4.2 บริษทัให้ขอ้มูลแก่กรรมการและผูบ้ริหารเกี�ยวกบัหนา้ที�ที�ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพย ์และ
การซื อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายในระยะเวลาตามที�กฎหมายหรือระเบียบปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด และให้
เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหารต่อที�ประชุม
คณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส และมีการเปิดเผยขอ้มูลการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารใน
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) 

5. บทบาทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
5.1 จดัให้มีช่องทางการสื�อสารระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั เพื�อให้บริษทัสามารถเขา้ถึงและ

ไดรั้บขอ้มลูขอ้ร้องเรียน หรือประเด็นความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งชดัเจน เพื�อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้เสียได้อย่างถูกตอ้ง โดยเปิดเผยช่องทางไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทั หรือรายงาน
ประจาํปี 

5.2 มุ่งเนน้พฒันาบริษทัให้มีการเติบโตอยา่งต่อเนื�อง  ให้มีรายไดแ้ละผลกาํไรเพิ�มขึ น เพื�อให้ผูถื้อ
หุ้นของบริษทัไดรั้บผลตอบแทนและความพึงพอใจสูงสุด โดยคาํนึงถึงมูลค่าและการเติบโตของบริษทัอย่าง
ย ั�งยนื   

5.3 จดัให้มีการดูแลในการจดัหาผลิตภณัฑ์ที�มีคุณภาพให้แก่ลูกคา้ ไม่กระทาํการใดอนัเป็นการเอา
เปรียบลูกคา้ รวมถึงให้ความสาํคญัในการปรับปรุงและพฒันาการบริการที�มีประสิทธิภาพและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
มีศูนยบ์ริการลูกค้า (Call Center) เพื�อรับขอ้คิดเห็นและเรื� องร้องเรียนเกี�ยวกับผลิตภณัฑ์ บริการ และ
ประสานงานให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดาํเนินการแกไ้ขปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ� งบริษทัถือว่าความพึงพอใจสูงสุด
และความเชื�อมั�นของลูกคา้เป็นสิ�งสาํคญัยิ�ง 

5.4 จดัให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบติัตามขอ้ตกลงที�ให้ไวก้บัลูกคา้ดว้ยความเอาใจใส่และ
ซื�อสัตยสุ์จริต รวมถึงรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้อยา่งเคร่งครัด  
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5.5 ดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี ประพฤติตาม
กรอบกติกาการแข่งขนัที�เป็นธรรมต่อคู่แข่งทางการคา้ มีขั นตอนและวิธีปฏิบติัในการคดัเลือกคู่คา้  และปฏิบตัิ
ตามสัญญา ขอ้ตกลง เงื�อนไขที�มีต่อคู่คา้ หรือเจา้หนี อยา่งเคร่งครัด 

5.6 ปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวสัดิการที�เหมาะสม 
เอาใจใส่ดูแลพนักงานอย่างทั�วถึง สนับสนุนเพื�อพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงาน คาํนึงถึงสวสัดิภาพ 
จดัให้มีสวสัดิการเงินกูย้มืช่วยเหลือพนกังาน และมีกองทุนสาํรองเลี ยงชีพ เลือกนโยบายการลงทุนที�สอดคลอ้ง
กบัช่วงอายุ ระดบัความเสี�ยง ให้พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการเงิน เพื�อดูแลให้พนักงานมี
การออมอยา่งเพียงพอสาํหรับรองรับการเกษียณ  

5.7 กาํหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น และสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทให้
ความสาํคญั มีจิตสาํนึกในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นและการปฏิบติัตามกฎหมาย 

5.8 จัดให้มีคณะทํางานที� ดูแลด้านการรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนกังานบริษทั เพื�อให้การช่วยเหลือ สนบัสนุนสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  

หมวดที� 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

หลักการ 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสําคญัของการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัของบริษทั ทั งขอ้มูลทาง
การเงิน และขอ้มูลที�มิใช่ขอ้มูลทางการเงิน ซึ� งลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
จึงตอ้งดาํเนินการเปิดเผยอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใส ไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง และทนัเวลา ผ่านช่องทางที�
เขา้ถึงไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเชื�อถือ ไม่ขดัต่อขอ้กาํหนดดา้นการเปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงานกาํกบั
ดูแล 
แนวปฏิบัติที�ดี 

1. เปิดเผยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจาํปี เวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้

2. มีการเผยแพร่ขอ้มลูตามเกณฑ์ที�กาํหนดผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   แบบแสดง

รายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) และเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยขอ้มูลบนเวบ็ไซต์

ประกอบดว้ย  สารสนเทศเกี�ยวกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายชื�อคณะกรรมการและ

ผูบ้ริหาร งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีอิสระ

3. เปิดเผยรายงานขอ้มูลทางการเงิน และที�ไม่ใช่ทางการเงิน และขอ้มูลทั�วไปของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นและ

นกัลงทุนทั�วไปอยา่ง ถูกตอ้งและครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และไม่ขดัต่อขอ้กาํหนดดา้นการเปิดเผยขอ้มูลของ
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หน่วยงานกาํกบัดูแล รวมถึงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทาง การเงินควบคู่กบั

รายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี 

4. เปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนครั งของการ

ประชุมและจาํนวนครั งที�กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมการประชุมในปีที�ผ่านมาและความเห็นจากการทาํหน้าที�

รวมถึงการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพอยา่งต่อเนื�องของคณะกรรมการบริษทัในรายงานประจาํปี

5. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารที�สะทอ้นถึงภาระหน้าที� และความ

รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปี ทั งนี  จาํนวน

ค่าตอบแทนที�เปิดเผย ใหร้วมถึงค่าตอบแทนที�กรรมการแต่ละท่านไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย

6. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารทั งทางตรง คือ การถือหุ้นของตนเอง และทางออ้ม เช่น

การถือหุน้ของคู่สมรส ไวใ้นรายงานประจาํปี

7. กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ที�ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�คณะกรรมการ

บริษทักาํหนด

8. กาํกบัดูแลให้มีผูรั้บผิดชอบงานนักลงทุนสัมพนัธ์ ทาํหน้าที�ในการสื�อสารกบัผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้
เสียอื�น เช่น นกัลงทุน นักวิเคราะห์ รวมทั งหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้ง ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกนั
และทนัเวลา โดยมอบหมายให้ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินทาํหนา้ที�ในฐานะนักลงทุนสัมพนัธ์

หมวดที� 4 การควบคุมภายในและบริหารความเสี�ยง 

หลักการ 
คณะกรรมการบริษทัควรกาํกบัดูแลให้มั�นใจว่า บริษทัมีระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุม

ภายในที�จะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที�
เกี�ยวขอ้ง 
แนวปฏิบัติที�ดี 

1. การควบคุมภายในคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีและรักษาไวซึ้� งระบบควบคุมภายในเพื�อปกป้องเงินลงทุน
ของผูถื้อหุ้นและทรัพยสิ์นของบริษทั คณะกรรมการมีหน้าที�สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละครั งและรายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าได้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว การสอบทานต้อง
ครอบคลุมทั งการควบคุมทางการเงิน การดาํเนินงาน การกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน และการบริหารความเสี�ยง
2. การตรวจสอบภายใน

ให้มีการจดัตั งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ� งเป็นหน่วยงานภายนอกและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหนา้ที�ในการให้คาํปรึกษา ตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายใน 
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3. การบริหารความเสี�ยง
บริษทั มีนโยบายที�จะบริหารความเสี�ยงต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจยัภายนอกและภายในองคก์รที�อาจ

ส่งผลให้บริษทั ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้ โดยมีคณะทาํงานบริหารความเสี�ยงซึ� งมีกรรมการ
ผูจ้ดัการเป็นประธานคณะทาํงานบริหารความเสี�ยงและมีผูบ้ริหารจากฝ่ายต่างๆเป็นสมาชิกดาํเนินการประเมิน
และสอบทานผลการประเมินความเสี�ยงจากหน่วยงานต่างๆ ให้มีความเสี�ยงที�เหลืออยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้และ
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบ รวมถึงมีการทบทวนการบริหารความเสี�ยง
อยา่งนอ้ยปีละครั ง 

นอกจากนี ยงัมีคณะทาํงานบริหารจดัการความมั�นคงปลอดภยัสารสนเทศ (ISMS Committee) ทาํหนา้ที�
กาํกบัดูแลและบริหารจดัการความเสี�ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศตามนโยบายและมาตรการรักษาความมั�นคง
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในการรักษาความลบั การรักษา
ความน่าเชื�อถือและความพร้อมใช้ของขอ้มูล รวมทั งป้องกนัมิให้มีการนําขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบ ให้การ
ดาํเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที� เกี�ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ครอบคลุมถึงดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ�มโอกาสทางธุรกิจและ
พฒันาการดาํเนินงาน การบริหารความเสี�ยงเพื�อให้องคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 

หมวดที� 5 จรรยาบรรณธุรกิจ 

หลักการ 

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท เป็นการประมวลแบบแผน กาํหนดขอบเขต มาตรฐาน 
ความประพฤติและพฤติกรรมที�บุคลากรของบริษทั และบริษทัยอ่ย  ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคน พึงกระทาํในการดาํเนินธุรกิจ และการปฏิบติังาน โดยปฏิบติัไปในวิถีทางเดียวกนัภายใตก้รอบ 
คุณธรรม ความซื�อสัตย ์ในวิถีทางที�สร้างสรรค ์เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม เพื�อสร้างรากฐาน และ
รักษาภาพพจน์ของบริษทั มุ่งมั�นดาํเนินกิจการให้เป็นตน้แบบที�ดีของการประกอบธุรกิจ   โดยการเติบโตของ
องคก์รจะควบคูไ่ปกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน ชุมชน และสังคม เพื�อเป็นองคก์รที�มีการเติบโตอยา่ง
ย ั�งยนื  ดงันี  
1. เคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน

บริษทัตระหนักถึงการเคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน ซึ� งเป็นพื นฐานที�ทุกคนยึดถือและพึง
ปฏิบติั ยนืหยดัทาํในสิ�งที�ถูกตอ้งเป็นธรรมและถกูกฎหมาย 
แนวปฏิบัติที�ดี 

1.1 บุคลากรตอ้งทาํความเขา้ใจกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง หนา้ที� และความรับผิดชอบของตนให้
ถี�ถว้น และปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคาํปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชา ห้ามปฏิบติัไปตามความ
เขา้ใจของตนเองโดยไม่มีคาํแนะนาํ 
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1.2 จดัรวบรวมกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่เพื�อให้บุคลากร
ศึกษา และใหก้ารอบรมดา้นกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งแก่บุคลากรอยา่งเหมาะสมพอควร 

1.3 ให้ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน เพื�อนาํไปปฏิบติั
เป็นส่วนหนึ�งในการดาํเนินงาน ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอยา่งเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะ
เป็นในเรื�องสัญชาติ เชื อชาติ ศาสนา ภาษา สีผวิ เพศ อาย ุการศึกษา สภาวะร่างกาย หรือสถานะทางสังคม 

2. การมีส่วนไดเ้สีย และผลประโยชน์ขดักนั
บุคลากรตอ้งปฏิบัติงานโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที�ตั ง โดยปราศจากความต้องการ

ส่วนตวัและอิทธิพลจากผูใ้กลชิ้ด 
 แนวปฏิบัติที�ดี 

2.1 บุคลากรตอ้งตรวจสอบอยู่เสมอว่า ตนเองมีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์ขดักนัใน
การปฏิบัติงานหรือไม่ เมื�อพบว่าตนมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดกันแล้ว บุคลากรผูน้ั นพึงงดการ
ปฏิบติังานนั น หรือใหผู้อื้�นเขา้มารับผดิชอบแทนตน เพื�อกาํจดัขอ้ครหาวา่ดว้ยผลประโยชน์ทบัซอ้น 

2.2 ไม่ใชอ้าํนาจของตนในทางที�ผิดเพื�อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และทาํให้บริษทั
เสียหาย 

2.3 บุคลากร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวดองในครอบครัว สามารถทาํธุรกรรมที�มีขอ้ตกลง
ทางการคา้ทั�วไป และมีขอ้ตกลงทางการคา้ที�วิญxูชนจะพึงกระทาํกบัคู่คา้ทั�วไป 

2.4 กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ของผลประโยชน์เกี�ยวกบัรายการที�
เกี�ยวโยงกันด้วยความซื�อสัตย ์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที�ดี โดยคาํนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

2.5 กรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
กิจการของบริษทั หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งตามหลกัเกณฑที์�กฎหมายกาํหนด 

2.6 บุคลากรตอ้งไม่รับงานภายนอกที�เป็นการแข่งขนักนักบัการดาํเนินธุรกิจกบับริษัท 
หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั แมจ้ะเป็นการปฏิบติังานชั�วคราวก็ตาม เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็น
การเฉพาะเจาะจงจากผูบ้งัคบับญัชา ฝ่ายบริหาร กรรมการ แลว้แต่กรณี 

2.7 การรับบุคลากรใหม่ที�เป็นผูเ้กี�ยวดองกบับุคลากรของบริษทั ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
เป็นธรรมต่อผูที้�มีคุณสมบัติอย่างเดียวกนั บุคลากรขององค์กร ตอ้งไม่แทรกแซงหรือใช้อิทธิพลของตนเขา้
ช่วยเหลือใหรั้บผูเ้กี�ยวดองของตนเขา้ทาํงาน  

3. การรักษาความลบั การเกบ็รักษาขอ้มูลและการใชข้อ้มูลภายใน
ขอ้มูลทุกประเภทที�คู่คา้และลูกคา้ไดม้อบใหแ้ก่องคก์ร ที�เป็นความลบัเป็นขอ้มูลที�มิใช่ขอ้มูล

สาธารณะ หากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยูใ่นมือคู่แข่งแลว้ ยอ่มก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง บริษทัจึงมี
หน้าที�ปกปิดขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัโดยให้รับรู้เฉพาะผูที้�จาํเป็น ดงันั นผูที้�ดูแล หรือครอบครองขอ้มูล
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ตอ้งดูแลรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลอยา่งเคร่งครัด 
แนวปฏิบัติที�ด ี

3.1 มีการกาํหนดชั นความลบัของขอ้มูลและวิธีการที�บุคลากรตอ้งทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบั 
ระดบัชั นความลบั และการปฏิบติัเพื�อรักษาความลบั บุคลากรตอ้งรักษาความลบัในส่วนที�ตนรับผดิชอบ ไม่ให้
ความลบัตกไปยงับุคคลอื�น รวมทั งบุคลากรอื�นขององค์กรที�ไม่เกี�ยวขอ้งหรือนาํขอ้มูลภายในไปใช้แสวงหา
ประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทาํใหป้ระโยชน์ของบริษทัลดลง 

3.2 บุคลากรเมื�อลาออก หรือสิ นสุดการทาํงานกบับริษทัแลว้ยงัมีภาระผกูพนัในการรักษา 
ความลบัขององคก์รต่อไปแมว้่าสัญญาจา้งจะสิ นสุดลง 

3.3 ในการว่าจา้งบุคคลที�เคยทาํงานกบัคู่แข่งทางการคา้มาก่อน ตอ้งศึกษาขอ้ตกลงรักษา
ความลบัที�บุคคลนั นเคยทาํไวก้บัคู่แข่งทางการคา้ และตอ้งไม่กระทาํการใดเพื�อให้บุคคลนั นกระทาํการใดอนั
เป็นการผดิขอ้ตกลงกบัคู่แข่งทางการคา้ อนัจะก่อใหเ้กิดการฟ้องร้องดาํเนินคดีตามมา 

3.4 การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยบุคลากรที�มีอาํนาจหนา้ที� บุคลากรทั�วไปไม่มีหน้าที� 
เปิดเผยขอ้มูล เมื�อถูกถามใหเ้ปิดเผยขอ้มูลที�ตนไม่มีหนา้ที� ให้แนะนาํผูถ้ามสอบถามผูที้�มีหน้าที�เปิดเผยขอ้มูลนั น 
เพื�อให้การให้ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

3.5 บุคลากรควรเก็บรักษาขอ้มูลตามที�กฎหมายกาํหนด บุคลากรควรทาํการศึกษาเป็น
กรณีไป ทั งที�เก็บไวใ้นรูปแบบเอกสาร และที�เก็บไวเ้ป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เผื�อมีการเรียกใช้ และเมื�อครบ
กาํหนดเก็บรักษาใหน้าํเอกสารไปทาํลาย    

4 การปฏิบติัต่อลูกคา้ 
บริษัทคาํนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ในฐานะผูใ้ห้บริการลูกคา้  โดยยึดหลกัความซื�อสัตย ์

ความน่าเชื�อถือ และมุ่งมั�นในการสร้างความพึ�งพอใจแก่ลูกคา้ในการรับบริการที�มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงเวลา ใน
ราคาที�เป็นธรรม มีประสิทธิภาพไม่เลือกปฏิบตัิ ใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั 

แนวปฏิบัติที�ดี 

4.1 ปฏิบติัตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

4.2 มุ่งมั�นในการสร้างความพึงพอใจและความมั�นใจให้กบัลูกคา้ให้ไดรั้บบริการอยา่งมี 
คุณภาพ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกคา้อย่างต่อเนื�อง บุคลากรต้องทุ่มเทเพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างเต็มที�ด้วยความสุภาพ ด้วยราคาที�สมเหตุสมผล อนัเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการในธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั 

4.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สุจริตกบัลูกคา้ 
4.4 เปิดเผยขอ้มูลของผลิตภณัฑอ์ยา่งครบถว้น และถูกตอ้ง ไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั ง

รักษาสัมพนัธภาพที�ดีและยั�งยนื 
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4.5 จัดให้มีระบบการบริการลูกค้าเพื�อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนการบริการและ
ดาํเนินการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวมเร็วและดีที�สุด 

4.6 ใหค้วามสาํคญัในการรักษาขอ้มูลที�เป็นความลบัของลูกคา้อยา่งสมํ�าเสมอ และไม่นาํ 
ขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พื�อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผูที้�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ 

5 การปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี  
บริษทัให้ความสําคญักบัการปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี  อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดย

คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั และตั งอยูบ่นพื นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนที�เป็นธรรมต่อทั งสองฝ่าย 
ซึ� งเป็นกระบวนการสําคญัที�สนบัสนุนการดาํเนินกิจการของบริษทั ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ก่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์อนัดีทางธุรกิจซึ� งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่ายให้กา้วไปสู่การเป็นพนัธมิตรที�สนับสนุนการดาํเนิน
ธุรกิจระหวา่งกนัในระยะยาว  
แนวปฏิบัติที�ดี 

5.1 ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคกระบวนการจดัหาพสัดุตอ้งดาํเนินการอยา่งถูกตอ้ง ตาม
ระเบียบ ขอ้กาํหนดที�กาํหนดไวอ้ยา่งโปร่งใส ให้ขอ้มูลแก่คู่คา้อยา่งเท่าเทียมกนั ไม่อคติ ไม่เลือกปฏิบติัต่อผูค้า้ 
สร้างการแข่งขนัที�เป็นธรรมระหว่างคู่คา้ 

5.2 ปฏิบติัตามเงื�อนไข และ/หรือขอ้ตกลงในสัญญาที�ทาํร่วมกนักบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หนี 
อย่างเคร่งครัด กรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขขอ้ใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่คา้ทราบล่วงหน้าเพื�อร่วมกัน
พิจารณาแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัการแห่งความสมเหตุสมผล อนัเป็นการป้องกนัมิให้เกิดความเสียหาย 

5.3 ใชสิ้นคา้ หรือบริการที�มีลิขสิทธิy ถูกตอ้ง และไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระทาํที�เป็น
การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

5.4 ห้ามรับสิ�งของ หรือประโยชน์อื�นใดจากบุคคลอื�นที�มีหน้าที� หรือธุรกิจเกี�ยวขอ้งกบั
บริษทั เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที�คนทั�วไปพึงปฏิบติัต่อกนั โดยสิ�งของหรือประโยชน์
อื�นใดนั น ตอ้งมีราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละโอกาส ไม่เกิน 3,000 บาท และตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาของ
ตนทราบทนัที โดยการรับสิ�งของดงักล่าวตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยา่งใดอย่างหนึ�ง โดยไม่เป็นธรรม
ต่อการปฏิบตัิหนา้ที� 

5.5  ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการคา้กบัคู่คา้ โดยไม่สุจริต 
5.6   ให้ความสําคญัในการรักษาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่คา้อยา่งสมํ�าเสมอ และไม่นาํ

ขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พื�อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผูที้�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมจากคู่คา้ 
5.7  ส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของคู่คา้ และเปิดโอกาสให้คู่คา้

เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื�อสังคมของบริษทั 
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6 การปฏิบติัต่อพนกังาน 
พนกังานทุกคนเป็นส่วนสาํคญัที�สุดในการดาํเนินธุรกิจ เป็นปัจจยัสาํคญัสู่ความสาํเร็จของ 

บริษทัซึ� งบริษทัตอ้งให้ความสาํคญักบัพนกังานทุกคนโดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิ ส่งเสริมให้พนักงานมีความ
สามคัคี เชื�อใจกนั ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบตัิต่อกนัอยา่งสุภาพ และเคารพในศกัดิy ศรีความเป็นมนุษย ์ ตอ้งสร้าง
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ดีและปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพอนามยั ร่างกาย ทรัพยสิ์นของพนักงานเสมอ จ่าย
ค่าตอบแทนที�เหมาะสม มีสวสัดิการที�ดีให้แก่พนักงาน และจดัหานวตักรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
ทาํงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานไดเ้รียนรู้ และพฒันาความรู้ความสามารถ โดยจดัส่งให้เขา้อบรมหลกัสูตร
และสัมมนาต่างๆ ภายนอกบริษทั เพื�อตอบแทนพนกังานที�ดาํเนินงานเพื�อประโยชน์ของบริษทั 
แนวปฏิบัติที�ด ี

6.1 บริษทัตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนบนพื นฐานแห่งความยติุธรรม ไม่เลือกปฏิบติั การ 
แต่งตั ง โยกยา้ย รวมทั งการให้รางวลั หรือการลงโทษพนักงาน ตอ้งกระทาํดว้ยความเสมอภาค สุจริตใจและ
ตั งอยูบ่นพื นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมถึงการกระทาํ หรือการปฏิบติัของพนกังาน
นั นๆ  

6.2   ให้ความสําคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน 
โดยให้โอกาสกบัพนักงานอย่างทั�วถึงและเสมอภาค รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานไดรั้บการอบรมเพิ�มเติมใน
สาขาวิชาที�เกี�ยวกบัหนา้ที�การงาน 

6.3 ให้ผลตอบแทนที�เป็นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
และผลการปฏิบติังานของพนักงานแต่ละคนและสร้างแรงกระตุน้ในการทาํงาน ทั งในรูปของเงินเดือน โบนัส 
รางวลั และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานที�เหมาะสมตามระเบียบของบริษทั 

6.4 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 
6.5 พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ในความรับผิดชอบดว้ยตนเองอยา่งสุดความสามารถ 

มีจิตสํานึกที�ดี ซื�อสัตยสุ์จริต เที�ยงธรรม ยึดมั�นในคุณธรรมและจริยธรรม ขยนั มีสติ มีเหตุผล ไม่ใชอ้ารมณ์ 
ใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ และมีความรับผิดชอบ ไม่มอบหมายหน้าที�ของตนให้บุคคลใดบุคลหนึ� งทาํแทนไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม เวน้แต่จะเป็นการจาํเป็น หรือเพื�อความสะดวกรวดเร็วในงานที�ไม่ตอ้งใชค้วามสามารถ
เฉพาะตน 

6.6  พนักงานตอ้งกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะและประพฤติตน
เหมาะสม โดยไม่สร้างความเสื�อมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทั 

6.7  พนักงานควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที�บริษัทจัดขึ นเพื�อสร้างความสามัคคี 
ช่วยเหลือเกื อกลูกนั รวมทั งกิจกรรมเพื�อสังคมที�บริษทัจดัขึ น 

6.8  ห้ามพนักงานกระทาํการที�ก่อความเดือนร้อน รําคาญ บั�นทอนกาํลงัใจผูอ้ื�น ก่อให้เกิด
เป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบติังานที�มีลกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษทั หรือ
บุคคลภายนอกที�เขา้มาติดต่อธุรกิจ  
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6.9  พนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังาน
อยา่งเคร่งครัด และหลกัการเกี�ยวกบัสิทธิมนุษยชนขั นพื นฐานโดยไม่แบ่งแยกถิ�นกาํเนิด เชื อชาติ เพศ อาย ุสีผิว 
ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกลู สถานศึกษา หรือสถานะอื�นใดที�มิไดเ้กี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน 

6.10 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยัแก่ชีวิต สุขภาพ ร่างกาย 
และทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

6.11 ส่งเสริมให้พนักงานเขา้ใจเรื� องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที� เพื�อส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที�อยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทั�วถึงทั งบริษทั 

6.12 จดัให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจง้เรื�องที�ส่อไปในทางไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
หรือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั หรือการส่อ
ทุจริต รวมถึงการให้ความคุม้ครองผูแ้จง้เรื�องร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งไม่ให้ไดรั้บผล
ทางลบจากการร้องเรียน 

7 การปฏิบติัต่อคู่แข่ง 
บริษทัส่งเสริมนโยบายการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม ภายใตก้รอบแห่งกฎหมาย

เกี�ยวกบัหลกัปฏิบัติการแข่งขนัทางการคา้ ตามกรอบกติกาการแข่งขนัที�ดี ไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม 
แนวปฏิบัติที�ดี 

7.1 ประพฤติตนภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม 
7.2 ไม่ทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความ 

จริง 
7.3 ไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการที�ไม่สุจริต หรือไม่

เหมาะสม 
7.4 ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิy  

8 การปฏิบติัต่อชุมชน สังคม และสิ�งแวดลอ้ม 
บริษทัใส่ใจในความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสาํนึกดา้น 

คุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้ม ให้เป็นวิถีปฏิบติัประจาํวนัของพนักงาน เพื�อประโยชน์
ของทุกคนและสังคมโดยรวม  
แนวปฏิบัติที�ดี 

8.1   ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที�เป็นภยัต่อสังคม หรือศีลธรรมอนัดีงาม และ/หรือ เป็น
การส่งเสริมอบายมุข 

8.2  ให้ความสําคญักบักิจกรรมของชุมชนในสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาชุมชน 
สิ�งแวดลอ้ม มุ่งสร้างสรรคส์ังคมที�ดี โดยเฉพาะอยา่งยิ�งชุมชมที�อยูร่อบสถานประกอบการของบริษทั สนบัสนุน
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กิจกรรมที�ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที�สังคมและชุมชนจะไดรั้บ
อยา่งย ั�งยนื 

8.3   ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื� องสิ�งแวดล้อม เพื�อปลูกฝัง
จิตสาํนึกความรับผดิชอบต่อสังคม และสิ�งแวดลอ้มใหเ้กิดขึ นในบริษทั และบุคลากรของบริษทั 

8.4 สนับสนุนให้มีการใชท้รัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใชอ้ย่างสิ นเปลือง ปฏิบติัตาม
กฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด  

9 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
บริษัทจัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร เพื�อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยพนักงานของ

บริษทัตอ้งใชสิ้�งเหล่านี อย่างถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ ภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย นโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบติัในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�ทางบริษัทกาํหนด เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
ระมดัระวงัมิให้เกิดผลกระทบต่อบริษทัหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
แนวปฏิบัติที�ดี 

9.1  ตอ้งปฏิบติังานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลิขสิทธิy ถูกตอ้ง ห้ามติดตั งหรือใช้
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลิขสิทธิy ไม่ถูกตอ้งในสาํนกังานโดยเด็ดขาด 

9.2 ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ เพื�อป้องกันไม่ให้บุคคลอื�นเขา้ถึง
รหสัผา่นของตน รวมทั งไม่ใชอิ้นเตอร์เน็ตหรือเขา้ไปยงัเวบ็ไซตที์�ไม่คุน้เคย อนัอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษทั 

9.3 ใชอี้เมลแ์ละอินเตอร์เน็ตที�จดัให ้เพื�อธุรกิจของบริษทัอยา่งระมดัระวงั และไม่นาํมาซึ� ง
ความเสื�อมเสียชื�อเสียงของบริษทั 

9.4 มีหนา้ที�ดูแลบุคคลภายนอกในการเขา้ถึงแฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมเท่าที�จาํเป็นต่อการ
ทาํงานและปฏิบติัตามกฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารอยา่งเคร่งครัด 

9.5  บริษทัจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานสากล ซึ� งพนกังานของบริษทัมีหนา้ที�รับผดิชอบในการรักษาความปลอดภยัของระบบดงักล่าว 

9.6  หากบริษทัพบว่าพนกังานของบริษทัมีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็น
จริง จะไดรั้บการพิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรือ กฎหมายตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 
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ส่วนที� 3 

นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน 

Whistle Blowing Policy and Procedure 

บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จาํกดั  (มหาชน)     มีแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมตามหลกั 
การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จึงไดจ้ดันโยบายการแจง้เบาะแสและการร้องเรียน ขึ นเพื�อเป็น
ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน ให้กบัพนักงาน ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงบุคคลอื�นๆ ที�มีขอ้
สงสัยหรือพบเห็นการกระทาํที�ขดัต่อหลกัจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที�อาจส่อถึง
การทุจริตคอร์รัปชั�น ฉอ้โกง การประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษทั รวมถึงการกระทาํที�ผิดไปจากนโยบายของ
บริษทั และขดัต่อหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ  

ทั งนี  นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนนี ครอบคลุมตั งแต่ การรับเรื�องร้องเรียน การพิจารณา
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง การสรุปผล รวมถึงการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง โดยบริษทัจะรับฟัง
ทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใส รวมทั งใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อยา่งเที�ยงธรรม มีกาํหนดระยะเวลา
สอบสวนอยา่งเหมาะสม ขอ้มูลในการแจง้เบาะแสและการร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลบั เพื�อป้องกนักรณีถูก
ละเมิดสิทธิ ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียนจะไดรั้บความคุม้ครองไม่ให้ถูกกลั�นแกลง้ทั งในระหว่างการสอบสวน 
และภายหลงัการสอบสวน  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื�อส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั ละบริษทัยอ่ย ดาํเนินธุรกิจอยา่ง
ถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณ กฎเกณฑแ์ละกฎหมาย มีความโปร่งใส ยติุธรรม และสามารถตรวจสอบไดต้าม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด 
หลกัทรัพยที์�มีการให้ความคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลโดยสุจริตแก่ผูรั้บเรื�องร้องเรียน 

2. เพื�อส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั มีส่วนร่วมในการรายงานโดยสุจริต
ถึงการประพฤติปฏิบัติที�ขดัต่อจรรยาบรรณ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ หรือการกระทาํที�ส่อถึงการทุจริต หรือ
รายงานในงบทางการเงินที�ไม่เหมาะสมให้บริษทัรับทราบและแกไ้ขให้ถูกตอ้ง   

3. เพื�อให้ความคุม้ครองให้กบัผูแ้จง้เบาะแส และร้องเรียน และบุคคลใดที�ให้ความร่วมมืออย่าง
สุจริตใจ รวมถึงการไดรั้บการป้องกนัจากการถูกกลั�นแกลง้อนัเนื�องมาจากการแจง้เบาะแสและร้องเรียนอยา่ง
เหมาะสมและเป็นธรรม 
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ขอบเขตการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน 

เมื�อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทําที�ฝ่าฝืนหลกัปฏิบัติที�ดีในเรื�องต่อไปนีV 

• การกระทาํที�ฝ่าฝืนหรือขดัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
• การกระทาํที�ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั
• การกระทาํทุจริตหรือคอร์รัปชั�น หรือส่อทุจริตคอร์รัปชั�น
• การกระทาํที�ทาํใหเ้กิดความสงสัยและเกิดผลเสียต่อบริษทั
• รายงานทางการเงินที�ไม่เหมาะสม
• การกระทาํที�ทาํใหเ้กิดความสงสัยและเกิดผลเสียต่อบริษทั
• การไดรั้บความไม่เป็นธรรมในการปฏิบติังาน

บุคคลที�สามารถแจ้งเบาะแสและเรื�องร้องเรียน 

บริษทั คาดหวงัวา่พนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย หรือบุคคลภายนอกที�พบเห็น หรือทราบเบาะแส 
รวมถึงบุคคลที�ได้รับผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที�ของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที�ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  หลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดีและ 
จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบขอ้บังคบัของบริษทั รวมถึงการกระทาํที�อาจส่อถึงการทุจริต สามารถแจ้ง
เบาะแสและเรื�องร้องเรียนไดต้ามช่องทางที�บริษทักาํหนดให ้

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและเรื�องร้องเรียน 

ช่องทางที� 1 ไปรษณีย ์
ส่งถึง:  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / กรรมการตรวจสอบผา่นทางเลขานุการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ / 
หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจดัซื อ 

ที�อยู:่   บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จาํกดั )มหาชน (  
เลขที� 388  อาคารไอบีเอ็ม  ชั น 16บี  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400 

ช่องทางที� 2 โทรศพัทห์มายเลข  02-6192300  
ติดต่อ:  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ / 
หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจดัซื อ 

ช่องทางที� 3 อีเมลล ์ 
ถึง:   ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

กรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจดัซื อ 
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 อีเมลล ์สาํหรับแจง้เบาะแสและเรื�องร้องเรียนแสดงบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
www.asnbroker.co.th 

ช่องทางที� 4 กล่องรับแจง้เบาะแส สาํหรับกรณีภายในบริษทั 
ตั งอยูที่�ห้องรับรองพนกังาน 

การพิจารณาเบาะแส ข้อร้องเรียน และการดาํเนินการ 

• รายละเอียดของเบาะแสและการร้องเรียนตอ้งเป็นความจริง มีขอ้มูลหลกัฐานที�ชัดเจนเพียง
พอที�จะนาํสืบหาขอ้เทจ็จริงต่อไปได้

• ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียนจะตอ้งเปิดเผยตวัตนให้ทราบโดยเปิดเผยชื�อ นามสกุล ที�อยู ่และ
หมายเลขโทรศพัทที์�ติดต่อได ้เพื�อประโยชน์ในการสอบถามขอ้มูล และรายละเอียดเพิ�มเติม

• กรณีเป็นเรื�องร้องเรียนจากผูไ้ม่ระบุชื�อและไม่สามารถหาขอ้มูลเพิ�มเติมไดเ้พียงพอ   ให้ผูดู้แล
เรื�องร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบขอ้มูลและความเห็นเกี�ยวกบัเรื�องร้องเรียนนั นไปที�
กรรมการผูจ้ดัการ เพื�อขอแนวทางการดาํเนินการที�เหมาะสมต่อไป

• ขอ้มูลและกระบวนการตรวจสอบเพื�อหาขอ้เท็จจริงจะถือเป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าที�
จาํเป็นเท่านั น ดว้ยความระมดัระวงัเป็นสาํคญั โดยการแจง้เบาะแส และการร้องเรียนพนกังาน
ทั�วไป จะรับรู้เฉพาะผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจหาขอ้เท็จจริงเท่านั น ส่วนการแจ้งเบาะแสและ
ร้องเรียนผูบ้ริหารจะถูกเกบ็โดยเลขานุการบริษทั เพื�อรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

• ขบวนการและขั นตอนการตรวจสอบขอ้เท็จจริงจะตอ้งถูกดาํเนินการอยา่งเป็นธรรมต่อผูถู้ก
ร้องเรียน

• ระยะเวลาของการดาํเนินการและพิจารณาเบาะแสและขอ้ร้องเรียนขึ นอยูก่บัความซับซ้อนของ
เรื�องในแต่ละเรื�องที�ถูกร้องเรียนเขา้มา ทั งความเพียงพอของเอกสารหลกัฐานขอ้เท็จจริงจากผู ้
แจง้เบาะแสและร้องเรียนผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบ และรวมรวมขอ้เท็จจริง
ทั งนี รวมถึงเอกสารหลกัฐานและคาํชี แจงของผูถู้กร้องเรียน

• หากผูดู้แลเรื�องร้องเรียนตรวจสอบขอ้เทจ็จริงแลว้พบว่าผูถู้กร้องเรียนไม่มีความผิดหรือเป็น
เรื�องที�เกิดจากความเขา้ใจผิดหรือไดใ้ห้ขอ้แนะนาํแก่ผูถู้กร้องเรียนหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งให้มีการ
ประพฤติหรือปฏิบตัิที�เหมาะสมแลว้ และพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื�องโดยไม่มีการลงโทษ
ใดๆ ให้ผูดู้แลเรื�องร้องเรียนเสนอเรื�องดงักล่าวแก่ผูบ้งัคบับญัชาลาํดบัเหนือขึ นไปเพื�อขออนุมติั
ปิดเรื�อง
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มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน 
ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน จะไดรั้บการคุม้ครองที�เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษทั ดงันี  

• บริษทัจะเกบ็ขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียน และผูถู้กร้องเรียน เป็นความลบั
โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งที�ไดรั้บทราบเรื�องหรือขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องร้องเรียน จะตอ้งเก็บ
รักษาขอ้มูลให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื�น เวน้แต่ที�จ ําเป็นต้องเปิดเผยตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมาย

• บริษทัจะเปิดเผยขอ้มลูเท่าที�จาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูร้ายงาน
แหล่งที�มาของขอ้มูล หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง

• ผูแ้จ้งเบาะแส ผูร้้องเรียน และผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง จะไดรั้บความ
คุม้ครองสิทธิy  ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก เพื�อให้ไดรั้บความปลอดภยัและมิถูก
กลั�นแกลง้

• บริษทัจะไม่กระทาํการใดๆ ที�ไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือ
ในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง เช่น การโยกยา้ยเปลี�ยนตาํแหน่ง การเปลี�ยนแปลงลกัษณะงาน
สถานที�ทาํงาน การพกังาน การข่มขู่ การรบกวนการปฏิบติังาน การเลิกจา้ง หรือกระทาํการอื�น
ใดที�มีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอยา่งไม่ถูกตอ้งและเป็นธรรม

• ผูที้�ไดรั้บความเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการที�เหมาะสมและเป็น
ธรรม

การรายงานข้อมูลที�เป็นเท็จ 

หากการแจ้งเบาะแสขอ้ร้องเรียนให้ถ้อยคาํ หรือให้ขอ้มูลใดๆ ที�พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทาํโดยไม่
สุจริต เป็นขอ้มูลเท็จ อนัเนื�องมาจากเจตนาบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผูอื้�น กรณีเป็นพนกังาน
ของบริษทั ให้ถือว่าผูที้�รายงานขอ้มลูนั นมีความผดิทางจรรยาบรรณของบริษทั จะไดรั้บการลงโทษทางวินยัตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และ/หรือบญัญติัของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที�เป็นผูก้ระทาํ
ใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย ทางบริษทัจะดาํเนินคดีตามกฎหมายกบับุคคลนั นต่อไป 
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ส่วนที� 4 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

Anti-Corruption Policy 

บริษทั ยดึมั�นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษทั เพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้แก่
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และสนบัสนุนการเติบโตอยา่งยั�งยนืให้กบับริษทั 

บริษทัต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบดว้ยตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชั�น เป็นภยัร้ายแรงที�
ทาํลายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
บริษทัจึงไดจ้ดัทาํนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึ น พร้อมทั งกาํหนดแนวปฏิบตัิ
ตลอดจนมาตรการในการดาํเนินการเพื�อเป็นแนวทางการปฏิบติัที�ชดัเจน โดยกาํหนดให้บุคลากรของบริษทั
ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นอย่างจริงจงั และทบทวนการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว
อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง  

นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นนี  มีผลใช้บังคบักบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทั นอกจากนี  บริษทัยงัส่งเสริมให้บุคคลภายนอกองคก์ร และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดรั้บทราบนโยบายนี  ผ่านช่อง
ทางการสื�อสารของบริษทั เพื�อให้ไดรั้บทราบว่าบริษัทมีเจตนารมณ์ต่อการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นอนัเป็น
รากฐานสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจและการเติบโตอยา่งย ั�งยนืสืบไป 

นิยาม 

“บริษทั” หมายถึง  บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

“บริษทัยอ่ย” หมายถึง บริษทั เอเอสเอน็ ไลฟ์โบรกเกอร์ จาํกดั และ 
บริษทั ไดเ้งิน ดอทคอม จาํกดั 

“ผูบ้ริหาร” หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกต่อจากประธานเจา้หนา้ที�    
บริหารลงมาและผู ้มีตาํแหน่งเทียบเท่ารายที�  4 ทุกราย รวม
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

“พนกังาน” หมายถึง พนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ที�ดาํรงตาํแหน่งงานที�อยูภ่ายใต ้
ผูบ้ริหารตามโครงสร้างองคก์รของบริษทั 

“ผูเ้กี�ยวขอ้ง” หมายถึง  คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี�นอ้ง/ญาติสนิท รวมถึงสามี/ภรรยา โดย 
พฤตินัยของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท 
และบริษทัยอ่ย 
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“ผูมี้ส่วนไดเ้สีย” หมายถึง  ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี  พนกังาน คู่แข่งทางการคา้ ภาครัฐ 
ตลอดจนองคก์รและผูเ้กี�ยวขอ้งอื�นๆ ในสังคม 

“การทุจริตคอร์รัปชั�น” หมายถึง  การติดสินบนไม่ว่าจะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การใหค้าํมั�น 
สัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน ทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อื�นใดกบัเจา้หน้าที�รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน 
คู่คา้ ลูกคา้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทัและผูเ้กี�ยวขอ้ง 
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือการกระทาํพฤติกรรมใดๆ ที�
ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั�น  เพื�อให้บุคคลดงักล่าวปฏิบตัิหรือละ
เวน้การปฏิบติัหน้าที�  หรือเพื�อไดม้าหรือรักษาไวซึ้� งผลประโยชน์ที�
ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ เพื�อเป็นสิ�งจูงใจให้บุคคลกระทาํอยา่งหนึ�ง
อย่างใดที�ผิดกฎหมาย หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี อนัเป็นการทาํลาย
ความน่าเชื�อถือที�บุคคลใดๆมีต่อบริษทั 
ย ก เ ว้น เ ป็ น ก ร ณี ที� ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ  ป ร ะ ก า ศ  ข้อ บัง คับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจารีตทางบการคา้ให้กระทาํได ้

“การช่วยเหลือทางการเมือง”  หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื�นไม่ว่าจะโดยตรงหรือ 
โดยออ้ม เพื�อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กูเ้งิน การ
ให้สิ� งของหรือบริการ การโฆษณาสนับสนุนพรรคการเมือง การ
บริจาคเงินเพื�อร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์กรที� มีความสัมพันธ์
ใกลชิ้ดกบัพรรคการเมืองในลกัษณะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนในทางมิชอบ  

“การบริจาคเพื�อการกุศล” หมายถึง  การบริจาคเงิน สิ�งของ หรือสิ�งอื�นใดที�สามารถคาํนวณเป็นตวัเงินได ้
ให้กบัองคก์รการกุศลโดยไม่หวงัสิ�งตอบแทน 

“เงินสนบัสนุน” หมายถึง  เงินที�จ่ายให้หรือไดรั้บ สิ�งของที�ไดใ้ห้หรือไดรั้บ หรือผลตอบแทน 
อื�นๆ ที�ไดใ้หห้รือไดรั้บ ซึ� งอาจคาํนวณไดเ้ป็นตวัเงินจากลูกคา้ คู่คา้  
หุน้ส่วนทางธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อธุรกิจ ตราสินคา้ หรือ
ชื�อเสียงของบริษทั เป็นประโยชน์ช่วยสร้างความสัมพนัธท์างธุรกิจ
และให้ในโอกาสที�เหมาะสม 
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การบังคบัใช้ 
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นนี ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ครั งที� 6/2560  เมื�อ

วนัที� 22 ธนัวาคม 2560 โดยมีผลใชบ้งัคบักบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 
การปรับปรุงแกไ้ขเปลี�ยนแปลง นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�

ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครั ง 

วัตถุประสงค์ 
บริษัทกาํหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นนี ขึ นเพื�อแสดงถึงทิศทางและกรอบการ

ดาํเนินการของบริษัทเกี�ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ตามหลักการและแนวปฏิบัติที�ดีที�เหมาะสม
สําหรับการประกอบธุรกิจ โดยกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นในการดาํเนินธุรกิจเพื�อส่งเสริมให้บริษทัเป็นองค์กรที�มีการบริหารจัดการที�ดีมี
ประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

• หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทักระทาํการทุจริตหรือคอร์รัปชั�น
• ส่งเสริมค่านิยมเกี�ยวกบัความซื�อสัตยสุ์จริต และการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหนา้ที�
• สนับสนุนการเสริมสร้างให้ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัมีความเขา้ใจ ตะหนักรู้ และให้ความร่วมมือใน

การอนัใดที�จะเป็นประโยชน์ในการใหห้รือรับสินบนและการคอร์รัปชั�น
• มุ่งมั�นที�จะเป็นองคก์รที�โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั�น รวมทั งไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบั

การทุจริตคอร์รัปชั�น
• กาํหนดแนวทางในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ที�เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์และ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง
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หน้าที�ความรับผดิชอบ 
1. คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที�และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมตัินโยบายการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชั�นและกาํกบัดูแลให้มีระบบที�สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริต หรือคอร์รัปชั�นที�มีประสิทธิภาพ
เพื�อให้มั�นใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนักและให้ความสาํคญักบัการต่อตา้นคอร์รัปชั�นและปลูกฝังจนเป็น
วฒันธรรมองคก์ร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที�และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี
ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี� ยงให้มั�นใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และมีความเสี�ยงที�จะทาํให้เกิดโอกาส
การทุจริตที�มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัน้อยที�สุด

3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�รับเรื�องแจง้เบาะแสการกระทาํอนัทุจริต ที�บุคลากรในองคก์รมีส่วน
เกี�ยวขอ้งและตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามที�ได้รับแจ้ง และเสนอเรื� องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน
พิจารณาลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว

4. ประธานเจา้หน้าที�บริหาร มีหนา้ที�และรับผดิชอบในการกาํหนดให้มีระบบและการให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น เพื�อสื�อสารไปยงัพนักงานและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย
รวมทั งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

5. ประธานเจา้หน้าที�บริหาร มีหน้าที�จดัให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชั�นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสมํ�าเสมอ

6. ประธานเจา้หน้าที�บริหาร  มีหน้าที�ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาขอ้เท็จจริงตามที�
ไดรั้บแจง้ หรืองานที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัการสอบสวนเรื�องการทุจริต
โดยสามารถมอบหมายงานให้กบัทีมผูบ้ริหารที�เห็นวา่สามารถช่วยเหลือสืบหาขอ้เทจ็จริงได้

7. กาํหนดให้ผูบ้ริหารแต่ละฝ่ายมีหน้าที�รณรงค ์ส่งเสริมให้พนักงานในหน่วยงานของตนตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น และรายงานผลให้กรรมการผูจ้ดัการทราบ ทั งนี 
เพื�อให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานผลต่อประธานเจา้หน้าที�บริหารเพื�อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
อยา่งสมํ�าเสมอ รวมถึงสื�อสารให้ผูบ้ริหารแต่ละฝ่ายไดท้ราบว่ากรณีที�ตรวจสอบพบการทุจริต ตอ้งรีบ
แจ้งให้กรรมการผู ้จัดการได้ทราบโดยทันที เพื�อรายงานประธานเจ้าหน้าที�บริหารรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัไดท้ราบต่อไป
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แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท จะไม่กระทาํหรือยอมรับการคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบทั ง

ทางตรงและทางออ้ม และกาํหนดให้บุคลากรของบริษทัฯ ปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น
อยา่งจริงจงัดงันี  

1. ไม่ดาํเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที�เกี�ยวกบัในการทุจริต คอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ ทั ง
ทางตรงและทางออ้ม หรือจากการใชอ้าํนาจหนา้ที�โดยมิชอบ

2. ตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเรื�องที�เกี�ยวกบัการรับ การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื�น
ใด ควรเป็นไปเพื�อวตัถุประสงคท์างธุรกิจเท่านั น โดยมีมูลค่าที�เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจอยา่งมีนยัสาํคญั

3. หากไดรั้บขอ้เสนอเรื�องสินบน ขอให้ปฏิเสธอยา่งสุภาพและอธิบายถึงหลกัการดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ
ใหบุ้คคลซึ� งให้ขอ้เสนอนั นทราบ

4. เมื�อพบเห็นเหตุการณ์การทุจริตในบริษทั ใหร้ายงานหวัหนา้งานหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทราบทนัที
เช่น รายงานต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื อ หรือแจ้งผ่านช่องทางการสื�อสารที�จัดให้บุคลากร
สามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียนเกี�ยวกบัการทุจริตคอร์รัปชั�น

5. บริษทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานที�ปฏิเสธหรือแจง้เรื�องการทุจริต คอร์รัปชั�นที�เกี�ยวกบั
บริษทั โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูที้�ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั�น
ตามที�บริษทักาํหนดไวใ้น Whistleblower Policy

6. จดัให้มีระบบควบคุมภายในและการประเมินความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมอยา่งสมํ�าเสมอ
เพื�อป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั�น ทบทวนและประเมินความเสี�ยงจากการดาํเนินงานที�อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชั�นอยา่งนอ้ยปีละครั ง

7. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที�สะทอ้นถึงความมุ่งมั�นต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น
8. การกระทาํใดๆ ที�ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นฉบับนี  ไม่ว่า

ทางตรง หรือทางออ้ม จะไดรั้บการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบของบริษทั หรือลงโทษทางกฎหมาย
หากการกระทาํนั นผิดกฎหมาย การไม่รับรู้กบัมาตรการนี   ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบัติ
ตามได้

9. บริษทัตระหนักถึงความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทาํความเขา้ใจกบับุคคลอื�นที�ตอ้งปฏิบติั
หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทัในเรื�องที�ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบาย
การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นนี 

10. บริษทั มุ่งมั�นที�จะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รที�ยดึมั�นว่าทุจริตคอร์รัปชั�นเป็นสิ�งที�ยอมรับไม่ได้
11. นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นนี  ใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั งแต่การ

สรรหา หรือการคดัเลือกบุคคลากร การเลื�อนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน
พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกาํหนดให้ผูบ้ังคบับัญชาทุกระดับสื�อสารทาํความเขา้ใจกบั
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พนักงานเพื�อใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจที�อยูใ่นความรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบตัิให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

• บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นในสถานที�เด่นชัด ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนในบริษทัสามารถอ่านได้

• บริษทัจะเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นผ่านช่องทางการสื�อสารของบริษทั เช่น
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) /เวบ็ไซตข์องบริษทั และรายงานประจาํปีของบริษทั

• บริษทัจะจดัใหมี้การอบรมนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นให้แก่พนักงานใหม่
• บริษทัจะทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นอยา่งสมํ�าเสมอทุกปี

มาตรการปฏิบัติที�เกี�ยวข้อง 

เพื�อป้องกนัความเสี�ยงดา้นทุจริตคอร์รัปชั�นที�อาจเกิดขึ นต่อบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของ

บริษทั ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายดงัต่อไปนี  

• นโยบายการรับ การให้ของขวญั หรือประโยชน์อื�นใด
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน รวมถึงผูเ้กี�ยวขอ้งของบริษัทสามารถกระทาํการ รับและให้
ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื�นใดไดโ้ดยตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

1. ดาํเนินการอย่างถูกตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบของบริษทั และตอ้งไม่เป็นการกระทาํที�จะส่งผลกระทบเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ
บริษทั

2. มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณี
3. ไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรับการติดสินบน การทุจริตคอร์รัปชั�น
4. ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษทั
5. มูลค่าของการรับ การให้ของขวญั หรือผลประโยชน์อื�นใด ไม่เกินสามพนับาท

• นโยบายการบริจาคเพื�อการกุศลหรือเงินสนบัสนุน
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน รวมถึงผูเ้กี�ยวขอ้งของบริษทัสามารถบริจาคเพื�อการกุศลหรือเงิน
สนบัสนุนไดโ้ดยตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี 
1. ดาํเนินการอยา่งถูกตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย

ระเบียบของบริษทั
2. ไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรับการติดสินบน การทุจริตคอร์รัปชั�น
3. ไม่มีวตัถุประสงคแ์อบแฝงเพื�อสร้างความไดเ้ปรียบหรือสร้างแรงจูงใจในการเอื อประโยชน์

ทางธุรกิจ
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4. ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษทั
5. ตอ้งจดัทาํบนัทึกขออนุมติัโดยระบุวตัถุประสงคแ์ละชื�อบุคคล/หน่วยงานผูรั้บบริจาคหรือรับ

การสนับสนุนอย่างชัดเขน พร้อมแนบเอกสารที�เกี�ยวขอ้งเพื�อนาํเสนอผูมี้อาํนาจของบริษัท
พิจารณาอนุมติก่อนดาํเนินการ

• นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง
บริษทัมีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองหรือกระทาํการอนั
เป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน รวมถึง
ผูเ้กี�ยวขอ้งกบับริษทั สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองไดโ้ดยตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี 
1. บุคลากรของบริษัท มีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื�นๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง เช่น การใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั ง
2. บุคลากรของบริษัทต้องไม่ใช้ทรัพยสิ์นของบริษัท หรือให้บริการในนามของบริษัทเพื�อ

สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือการกระทาํใดๆ อนัก่อให้เกิดความเขา้ใจว่าบริษทัมีส่วน
เกี�ยวขอ้งหรือให้การสนบัสนุนพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ




