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ส่ วนที 1
ข้ อมูลทัวไป
ประกาศบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) “ASN” มีเจตนารมณ์ให้การส่ งเสริ มและพัฒนาให้บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย เป็ นองค์กรที มีการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือให้ธุรกิจเติบโต เจริ ญก้าวหน้า เป็ นองค์กรทีมีการ
กํา กับดูแลกิ จการที ดีเ พื อให้ธุรกิ จ เติบ โต เจริ ญก้า วหน้า โดยตังอยู่บนพื นฐานของการปฏิ บัติงานด้วยความ
โปร่ งใส มีคุณธรรม จริ ยธรรม และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง ยืน ควบคู่ไปกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายและ
สังคมโดยรวม ดังนัน บริ ษทั จึงได้จดั ทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพือให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของบริ ษทั และหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดี ปี 2560 หรื อ Corporate Governance Code ของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ โดยประกาศให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพือการดําเนิ นธุรกิจอย่างเป็ นธรรม สุ จริ ต โปร่ งใส
ทังนี ให้คู่มือการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี เป็ นส่ วนหนึ งของ ระเบียบข้อบังคับ
การทํางานทีพนักงานทุกคนมีหน้าทีตอ้ งปฏิ บัติดว้ ยความเข้าใจเป็ นอย่างดี และใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั ิงาน
ปฏิ บัติ ตามจรรยาบรรณธุ รกิจอย่า งเคร่ งครั ด และปฏิ บัติ ตนเป็ นแบบอย่างที ดี การฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บัติ ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจนี รวมถึงกฎระเบียบของบริ ษทั จะถูกพิจารณาโทษทางวินัย
ตามทีกาํ หนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการทํางาน
บริ ษทั หวังเป็ นอย่างยิง ว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน จะให้ความร่ วมมือในการศึกษาและ
ปฏิบตั ิตามคู่มือดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพือธํารงไว้ซ ึ งการกํากับดูแลกิจการทีและนําพาองค์กรสู่ เป้ าหมายในการ
สร้างความเจริ ญเติบโตอย่างยัง ยืนต่อไป

ประกาศ ณ วันที 17 มกราคม 2561

(นายธวัชชัย เลิศรุ่ งเรื อง)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) มุ่งมัน ทีจะเป็ นผูน้ าํ ด้านธุ รกิจนายหน้าประกันภัยทีพร้อม
พัฒ นาคุณภาพการให้บริ การด้วยมาตรฐานระดับสากลและดูแลผลประโยชน์ ของลูกค้า พันธมิ ตร พนักงาน
รวมถึงผูถ้ ือหุ ้นอย่างเป็ นธรรม และร่ วมสร้างสรรค์สังคมทีดี
พันธกิจ (Mission)
1 สร้างระบบบริ การมาตรฐานทีเปี ยมไปด้วยคุณภาพ
2 สร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้า
3 สร้างนวัตกรรมในการบริ หารทีมีประสิ ทธิ ภาพด้วยระบบสารสนเทศทีทนั สมัย
4 สร้างบุคลากรทีมีคุณภาพ มีความเป็ นมืออาชีพและเป็ นส่ วนหนึ งของกิจการเสมือนการเป็ นเจ้าของ
ค่ านิยมองค์ กร : TARGET
Teamwork
Achievement
Responsibilities
Growth
Ethics
Transparency
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ทีมงานร่ วมใจ
บรรลุเป้ าหมายร่ วมกันด้วยนวัตกรรมองค์กร
รับผิดชอบต่อสังคม
เติบโตอย่างยัง ยืน
ยึดถือพลังความดี
มีความโปร่ งใส
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หลักปฏิบัตเิ กียวกับคู่มอื การกํากับดูแลกิจการทีด ี และจรรยาบรรณธุรกิจ
บุคลากรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ต้องศึกษาหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริ ษทั อย่างถีถว้ นและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยถือเป็ นวินยั ในการปฏิบตั ิงาน
ในกรณี ทีมีการฝ่ าฝื นหรื อละเว้นการปฏิบตั ิตามคูม่ ือฉบับนี ให้วินิจฉัยตามลักษณะของการฝ่ าฝื น เจตนา
หรื อ หรื อความสําคัญผิด มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหน่ งหน้าทีของผูฝ้ ่ าฝื น และความประพฤติใน
อดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลกระทบอันเกิดจากการฝ่ าฝื นหรื อเหตุอืนอันควรจะนํามาประกอบการพิจารณา
ผูล้ ะเว้น ย่อ มถู ก สอบสวนและลงโทษทางวิ นัยตามความเหมาะสม อาจถึ ง ขันให้ อ อก และอาจถู ก
ดําเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณี ทีการกระทํานันผิดกฎหมาย
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับมีหน้าทีรับผิดชอบกํากับดูแลสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้พนักงานในบังคับบัญชามี
ความรู ้ความเข้าใจและปฏิบตั ิตามคู่มือการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั อย่างทัว ถึง
หากบุคลากรประสบปั ญหาในการตัดสิ นใจหรื อการปฏิบตั ิงานที มิได้กาํ หนดไว้ในคู่มือการกํากับดูแล
กิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษทั ให้ยตุ ิการกระทําเมือพิจารณาเกียวกับการกระทํานันแล้วพบว่า
•
การกระทํานันขัดต่อกฎหมาย
•
การกระทํานันขัดต่อนโยบายของบริ ษทั
•
การกระทํานันส่ งผลเสี ยต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
•
การกระทํานันส่ งผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ของบริ ษทั
•
การกระทํานันจะก่อให้เกิดแนวปฏิบตั ิทีไม่ดีในอนาคต
กรณี ไม่ แ น่ ใ จหรื อไม่ อ าจตัดสิ น ใจว่า การตัด สิ นใจของตนนันถู กต้อ งหรื อ ไม่ ควรหารื อผูร้ ่ วมงาน
ปรึ กษาผูบ้ ัง คับบัญชา แล้วแต่ กรณี ผูบ้ งั คับบัญชามี หน้า ที ให้คาํ แนะนําในขันต้นแก่ ผูใ้ ต้บัง คับบัญชา หรื อ
สอบถามได้ทีผอู ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื อ
ทังนี หากบุคลากรพบการกระทําผิดกฎหมาย และ/หรื อหลักการกํากับดูแลกิจการ ให้แจ้งข้อร้องเรี ยน
หรื อข้อกล่าวหาไปยังช่ องทางต่างๆ ตามช่ องทางที ระบุ ไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้ องเรี ยนของ
บริ ษทั
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ส่ วนที 2
การกํากับดูแลกิจการทีด ี
นโยบายกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ทีจะส่ งเสริ มและพัฒนาให้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นองค์กรทีมีการกํากับดูแลกิจการทีดีโดยนําหลักปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ทีดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 มาปรั บใช้อย่างเหมาะสมกับบริ บททางธุ รกิจของบริ ษทั เพือให้ธุรกิ จ
เติ บ โต เจริ ญ ก้า วหน้า โดยตังอยู่บ นพื นฐานของการปฏิ บัติ ง านด้ว ยความโปร่ ง ใส มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
ตรวจสอบได้ และสร้ างคุณค่าให้แก่ กิจการอย่างยัง ยืน ควบคู่ไปกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ กฝ่ ายและสังคมโดยรวม
นอกเหนื อจากการสร้างความเชือมัน ให้แก่ผลู ้ งทุน
บริ ษ ัทจึ งได้กาํ หนดนโยบายด้านการกํากับดู แลกิ จการที ดีเพือเป็ นกรอบในการปฏิ บัติงานด้านต่ างๆ
ดังนี
1.
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน จะปฏิ บตั ิ หน้าที อย่างเต็มความสามารถ
ด้วยความรั บผิดชอบ ระมัดระวัง มุ่ งมันทุ่ มเท ซื อสัต ย์สุ จริ ต เพื อประโยชน์ สู งสุ ดขององค์กร ปฏิ บตั ิ หน้า ที
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น ยึดถือคู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริ ษทั เป็ นแนวทางปฏิบตั ิเป็ นกิจวัตรจนเป็ นวัฒนธรรมทีดีขององค์กร
2.
คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูน้ าํ เป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิหน้าทีตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการทีดี และสอดส่ องดูแลเรื องการเข้าทําธุรกรรมทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเกียวโยงกัน
เพือให้การตกลงเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทางทีชดั เจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผล
และเป็ นอิสระภายในกรอบจริ ยธรรมทีดี เพือประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวมเป็ นสําคัญ
3.
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสําคัญร่ วมกับฝ่ ายบริ หารในการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
กลยุทธ์ แผนงานทีสาํ คัญของบริ ษทั ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรสําคัญ นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย เพือให้มนั ใจว่าการดําเนิ นงานเป็ นไปในทิศทางทีสามารถแข่งขันได้ ปรั บตัวได้ภายใต้การ
เปลียนแปลง คงไว้ซ ึ งการเคารพสิ ทธิ และมีความรั บผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ี ส่วนได้เสี ย เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม สิ งแวดล้อม รวมถึงการติดตาม ดูแล รายงานผลการดําเนิ นงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย เพือ
สร้างคุณค่าอย่างยัง ยืนให้ทงกิ
ั จการ ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสังคมโดยรวม
4.
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่า
เทียมกันโดยยึดหลักความเป็ นธรรม จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชือถือได้ และทันเวลาเพือให้ผถู ้ ือ
หุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
5.
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารจัดให้มีระบบทีสนับสนุ นการต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน ทีมีประสิ ทธิ ภาพ เพือให้มนั ใจว่าฝ่ ายบริ หารและพนักงานทุ กคนได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับ
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การต่ อต้านการคอร์ รัปชัน รวมทังปฏิ บตั ิ ตามมาตรการต่ อต้า นการคอร์ รัปชันและปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรม
องค์กร
6.
การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที ดี ถื อ เป็ นดั ช นี ชี วัด ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน
ทังนี กรอบการปฏิบตั ิงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการทีดีขา้ งต้น ได้แสดงอยูใ่ นคู่มือหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณทางธุ รกิจ ซึ งได้เผยแพร่ ให้พนักงานทุกคนเพือยึดถือปฏิบตั ิ
นิยามและความหมาย
การกํากับดูแลกิจการทีดี หมายถึง การจัดโครงสร้ างและกลไก มาตรการบริ หารจัดการภายในองค์กร
เพื อเชื อมโยงความสั มพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร พนักงาน และผูม้ ี ส่วนได้เ สี ยทุ กฝ่ าย ให้กิจการ
สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการทีดี มีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรั บผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย คํานึ งถึงประโยชน์ต่อสังคมและสิ งแวดล้อม สร้ างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง ยืน สามารถปรั บตัวได้
ภายใต้ปัจจัยการเปลียนแปลง
ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี
1.
สร้ างกรอบความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ และผูบ้ ริ หาร ต่ อผูม้ ีส่ วนได้เสี ยทุ กฝ่ าย และ
สร้างความเชือมัน ให้กบั ผูล้ งทุน
2.
สร้างพันธะผูกพันเพือให้ฝ่ายบริ หารใช้อาํ นาจภายในขอบเขตทีกาํ หนด
3.
สร้างเครื องมือในการวัดผลการดําเนิ นงาน และตรวจสอบการทํางานต่างๆ เพือปรับปรุ งแก้ไข
การดําเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง ขึน
4.
สร้างระบบบริ หารจัดการทีดี โปร่ งใส มีจริ ยธรรม มีมาตรฐานชัดเจน สามารถแข่งขันได้และมี
ผลประกอบการทีดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
5.
สร้างประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ งแวดล้อม
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หลักปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี ได้มีการปรับปรุ งเนื อหาให้สอดคล้อง
กับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 โดยมีเนือหาแบ่งเป็ น 5 หมวด ได้แก่
หมวดที 1
คณะกรรมการบริ ษทั
หมวดที 2
สิ ทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้น และบทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หมวดที 3
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
หมวดที 4
การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี ยง
หมวดที 5
จรรยาบรรณธุรกิจ
แนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดแี ละจรรยาบรรณธุรกิจ
หมวดที 1
คณะกรรมการบริษัท
หลักการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับการแต่งตังจากผูถ้ ือหุ ้นด้วยกระบวนการทีโปร่ งใสจึงต้องรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบตั ิหน้าทีต่อผูถ้ ือหุ ้นและบุคคลภายนอก มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั การกําหนด
โครงสร้างกรรมการทังในเรื องขนาด องค์ประกอบ สัดส่ วนกรรมการทีเป็ นอิสระทีเหมาะสม รวมถึงการกําหนด
อํา นาจหน้าที และความรั บผิดชอบต้องเป็ นอิ ส ระจากฝ่ ายบริ หารโดยมี การแบ่ งแยกหน้า ที ความรั บผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารที ชดั เจน เป็ นประโยชน์ ต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของ
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ งเป็ นสิ งจําเป็ นต่อการนําพาองค์กรสู่ วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทีกาํ หนดไว้ โดยบุคคลที
จะได้รับแต่งตังเป็ นกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูท้ ีมีความซื อสัตย์ต่อหน้าที มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถและ
ประสบการณ์ จะต้องอุทิศเวลาให้กบั บริ ษทั เพือปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างเต็มที ดว้ ยความมีอิสระในการตัดสิ นใจ
เพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม
นอกจากนัน เพื อให้การปฏิ บัติ หน้า ที ของคณะกรรมการบริ ษ ัท มี ประสิ ทธิ ภาพยิง ขึน จะต้องมี
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพือช่วยการกํากับดูแล ศึกษา และกลัน กรองงานตามความจําเป็ น
แนวปฏิบัติทีดี
1.

ภาวะผูน้ าํ และวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษทั มีวสิ ัยทัศน์และความมุ่งมัน ทีจะให้บริ ษทั เป็ นผูน้ าํ ด้านธุ รกิจนายหน้าประกันภัยที
พร้ อ มพัฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารด้ว ยมาตรฐานระดับ สากลและดู แ ลผลประโยชน์ ของลู กค้า พัน ธมิ ต ร
พนักงาน รวมถึงผูถ้ ือหุ ้นอย่างเป็ นธรรม และร่ วมสร้างสรรค์สังคมทีดี
คณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะผูน้ าํ องค์กร มีภาวะผูน้ าํ ในการกํากับดูแลการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หาร
ให้มีการบริ หารจัดการที ดี ครอบคลุมถึงการกําหนดวัตถุ ประสงค์เป้ าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดําเนิ นงาน
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ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายและรับผิดชอบตามหน้าทีในการ
กํากับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม
2.

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั การแต่งตัง และความเป็ นอิสระ
2.1 คณะกรรมการบริ ษ ัท ประกอบด้ว ยกรรมการที มี คุ ณ สมบัติ ห ลากหลายทังในด้า นทัก ษะ
ประสบการณ์ความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะด้าน มีจาํ นวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่
เกิน 12 คน เพียงพอทีจะสามารถเอือประโยชน์แก่บริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี โดยมีกรรมการทีไม่ได้
เป็ นผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 1 คนเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในธุ รกิจ และอย่างน้อย 1 คนมีประสบการณ์
ด้านบัญชีและการเงิน ซึ งสามารถให้ความเห็นเกียวกับการทํางานของฝ่ ายบริ หารได้อย่างเป็ น
อิสระ
2.2 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการทีเป็ นอิสระมากกว่ากึงหนึ งของจํานวนกรรมการ
ทังคณะ ซึ งเป็ นสัดส่ วนทีสะท้อนอํานาจทีถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม และกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึงหนึ งของจํานวนกรรมการทังหมดจะต้องมีถินที อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการจะเป็ นผู ้
ถือหุ ้นของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
2.3 คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับแต่งตังและถอดถอนโดยทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้น
ทังหมดโดยรวม มิใช่ตวั แทนของผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ ง
2.4 การแต่ งตังกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และข้อกําหนดของกฎหมายที
เกียวข้อง ทังนี จะต้องมีความโปร่ งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยในการระบุผเู้ ข้า
คัดเลือกมาดํารงตําแหน่งกรรมการคณะกรรมการอาจจะใช้แหล่งการสรรหา ดังต่อไปนี
(1)
กรรมการของบริ ษทั เป็ นผูแ้ นะนํา
(2)
บริ ษทั ทีปรึ กษาภายนอก
(3)
ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่ งเสริ มกรรมการบริ ษทั ไทย
2.5 กรรมการบริ ษทั มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี และเมือครบวาระอาจได้รับพิจารณา
เลื อ กตังให้เ ป็ นกรรมการบริ ษัทต่ อ ไปได้ ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี กรรมการ
บริ ษทั ต้องออกจากตําแหน่ งจําหนวนหนึงในสาม ถ้าจํานวนกรรมการบริ ษทั แบ่งออกให้ตรง
เป็ นส่ วนสามไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่ วนหนึ งในสาม กรรมการบริ ษทั ทีจะต้อง
ออกจากตําแหน่ งนัน ให้พิจารณาจากกรรมการบริ ษทั ทีอยูใ่ นตําแหน่ งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจาก
ตําแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริ ษทั ทีออกไปนันอาจได้รับเลือกตังให้ดาํ รงตําแหน่งอีกได้
2.6 คณะกรรมการกําหนดเป็ นนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื องไม่เกิน
9 ปี นับจากวันทีได้รับแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการอิสระครังแรก
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3.

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ต้องเป็ นผูท้ ีมีความรู ้ความสามารถมีประสบการณ์และ
คุ ณสมบัติที เหมาะสม มี การกําหนดขอบเขตอํา นาจหน้า ที ของคณะกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้า หน้า ที
บริ หารไว้อย่างชัดเจน มีการถ่วงดุลในมติทีสําคัญโดยจะต้องได้รับการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และหรื อ
ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงอํานาจที มอบให้ประธานเจ้าหน้าที บริ หาร หรื อคณะกรรมการบริ ษทั จะไม่สามารถ
อนุมตั ิรายการใดทีตนเองหรื อบุคคลทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย นอกจากนี ยังมีการแต่งตังกรรมการอิสระ 1 คน ร่ วม
พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ทําให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ซึ งเป็ นบุ ค คลคนเดี ย วกัน ไม่ มี อ าํ นาจเบ็ ด เสร็ จ อัน เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การถ่ ว งดุ ล อํา นาจระหว่ า ง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ รวมถึงคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดเป็ นนโยบายว่าประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
(CEO) ซึ งเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กรจะไม่สามารถดํารงตําแหน่ งกรรมการที บริ ษทั อืน ยกเว้นบริ ษทั ย่อย
หรื อบริ ษทั อืนทีคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ
4.

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั
4.1 กรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นบุคคลทีมีความรู ้ความสามารถ มีความซื อสัตย์ สุ จริ ต มีจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอทีจะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าทีให้แก่
บริ ษทั ได้
4.2 กรรมการบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จํากัด และกฎหมายอืนทีเกียวข้องรวมทังต้องไม่มีลกั ษณะทีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมที
จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการทีมีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นตามทีคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
4.3 กรรมการบริ ษ ั ท สามารถดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการในบริ ษ ัท อื น ได้ แต่ ต ้อ งตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญต่ อ การปฏิ บัติห น้าที อย่า งมีป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และเพื อ ให้มนั ใจว่ า
กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างเพียงพอ ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิ
หน้าทีในฐานะกรรมการของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดเป็ นนโยบายว่ากรรมการจะ
ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั
4.4 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติและหน้าทีตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด ต้องมีความเป็ น
อิ ส ระจากการควบคุ ม ของผู ้บ ริ หาร ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ต้ อ งสามารถเข้า ร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั โดยให้ความเห็ นอย่างอิสระและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุ น้ ทุกรายได้เท่าเทียมกันเพือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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5

หน้าทีความรับผิดชอบทีสาํ คัญของคณะกรรมการบริ ษทั
5.1

กํากับดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าทีเพือให้เกิดประโยชน์ทีดีทีสุดแก่ผถู้ ือหุ ้นโดย
ยึดถือแนวปฏิบตั ิสาํ คัญ 4 ประการคือ
•

การปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ (duty of care)

•

การปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความซื อสัตย์สุจริ ต (duty of loyalty)

•

การปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และมติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น (duty of obedience)

•

การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่ งใส ทันเวลา และ
ตรวจสอบได้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน (duty of disclosure)

5.2

พิจารณาแผนงานหลักในการดําเนิ นงาน งบประมาณ เป้ าหมาย และนโยบายในการดําเนินงาน
ธุ รกิจ รวมถึงกํากับดูแลให้การจัดทํากลยุทธ์และแผนงานประจําปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายหลัก ขององค์ก ร และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจัด ทํา หรื อ ทบทวนวัต ถุ ป ระสงค์
เป้ าหมาย กลยุทธ์ สําหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี เพือให้มนั ใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจําปี
ได้คาํ นึงถึงผลกระทบในระยะเวลาทียาวขึน และยังพอคาดการณ์ได้ตามสมควร

5.3

กํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารมีการบริ หารจัดการทีดี ซึ งครอบคลุมถึงมีการนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย สร้ างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนอง
ความต้องการของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย รวมถึ งการติ ดตาม ประเมิ นผล และดูแลรายงานผลการ
ดําเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายและงบประมาณทีกาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

5.4

กํากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการทีเกียวโยงกัน การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งทรัพย์สิน ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อกฎหมายทีเ กียวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั

5.5

มีอาํ นาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริ ษทั ตามทีได้รับเสนอจากคณะอนุ กรรมการ หรื อฝ่ ายบริ หาร

5.6

มีอาํ นาจแต่งตัง มอบหมาย หรื อแนะนําให้อนุ กรรมการหรื อคณะทํางาน เพือพิจารณาหรื อ
ปฏิบตั ิในเรื องใดเรื องหนึ งทีคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
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5.7

กํากับดูแลให้บริ ษทั มีการจัดทําแผนสื บทอดตําแหน่ งผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กรพร้อมนําเสนอ
ถึงแนวทางในการดําเนิ นการ

5.8

ดําเนินการให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีมีประสิ ทธิภาพ
รวมทังการจัด การความเสี ยง และความน่ า เชื อ ถื อ ได้ข องรายงานทางการเงิ น โดยจัด ให้
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู ้ติ ด ตาม และดํา เนิ น การร่ วมและประสานงานกั บ
คณะกรรมการตรวจสอบ

5.9

จัดทํารายงานประจําปี ของคณะกรรมการและรับผิดชอบต่อการจัดทําและเปิ ดเผยงบการเงิน
เพือแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ทีผา่ นมาเพือเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือ
หุ น้

5.10

จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ นสุ ดของรอบปี บัญชีของ
บริ ษทั

5.11

มีอาํ นาจพิจารณาและอนุ มตั ิเรื องใดๆ ทีจาํ เป็ น และเกียวเนืองกับบริ ษทั หรื อทีเห็นว่าเหมาะสม
เพือประโยชน์ของบริ ษทั

5.12

แต่งตังกรรมการคนหนึงคนใดหรื อหลายคนหรื อบุคคลอืนกระทําการอย่างใดอย่างหนึงแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ทังนี การมอบอํานาจดังกล่า ว ผูไ้ ด้รับ มอบอํานาจนันต้องไม่มีอาํ นาจ
อนุ มัติรายการที บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลที อาจมีความขัดแย้ง มี ส่วนได้เสี ยหรื ออาจมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใ นลักษณะอื นใดกับบริ ษ ัทหรื อบริ ษ ัทย่อยเว้นแต่ เ รื องต่ อ ไปนี จะ
กระทําได้ต่อเมือได้รับอนุ มตั ิจากที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นก่อน ทังนี เรื องใดที กรรมการ และ/หรื อ
บุคคลที เกี ยวข้องของกรรมการ มีส่ วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กบั บริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย กรรมการซึ งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดงั กล่าวไม่มี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนัน

5.13

กํากับดูแลนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และสื อสารในทุกระดับของบริ ษทั และต่อ
หน่ ว ยงานภายนอก เพื อ ให้ ม ัน ใจว่ า บริ ษัท ได้ป ฏิ บั ติ ต ามภาระหน้ า ที ต ามกฎหมายและ
จรรยาบรรณทีกาํ หนดไว้

5.14

กํากับดูแลให้บริ ษทั มีกลไกในการรับเรื องร้องเรี ยนและการดําเนินการกรณี การชีเบาะแส การ
ให้ขอ้ มูลการกระทําผิดและการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน การสอบสวน และการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
และพิจารณาข้อร้ องเรี ยนรวมถึ งพิจารณาผลการสอบสวนตามนโยบายการร้ องเรี ยนและการ
แจ้งเบาะแสและการร้องเรี ยน (Whistle Blowing Policy and Procedure)
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การจัดตังคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการแต่งตังคณะกรรมการชุ ดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ทีสามารถ
ปฏิ บตั ิหน้าทีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ทีเป็ นผูม้ ี
ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ด้า นบัญชี และการเงิ นเพียงพอที จ ะทําหน้า ที ในการสอบทานความเชื อ ถื อ ของงบ
การเงิน โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายต้องเป็ นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติและหน้าทีตาม
หลักเกณฑ์ข องสํา นักงานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย
หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1 สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
6.2 สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิผล
6.3 สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวข้อง
6.4 สอบทานและหารื อกับฝ่ ายบริ หารเกียวกับความเสี ยงที สําคัญของบริ ษ ัท และมาตรการที ฝ่าย
บริ หารได้ดาํ เนินการเพือติดตามและควบคุมความเสี ยงดังกล่าว
6.5 พิจารณาความเป็ นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอืนใดที
รับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
6.6 พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ งมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชี และพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
6.7 พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือให้มนั ใจ
ได้ว่าเป็ นตามกฎหมายที เ กี ยวข้อง รายการดัง กล่า วมี ความสมเหตุ ส มผลและเป็ นประโยชน์
สู งสุ ดต่อบริ ษทั
6.8 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กําหนด
6.9 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นทีเป็ นอิสระจากทีปรึ กษาทางวิชาชีพอืนใดเมือ
เห็นว่าจําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
6.10 ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

6
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7.

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการปฏิบตั ิงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ตามข้อบังคับของบริ ษทั โดย
7.1 กําหนดให้มีการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า เพือให้กรรมการ
สามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมประชุ มได้ โดยกําหนดจํานวนครั งของการประชุ มคณะกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่า 6 ครังต่อปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิมตามความจําเป็ น
7.2 ประธานคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระหนึ งคนร่ ว มกันพิจารณากําหนดวาระการ
ประชุมและพิจารณาเรื องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเรื องต่างๆ เพือเข้ารั บพิจารณาเป็ นวาระการประชุ มได้ โดยที กรรมการ
ทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิ ดเผย
7.3 ในการเรี ยกประชุ ม ให้ประธานกรรมการ หรื อเลขานุ การบริ ษทั ในฐานะที เ ป็ นผูซ้  ึ งได้รับ
มอบหมายจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมซึ งมีการกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมทีครบถ้วนเพียงพอ ส่ งให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้า 5 วันทําการก่อนวัน
ประชุ ม เพือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม เว้นแต่
ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่ วนเพือ รั กษาสิ ทธิ ประโยชน์ ของบริ ษัท จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอืน
และกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านันก็ได้
7.4 ประธานคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานทีประชุ ม ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง
เพี ยงพอสําหรั บ กรรมการที จ ะอภิปราย และเป็ นผูป้ ระมวลความเห็ น ข้อสรุ ปที ได้จ ากการ
ประชุ ม ทังนี ในการลงมติ ในที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทให้ ถือมติ เสี ยงข้า งมาก โดยให้
กรรมการคนหนึ งมี เสี ยงหนึ งเสี ยง โดยกรรมการที มีส่ วนได้เ สี ยโดยนัยสําคัญจะไม่เ ข้าร่ ว ม
ประชุ มและไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนันๆ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ประธานในที
ประชุมจะออกเสี ยงเพิมขึนอีกหนึ งเสี ยงเพือชีขาด และหากมีกรรมการคัดค้านมติ ให้บนั ทึกคํา
คัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
7.5 ประธานทีประชุมอาจเชิญฝ่ ายจัดการหรื อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ทีเกียวข้องเข้าร่ วม
ประชุม หรื อให้ความเห็น หรื อส่ งเอกสารหรื อข้อมูลตามทีเห็นว่าเกียวข้องหรื อจําเป็ น เพือให้มี
โอกาสรู ้จกั ผูบ้ ริ หารระดับสู งสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดตําแหน่ง
7.6 กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจึงจะครบองค์ประชุม
และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ทังหมดทีได้จดั ให้มีขนในรอบปี
ึ
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7.7

7.8

7.9

7.10
7.11

กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจําเป็ น เพืออภิปรายปัญหา
เกียวกับการจัดการทีอยูใ่ นความสนใจ โดยประชุมร่ วมกันอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง และแจ้งให้
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารทราบถึงผลการประชุม
เลขานุการบริ ษทั ต้องรายงานสถานการถือครองและการเปลียนแปลงในหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ของกรรมการและผูบ้ ริ ห ารให้ ที ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท รั บ ทราบ และนํา เสนอสรุ ป
รายงานการถื อครองและการเปลี ยนแปลงในหลักทรั พ ย์ของบริ ษัท ประจํา ปี ไว้ในรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั
เลขานุ การบริ ษ ทั เป็ นผูป้ ระสานงาน เตรี ยมความพร้ อม เตรี ยมเอกสารประกอบการประชุ ม
และเชิญประชุม รวมทังเป็ นผูบ้ นั ทึกและจัดทํารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน
14 วัน และจัดส่ งให้ประธานคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาลงลายมือชือรั บรองความถูกต้อง
โดยเสนอให้ทีประชุมรั บรองในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุ มของการประชุ มครั ง
ถัดไป และเป็ นผูจ้ ดั เก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษทั อย่างเป็ น
ระเบี ยบ พร้ อมให้ คณะกรรมการบริ ษ ัทและผูท้ ี เ กี ยวข้อ งตรวจสอบได้ รวมถึ ง ข้อมูลหรื อ
เอกสารเกียวกับการประชุมต่างๆ เพือสะดวกในการสื บค้นอ้างอิงในภายหลัง
คณะกรรมการบริ ษ ัทจะต้องรายงานเกี ยวกับกิจกรรมของตนต่อผูถ้ ือหุ ้น โดยรายงานไว้ใน
รายงานประจําปี และต่อทางราชการตามทีกฎหมายกําหนด
คณะกรรมการบริ ษทั อาจแสวงหาความเห็ นทางวิชาชีพจากทีปรึ กษาภายนอกได้ดว้ ยค่าใช้จ่าย
ของบริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั ยังสามารถทีจะเรี ยกข้อมูลต่างๆ ทีตอ้ งการ หรื อร้องขอให้
เจ้าหน้าทีของบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอกเข้าร่ วมในทีประชุมตามความเหมาะสม ซึ งจะต้องเป็ น
บุคคลทีมีความเกียวข้องหรื อรับผิดชอบในวาระทีพิจารณาในทีประชุม

การติดต่อสื อสารกับฝ่ ายบริ หาร
กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื อสารกับฝ่ ายบริ หารและเลขานุ การบริ ษทั ได้โดยตรงตามความ
เหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อสื อสารนันต้องไม่เป็ นการก้าวก่ายหรื อแทรกแซงต่อการดําเนิ นธุ รกิจปกติของ
บริ ษทั
9.
ค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการไม่อาจกําหนดค่าตอบแทนให้ตนเองได้ เนืองจากเป็ นการขัดกันของผลประโยชน์ โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องเสนอการกําหนดค่าตอบแทนให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ พิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับทีเหมาะสมกับหน้าทีและความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน เพียงพอทีจะดูแลรักษากรรมการทีมีคุณภาพ มีความรู ้ ความสามารถไว้ และให้ผถู้ ือหุ ้นเป็ น
ผูพ้ ิจารณาโดยกําหนดเป็ นวาระการปะชุมในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้
(Annual General Shareholders’ Meeting: AGM)
8.
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ทังนี บริ ษัทกํา หนดให้ มีก ารเปิ ดเผยค่ า ตอบแทนที จ่า ยให้แ ก่ กรรมการและผูบ้ ริ หารตามรู ปแบบที
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มให้มีการอบรมและให้ความรู ้แก่กรรมการ ผูเ้ กียวข้องในระบบ
กํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ซึงประกอบด้วยกรรมการ ตลอดจนผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เพือให้การปฏิบตั ิงานมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื อง หากมีการเปลียนแปลงกรรมการ บริ ษทั จะจัดให้มีการแนะนําแนวทางในการดําเนินธุ รกิจ
ของบริ ษทั และข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการทีเข้ารับตําแหน่ งในบริ ษทั เป็ นครังแรก
เพือส่ งเสริ มให้การปฏิบตั ิหน้าทีมีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื องภายใต้กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี รวมถึงดูแล
ให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลทีเป็ นปั จจุบนั อย่างสมําเสมอ และได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ทีจาํ เป็ น

10.

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการกํา หนดให้ มีการประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ ง านของตนเองเป็ นประจําทุ กปี โดยมีท ังการ
ประเมิ นแบบรายคณะและแบบรายบุ คคล เพื อ ใช้เ ป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิ บัติง านในหน้าที ของ
คณะกรรมการว่าได้ดาํ เนิ นการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที ดีหรื อไม่ เพือปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงานของ
คณะกรรมการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายทีกาํ หนดไว้ และจัดให้มีการเปิ ดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ใน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการทังแบบรายคณะและรายบุคคลไว้ในรายงานประจําปี
ทังนี คณะกรรมการที ไม่ รวมกรรมการที เป็ นผูบ้ ริ หารมีบทบาทในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารเป็ นประจําทุกปี และกรรมการอาวุโสเป็ นผูส้ ื อสารผลการพิจารณา รวมทังประเด็นเพือ
การพัฒนาให้ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารทราบ
11.

การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมการมีกลไกในการกํา กับดู แลนโยบายและการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ย่อยที ทาํ ให้สามารถ
ควบคุมดูแลการจัดการและรั บผิดชอบการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย เพือดูแลรั กษาผลประโยชน์ในเงินลงทุ น
ของบริ ษทั โดยส่ งบุคคลเพือเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย ด้วยการการเสนอชือหรื อแต่งตังบุคคลใดๆ ที
เห็ นสมควร เข้าเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย โดยมีจาํ นวนอย่างน้อยตามสัดส่ วนการถือหุ ้นใน
บริ ษทั ย่อย และมีระเบียบปฏิบตั ิหรื อข้อกําหนดทีกาํ หนดให้การส่ งบุคคลดังกล่าวไปเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั ย่อย จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
12.

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมการพึงกํากับดูแลให้บริ ษทั มีกลไกในการกํากับดู แลบริ ษัทย่อย โดยมีการกําหนดขอบเขต
หน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารทีได้รับแต่งตังไว้อย่างชัดเจนซึ งรวมถึง
• การกําหนดกรอบอํานาจในการใช้ดุลพินิจที ชดั เจน และทีมีผลให้การพิจารณาของกรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารดังกล่าวในการออกเสี ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยในเรื องสําคัญ ต้องได้รับ
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ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการของบริ ษทั ก่อน
• การติดตามดูแลให้บริ ษท
ั ย่อยมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน การ
ทํารายการระหว่างกัน และการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งทรัพย์สินทีมีนัยสําคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง
• มีหน้าที ดูแลรับผิดชอบให้บริ ษท
ั ย่อยมีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิ ทธิ ภาพและมีความรัดกุม
เพือสร้างความมัน ใจได้ว่าการดําเนิ นการต่างๆ ของบริ ษทั ย่อยเป็ นไปตามนโยบายทางธุ รกิจของบริ ษทั
• การติ ด ตามดู แลให้ กรรมการหรื อ ผูบ
้ ริ หารของบริ ษ ทั ย่อยปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามหน้า ที และความ
รับผิดชอบตามทีกฎหมายกําหนด
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษ ัทพึ ง กํา กับ ดู แ ลให้ บริ ษ ัท มี กลไกในการกํา กับ ดู แลที มีผลให้ก ารทํา
รายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบุ คคลทีเกียวโยงของบริ ษทั การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ งทรั พย์สิน หรื อการทํา
รายการทีสาํ คัญอืนใดของบริ ษทั ย่อย ต้องได้รับมติจากทีประชุมคณะกรรมการหรื อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ก่อนการทํารายการดังกล่าว ทังนี ให้พิจารณาการทํารายการดังกล่าวของบริ ษทั ย่อยในลักษณะทํานองเดียวกับ
การทํารายการในลักษณะและขนาดเดียวกันกับทีบริ ษทั ต้องได้รับมติจากทีประชุมคณะกรรมการหรื อทีประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
หมวดที 2
สิ ทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและบทบาทต่ อผู้มีส่วนได้เสีย
หลักการ
คณะกรรมการบริ ษทั เคารพในสิ ทธิ และมีหน้าทีในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน ทังผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย ผูถ้ ือหุ ้นทีเป็ นผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุ ้นทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยไม่
คํานึงถึง เพศ อายุ สี ผวิ เชือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง จึงได้สนับสนุ นให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ
ของตนเอง และจะไม่ดาํ เนิ นการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดลอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น นอกจากนี คณะกรรมการ
บริ ษทั ยังให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน ได้แก่ พนักงาน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก เช่น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่คา้ เจ้าหนี รวมทัง
ชุมชนและสังคม ซึ งผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจะต้องได้รับการดูแลตามสิ ทธิ ทีมีอยูต่ ามกฎหมายและตามข้อตกลงที
มีอยูก่ บั บริ ษทั อย่างเป็ นธรรม
แนวปฏิบัติทีดี
1.
กํากับดูแลให้ผถู้ ือหุ น้ ทุกรายมีสิทธิพนฐานตามที
ื
กฎหมายกําหนด เช่น
•
สิ ทธิในการได้รับใบหุ น้ และการโอนหุน้
•
สิ ทธิในการได้รับสารสนเทศทีเพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสิ นใจ
•
สิ ทธิในการเลือกตังและถอดถอนกรรมการ
•
สิ ทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตังผูส้ อบบัญชี
•
สิ ทธิการได้รับส่ วนแบ่งในผลกําไร/เงินปั นผล
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2.

กํากับดูแลเรื องสิ ทธิขอผูถ้ ือหุ น้ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในทีประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ เพือตัดสิ นใจในการเปลียนแปลงทีสาํ คัญของบริ ษทั ดังนี
2.1

การดําเนิ นการก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
•
ให้ มี การจัด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น พร้ อ มเอกสารที เ กี ยวข้อ ง และ
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม ซึ งมีขอ้ มูลทีถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ต่อ
การใช้สิ ทธิ ของผูถ้ ื อ หุ ้น โดยระบุ วนั เวลา สถานที และวาระการประชุ มที มีขอ้ มูล เหตุ ผลและความเห็ น ของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระ หนังสื อมอบฉันทะ วิธีการมอบฉันทะ และการเสนอชื อกรรมการอิสระ อย่างน้อย
1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะ รวมทังหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุมและคะแนนเสี ยงใน
การผ่านมติแต่ละวาระ ทีคณะกรรมการบริ ษทั เสนอให้พิจารณา
•
ให้ มี ก ารประกาศรายละเอี ย ดของการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ลงในหนั ง สื อ พิ ม พ์
ติดต่อกันต่อเนื อง 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพือเป็ นการบอกกล่าวการเรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นการล่วงหน้าสําหรับให้ผถู้ ือหุ น้ เตรี ยมตัวมาเข้าร่ วมประชุม
•
เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ส่ ง คําถามที เ กี ย วข้อ งกับวาระการประชุ มล่ วงหน้า ก่ อ นวัน
ประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่ งคําถามล่วงหน้า และเผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
2.2

การดําเนิ นการในวันประชุมผูถ้ ือหุ น้
•
จัดให้มีสถานทีจดั ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทีมีขนาดเพียงพอรองรั บจํานวนผูถ้ ือหุ ้น ตังอยู่ใน
ทําเลที มีการคมนาคมสะดวก และช่ ว งเวลาการประชุ มที เหมาะสม เพือ ให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถเดิ น ทางไปร่ ว ม
ประชุมได้โดยง่าย
•
จัดให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทังการลงทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้น การ
ลงคะแนนเสี ยงการนับคะแนน และการแสดงผล เพือให้การดําเนินการประชุมเป็ นไปโดยสะดวก รวดเร็ ว และ
ผลการลงมติมีความถูกต้อง แม่นยํา ตลอดจนจัดให้มีบุคลากรทีเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผูถ้ ือหุ ้น
แต่ละรายทีจะเข้าร่ วมประชุมเพืออํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
อย่างเต็มที โดยจัดให้มีบุคคลทีเป็ นอิสระเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงและเปิ ดเผย
ไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
•
สนับสนุ นให้ กรรมการทุ กคนรวมทังผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง เลขานุ การบริ ษ ัท เข้า ร่ ว ม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ หากไม่ติดภารกิจสําคัญ เพือตอบข้อซักถามและรับฟั งความคิดเห็นของผูถ้ ือหุ ้นอย่างอิสระ และ
เหมาะสมตามวาระการประชุม โดยประธานทีประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม
•
บริ ษทั ไม่กระทําการใดๆ ทีมีลกั ษณะเป็ นการจํากัดโอกาสในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ หรื อสร้างภาระให้ผถู ้ ือหุ น้ จนเกินควร เกินกว่าทีกาํ หนดไว้ในแนวทางการปฏิบตั ิของหน่ วยงานกํากับดูแลที
เกียวข้อง
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ก่ อนเริ มการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ให้ประธานในที ประชุ มหรื อบุ คคลที ได้รับมอบหมาย
ชีแจงสัดส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ ือหุ ้นทีมอบฉันทะ รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีการที
ใช้ในการประชุม การลงคะแนนเสี ยง และการนับคะแนนเสี ยง
•
ในระหว่างการประชุม ให้ประธานกรรมการซึ งเป็ นประธานในทีประชุมหรื อบุคคลที
ได้รับมอบหมายแจ้งต่อทีประชุมถึงข้อมูลและเหตุผลเพือประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจในเรื องทีเสนอ รวมทัง
แจ้งคะแนนเสี ยงในการผ่านมติในแต่ละวาระ
•
จัดให้มีการลงคะแนนเสี ยงโดยใช้บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมทีตอ้ ง
มีการลงมติของทีประชุมเว้นแต่ผถู้ ือหุ น้ ได้มีการออกเสี ยงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสื อมอบฉันทะแล้ว
•
จัดให้มีการลงคะแนนเสี ยงเลือกกรรมการเป็ นรายบุ คคลในวาระการแต่งตังกรรมการ
แต่ไม่สามารถแยกจํานวนเสี ยงในการลงคะแนนเสี ยงได้
•

2.3

การดําเนิ นการหลังวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น
•
เปิ ดเผยมติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสี ยงในวันถัดไปจากวันประชุมผู ้
ถือหุ ้น โดยแจ้งเป็ นจดหมายข่าวผ่านระบบการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเปิ ดเผย
ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
•
จัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายใน 14
วัน หลัง วัน ประชุ ม ตามข้อ กําหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ และเผยแพร่ บัน ทึ กรายละเอี ย ดการประชุ ม อย่า ง
ครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และข้อซักถามของผูถ้ ือหุ ้นในแต่ละวาระ
พร้อมทังเผยแพร่ วีดีทศั น์การประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย
3.1 กําหนดให้สิทธิออกเสี ยงในทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นไปตามจํานวนหุ ้น โดยหนึ งหุ ้นมีสิทธิ เท่ากับ
หนึ งเสี ยงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอเพิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมทังให้
เสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั โดยเผยแพร่ หลักเกณฑ์ รวมถึง
ช่องทางรับเรื อง และช่วงเวลาทีเปิ ดรับเรื อง ให้ผถู้ ือหุ น้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
3.2 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิส ระหรื อบุ คคลใดๆ ที ได้รับ
แต่งตังให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะเพือเข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วย
ตนเอง โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที บริ ษทั ได้จดั ส่ งไปพร้ อมกับหนังสื อเชิญประชุม ซึ งได้ระบุ ถึงเอกสารหรื อ
หลักฐาน รวมทังคําแนะนํา ขันตอนในการมอบฉันทะให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ เพือให้สามารถจัดเตรี ยมได้อย่างถูกต้อง
และไม่เกิดปั ญหาในการเข้าร่ วมประชุมของผูร้ ั บมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการมอบ
ฉันทะจะกําหนดขึนภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื องใดๆทีจงใจกําหนดขึนเพือให้เกิดความยุง่ ยาก
แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในการมอบฉันทะ
3.
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3.3
วาระนันๆ

กําหนดแนวปฏิบตั ิสาํ หรับพิจารณาวาระทีกรรมการมีส่วนได้เสี ย ต้องงดออกเสี ยงลงมติใน

การใช้ขอ้ มูลภายใน
4.1 บริ ษทั กําหนดมาตรการการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ในการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบของบุคคลทีเกียวข้อง ซึ งหมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในหน่ วยงานทีเกียวข้องกับข้อมูล
ภายใน รวมทังคู่ส มรสและบุตรที ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะของบุ คคลดังกล่ าว โดยกําหนดให้บุคคลที เกี ยวข้องที
ได้รับทราบข้อมูลภายในที เป็ นสาระสําคัญ ซึ งมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องห้ามในการซื อ
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดื อนก่อนทีงบการเงิ นหรื อข้อมูลภายในนันจะเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัวโมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ ส าธารณชนแล้ว
รวมทังห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลนันต่อบุคคลอืนด้วย จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนันให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
4.2 บริ ษทั ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารเกียวกับหน้าที ทีตอ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์ และ
การซื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ภายในระยะเวลาตามทีกฎหมายหรื อระเบียบปฏิบตั ิทีเกียวข้องกําหนด และให้
เลขานุ ก ารบริ ษัท รายงานการเปลี ย นแปลงการถื อ หลัก ทรั พ ย์ข องกรรมการและผู ้บ ริ หารต่ อ ที ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายไตรมาส และมีการเปิ ดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1)
4.

บทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื อสารระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั เพือให้บริ ษทั สามารถเข้าถึงและ
ได้รับข้อมูลข้อร้องเรี ยน หรื อประเด็นความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน เพือตอบสนอง
ความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้อย่างถูกต้อง โดยเปิ ดเผยช่ องทางไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อรายงาน
ประจําปี
5.2 มุ่งเน้นพัฒนาบริ ษทั ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื อง ให้มีรายได้และผลกําไรเพิมขึน เพือให้ผถู ้ ือ
หุ ้นของบริ ษทั ได้รับผลตอบแทนและความพึงพอใจสู งสุ ด โดยคํานึ งถึงมูลค่าและการเติบโตของบริ ษทั อย่าง
ยัง ยืน
5.3 จัดให้มีการดูแลในการจัดหาผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ไม่กระทําการใดอันเป็ นการเอา
เปรี ยบลูกค้า รวมถึงให้ความสําคัญในการปรับปรุ งและพัฒนาการบริ การทีมีประสิ ทธิ ภาพและทันสมัยอยูเ่ สมอ
มี ศูน ย์บ ริ การลู ก ค้า (Call Center) เพื อ รั บ ข้อ คิ ด เห็ น และเรื อ งร้ อ งเรี ย นเกี ยวกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บริ การ และ
ประสานงานให้หน่ วยงานทีเกียวข้องดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาอย่างเร่ งด่วน ซึ งบริ ษทั ถือว่าความพึงพอใจสู งสุ ด
และความเชือมัน ของลูกค้าเป็ นสิ งสําคัญยิง
5.4 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตามข้อตกลงทีให้ไว้กบั ลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ และ
ซื อสัตย์สุจริ ต รวมถึงรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าอย่างเคร่ งครัด

5.

Internal use only

18

คู่มือการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับแก้ไข ครังที 1)

5.5 ดําเนิ นธุ รกิ จอย่างเป็ นธรรม ส่ งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ประพฤติตาม
กรอบกติกาการแข่งขันทีเป็ นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า มีขนตอนและวิ
ั
ธีปฏิบตั ิในการคัดเลือกคู่คา้ และปฏิบตั ิ
ตามสัญญา ข้อตกลง เงือนไขทีมีต่อคู่คา้ หรื อเจ้าหนี อย่างเคร่ งครัด
5.6 ปฏิ บตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่ าเทียมเป็ นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิ การที เหมาะสม
เอาใจใส่ ดูแลพนักงานอย่างทัว ถึง สนับสนุ นเพือพัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงาน คํานึ งถึงสวัสดิ ภาพ
จัดให้มีสวัสดิการเงินกูย้ มื ช่วยเหลือพนักงาน และมีกองทุนสํารองเลียงชีพ เลือกนโยบายการลงทุนทีสอดคล้อง
กับช่ วงอายุ ระดับความเสี ยง ให้พนักงานมีความรู ้ ความเข้าใจในการบริ หารจัดการเงิ น เพือดูแลให้พนักงานมี
การออมอย่างเพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ
5.7 กํา หนดนโยบายการต่ อต้า นการทุ จ ริ ตคอร์ รัปชัน และสนับ สนุ นให้ บุคลากรของบริ ษัทให้
ความสําคัญ มีจิตสํานึ กในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
5.8 จัด ให้ มี ค ณะทํา งานที ดู แ ลด้า นการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ วมของ
พนักงานบริ ษทั เพือให้การช่วยเหลือ สนับสนุ นสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
หมวดที 3
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
หลักการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญของบริ ษ ทั ทังข้อมูลทาง
การเงิน และข้อมูลทีมิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน ซึ งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
จึ งต้องดําเนิ นการเปิ ดเผยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่ งใส ไม่บิดเบื อนข้อเท็จจริ ง และทันเวลา ผ่านช่ องทางที
เข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่ าเชื อถือ ไม่ขดั ต่อข้อกําหนดด้านการเปิ ดเผยข้อมูลของหน่ วยงานกํากับ
ดูแล
แนวปฏิบัติทีดี
1.
เปิ ดเผยนโยบายการกํากับดู แลกิ จการที ดี จรรยาบรรณธุ รกิ จ และนโยบายต่า งๆ เช่ น นโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจําปี เว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น
2.

มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ทีกาํ หนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย แบบแสดง

รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยข้อมูลบนเว็บไซต์
ประกอบด้วย สารสนเทศเกียวกับ วิสั ยทัศน์ พันธกิจ ลักษณะการประกอบธุ รกิ จ รายชือคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัว ไป ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีอิสระ
3.

เปิ ดเผยรายงานข้อมูลทางการเงิน และทีไม่ใช่ทางการเงิ น และข้อมูลทัว ไปของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ ้นและ

นักลงทุนทัว ไปอย่าง ถูกต้องและครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส และไม่ขดั ต่อข้อกําหนดด้านการเปิ ดเผยข้อมูลของ
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หน่ วยงานกํากับดูแล รวมถึงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทาง การเงินควบคู่กบั
รายงานของผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงานประจําปี
4.

เปิ ดเผยบทบาทและหน้าที ของคณะกรรมการบริ ษ ทั และคณะกรรมการชุ ดย่อ ย จํา นวนครั งของการ

ประชุ มและจํานวนครั งทีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมการประชุ มในปี ทีผ่านมาและความเห็ นจากการทําหน้าที
รวมถึงการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ดา้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื องของคณะกรรมการบริ ษทั ในรายงานประจําปี
5.

เปิ ดเผยนโยบายการจ่ ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารที ส ะท้อนถึ งภาระหน้าที และความ

รั บผิดชอบของแต่ละคน รวมทังรู ปแบบหรื อลักษณะของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี ทังนี จํานวน
ค่าตอบแทนทีเปิ ดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนทีกรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย
6.

เปิ ดเผยการถือหุ ้นของกรรมการและผูบ้ ริ หารทังทางตรง คือ การถือหุ ้นของตนเอง และทางอ้อม เช่ น

การถือหุ น้ ของคู่สมรส ไว้ในรายงานประจําปี
7.

กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าทีตอ้ งรายงานการมีส่วนได้เสี ยตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการ

บริ ษทั กําหนด
8.
กํากับดูแลให้มีผูร้ ั บผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทําหน้าที ในการสื อสารกับผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้
เสี ยอืน เช่ น นักลงทุ น นักวิเคราะห์ รวมทังหน่ วยงานภาครั ฐทีเกียวข้อง ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
และทันเวลา โดยมอบหมายให้ผอู ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินทําหน้าทีในฐานะนักลงทุนสัมพันธ์
การควบคุมภายในและบริหารความเสียง
หมวดที 4
หลักการ
คณะกรรมการบริ ษทั ควรกํากับดูแลให้มนั ใจว่า บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี ยงและการควบคุ ม
ภายในทีจะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที
เกียวข้อง
แนวปฏิบัติทีดี
1.
การควบคุมภายในคณะกรรมการต้องจัดให้มีและรักษาไว้ซ ึ งระบบควบคุมภายในเพือปกป้ องเงินลงทุน
ของผูถ้ ือหุ ้นและทรั พย์สินของบริ ษทั คณะกรรมการมีหน้าทีสอบทานความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบควบคุม
ภายในอย่า งน้อ ยปี ละครั งและรายงานให้ ผูถ้ ื อ หุ ้น ทราบว่ า ได้ด ํา เนิ น การดัง กล่ า วแล้ว การสอบทานต้อ ง
ครอบคลุมทังการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และการบริ หารความเสี ยง
2.
การตรวจสอบภายใน
ให้มีการจัดตังหน่ วยงานตรวจสอบภายในซึ งเป็ นหน่ วยงานภายนอกและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหน้าทีในการให้คาํ ปรึ กษา ตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายใน
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3.

การบริ หารความเสี ยง
บริ ษทั มีนโยบายทีจะบริ หารความเสี ยงต่างๆ โดยพิจารณาจากปั จจัยภายนอกและภายในองค์กรทีอาจ
ส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทีกาํ หนดไว้ โดยมีคณะทํางานบริ หารความเสี ยงซึ งมีกรรมการ
ผูจ้ ดั การเป็ นประธานคณะทํางานบริ หารความเสี ยงและมีผบู ้ ริ หารจากฝ่ ายต่างๆเป็ นสมาชิกดําเนิ นการประเมิน
และสอบทานผลการประเมินความเสี ยงจากหน่ วยงานต่างๆ ให้มีความเสี ยงทีเหลืออยูใ่ นระดับทียอมรับได้ และ
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ รวมถึงมีการทบทวนการบริ หารความเสี ยง
อย่างน้อยปี ละครัง
นอกจากนียังมีคณะทํางานบริ หารจัดการความมัน คงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Committee) ทําหน้าที
กํากับดูแลและบริ หารจัดการความเสี ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายและมาตรการรักษาความมัน คง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้มีระบบการรั กษาความปลอดภัยของข้อมูลในการรั กษาความลับ การรั กษา
ความน่ า เชื อถือและความพร้ อมใช้ของข้อ มูล รวมทังป้ องกันมิให้ มีการนําข้อ มูล ไปใช้ในทางมิชอบ ให้ การ
ดํา เนิ นการเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อ บัง คับ และมาตรฐานต่ า งๆ ที เ กี ยวข้อ งกับ การใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ครอบคลุ ม ถึ ง ดู แ ลให้ มี ก ารนํา เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ใ นการเพิ มโอกาสทางธุ ร กิ จ และ
พัฒนาการดําเนิ นงาน การบริ หารความเสี ยงเพือให้องค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลัก
หมวดที 5
จรรยาบรรณธุรกิจ
หลักการ
จรรยาบรรณในการดํา เนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ัท เป็ นการประมวลแบบแผน กําหนดขอบเขต มาตรฐาน
ความประพฤติและพฤติกรรมทีบุคลากรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่ว่าจะเป็ นคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกคน พึงกระทําในการดําเนิ นธุ รกิจ และการปฏิบตั ิงาน โดยปฏิบตั ิไปในวิถีทางเดียวกันภายใต้กรอบ
คุณธรรม ความซือสัตย์ ในวิถีทางทีสร้างสรรค์ เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม เพือสร้างรากฐาน และ
รั กษาภาพพจน์ของบริ ษทั มุ่งมัน ดําเนิ นกิจการให้เป็ นต้นแบบที ดีของการประกอบธุ รกิจ โดยการเติบโตของ
องค์กรจะควบคูไ่ ปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และสังคม เพือเป็ นองค์กรทีมีการเติบโตอย่าง
ยัง ยืน ดังนี
1.
เคารพกฎหมาย และหลักสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ตระหนักถึ งการเคารพกฎหมาย และหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน ซึ งเป็ นพืนฐานที ทุกคนยึดถือและพึง
ปฏิบตั ิ ยืนหยัดทําในสิ งทีถูกต้องเป็ นธรรมและถูกกฎหมาย
แนวปฏิบัติทีดี
1.1 บุคลากรต้องทําความเข้าใจกฎหมายทีเกียวข้อง หน้าที และความรับผิดชอบของตนให้
ถีถว้ น และปฏิ บตั ิตามอย่างเคร่ งครั ด หากไม่แน่ ใจให้ขอคําปรึ กษาจากผูบ้ งั คับบัญชา ห้ามปฏิบตั ิไปตามความ
เข้าใจของตนเองโดยไม่มีคาํ แนะนํา
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1.2 จัดรวบรวมกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการให้เป็ นหมวดหมู่เพือให้บุคลากร
ศึกษา และให้การอบรมด้านกฎหมายทีเกียวข้องแก่บุคลากรอย่างเหมาะสมพอควร
1.3 ให้ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสากลแก่พนักงาน เพือนําไปปฏิ บตั ิ
เป็ นส่ วนหนึงในการดําเนิ นงาน ต้องปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิมนุ ษยชนสากลอย่างเคร่ งครัด ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะ
เป็ นในเรื องสัญชาติ เชือชาติ ศาสนา ภาษา สี ผวิ เพศ อายุ การศึกษา สภาวะร่ างกาย หรื อสถานะทางสังคม
การมีส่วนได้เสี ย และผลประโยชน์ขดั กัน
บุ คลากรต้อ งปฏิ บ ัติงานโดยคํานึ งถึ ง ผลประโยชน์ ของบริ ษ ัทเป็ นที ต ัง โดยปราศจากความต้องการ
ส่ วนตัวและอิทธิพลจากผูใ้ กล้ชิด
แนวปฏิบัติทีดี
2.1 บุคลากรต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่า ตนเองมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ขดั กันใน
การปฏิ บัติ ง านหรื อ ไม่ เมื อ พบว่ า ตนมี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ ผลประโยชน์ ขัด กัน แล้ว บุ ค ลากรผูน้ ั นพึ ง งดการ
ปฏิบตั ิงานนัน หรื อให้ผอู ้ ืนเข้ามารับผิดชอบแทนตน เพือกําจัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทบั ซ้อน
2.2 ไม่ใช้อาํ นาจของตนในทางทีผิดเพือสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และทําให้บริ ษทั
เสี ยหาย
2.3 บุคลากร หรื อบุคคลทีมีความเกียวดองในครอบครั ว สามารถทําธุ รกรรมที มีขอ้ ตกลง
ทางการค้าทัว ไป และมีขอ้ ตกลงทางการค้าทีวิญxูชนจะพึงกระทํากับคู่คา้ ทัว ไป
2.4 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เ กียวกับรายการที
เกี ยวโยงกันด้วยความซื อสัต ย์ สุ จริ ต อย่า งมี เ หตุ ผลและเป็ นอิ ส ระ ภายใต้กรอบจริ ยธรรมที ดี โดยคํา นึ ง ถึ ง
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
2.5 กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยทีเกียวข้องกับการบริ หารจัดการ
กิจการของบริ ษทั หรื อบุคคลทีเกียวข้องตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด
2.6 บุ คลากรต้อ งไม่รับงานภายนอกที เ ป็ นการแข่งขันกันกับการดําเนิ นธุ ร กิจกับบริ ษ ัท
หรื อก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดั แย้งกับบริ ษทั แม้จะเป็ นการปฏิบตั ิงานชัว คราวก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตเป็ น
การเฉพาะเจาะจงจากผูบ้ งั คับบัญชา ฝ่ ายบริ หาร กรรมการ แล้วแต่กรณี
2.7 การรับบุคลากรใหม่ทีเป็ นผูเ้ กียวดองกับบุคลากรของบริ ษทั ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
เป็ นธรรมต่ อผูท้ ี มีคุณสมบัติอ ย่างเดี ยวกัน บุ คลากรขององค์กร ต้องไม่ แทรกแซงหรื อใช้อิทธิ พ ลของตนเข้า
ช่วยเหลือให้รับผูเ้ กียวดองของตนเข้าทํางาน
2.

การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ขอ้ มูลภายใน
ข้อมูลทุกประเภททีคู่คา้ และลูกค้าได้มอบให้แก่องค์กร ทีเป็ นความลับเป็ นข้อมูลทีมิใช่ขอ้ มูล
สาธารณะ หากเปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรื อตกอยูใ่ นมือคู่แข่งแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ ายแรง บริ ษทั จึ งมี
หน้าทีปกปิ ดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับโดยให้รับรู ้ เฉพาะผูท้ ีจาํ เป็ น ดังนันผูท้ ี ดูแล หรื อครอบครองข้อมูล
3.

Internal use only

22

คู่มือการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับแก้ไข ครังที 1)

ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่ งครัด
แนวปฏิบัติทีดี
3.1 มีการกําหนดชันความลับของข้อมูลและวิธีการทีบุคลากรต้องทําความเข้าใจเกียวกับ
ระดับชันความลับ และการปฏิบตั ิเพือรักษาความลับ บุคลากรต้องรักษาความลับในส่ วนทีตนรับผิดชอบ ไม่ให้
ความลับ ตกไปยังบุ คคลอืน รวมทังบุคลากรอืนขององค์กรทีไม่เ กียวข้องหรื อนําข้อมูลภายในไปใช้แสวงหา
ประโยชน์ในทางมิชอบ หรื อทําให้ประโยชน์ของบริ ษทั ลดลง
3.2 บุคลากรเมือลาออก หรื อสิ นสุ ดการทํางานกับบริ ษทั แล้วยังมีภาระผูกพันในการรักษา
ความลับขององค์กรต่อไปแม้ว่าสัญญาจ้างจะสิ นสุ ดลง
3.3 ในการว่าจ้างบุคคลที เคยทํางานกับคู่แข่งทางการค้ามาก่อน ต้องศึกษาข้อตกลงรั กษา
ความลับทีบุคคลนันเคยทําไว้กบั คู่แข่งทางการค้า และต้องไม่กระทําการใดเพือให้บุคคลนันกระทําการใดอัน
เป็ นการผิดข้อตกลงกับคูแ่ ข่งทางการค้า อันจะก่อให้เกิดการฟ้ องร้องดําเนินคดีตามมา
3.4 การเปิ ดเผยข้อมูลต้องเป็ นไปโดยบุคลากรทีมีอาํ นาจหน้าที บุคลากรทัว ไปไม่มีหน้าที
เปิ ดเผยข้อมูล เมือถูกถามให้เปิ ดเผยข้อมูลทีตนไม่มีหน้าที ให้แนะนําผูถ้ ามสอบถามผูท้ ีมีหน้าทีเปิ ดเผยข้อมูลนัน
เพือให้การให้ขอ้ มูลถูกต้อง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
3.5 บุ คลากรควรเก็บรั กษาข้อมูลตามทีกฎหมายกํา หนด บุ คลากรควรทําการศึ กษาเป็ น
กรณี ไป ทังที เ ก็บไว้ในรู ปแบบเอกสาร และทีเ ก็บไว้เป็ นข้อมูลอิเ ล็กทรอนิ กส์ เผือมี การเรี ยกใช้ และเมือครบ
กําหนดเก็บรักษาให้นาํ เอกสารไปทําลาย
การปฏิบตั ิต่อลูกค้า
บริ ษ ัทคํานึ งถึ ง ความพึง พอใจสู งสุ ดของลูกค้าในฐานะผูใ้ ห้บริ การลูกค้า โดยยึดหลักความซื อ สัต ย์
ความน่าเชือถือ และมุ่งมัน ในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในการรับบริ การทีมีคุณภาพ รวดเร็ ว ตรงเวลา ใน
ราคาทีเป็ นธรรม มีประสิ ทธิภาพไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน
4

แนวปฏิบัติทีดี
4.1 ปฏิบตั ิตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ทีเกียวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั
4.2 มุ่งมัน ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน ใจให้กบั ลูกค้าให้ได้รับบริ การอย่างมี
คุ ณ ภาพ รวดเร็ ว มี ประสิ ทธิ ภาพ ตอบสนองความต้องการของลู กค้า อย่า งต่ อ เนื อ ง บุ คลากรต้องทุ่ มเทเพื อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มทีด้วยความสุ ภาพ ด้วยราคาที สมเหตุสมผล อันเป็ นการยกระดับ
มาตรฐานการให้บริ การในธุรกิจนายหน้าประกันภัย
4.3 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริ ตกับลูกค้า
4.4 เปิ ดเผยข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน และถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รวมทัง
รักษาสัมพันธภาพทีดีและยัง ยืน
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4.5 จั ด ให้ มี ร ะบบการบริ การลู ก ค้า เพื อ ให้ ลู ก ค้า สามารถร้ อ งเรี ยนการบริ การและ
ดําเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวมเร็ วและดีทีสุด
4.6 ให้ความสําคัญในการรักษาข้อมูลทีเป็ นความลับของลูกค้าอย่างสมําเสมอ และไม่นาํ
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพือผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อ ผูท้ ีเกียวข้องอืนๆ
การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดย
คํานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และตังอยูบ่ นพืนฐานของการได้รับผลตอบแทนทีเป็ นธรรมต่อทังสองฝ่ าย
ซึ งเป็ นกระบวนการสําคัญทีสนับสนุ นการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ภายใต้การกํากับดูแลกิจการที ดี ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อนั ดี ทางธุ รกิจซึ งจะเป็ นประโยชน์ทุกฝ่ ายให้กา้ วไปสู่ การเป็ นพันธมิตรทีสนับสนุ นการดําเนิ น
ธุรกิจระหว่างกันในระยะยาว
แนวปฏิบัติทีดี
5.1 ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคกระบวนการจัดหาพัสดุตอ้ งดําเนิ นการอย่างถูกต้อง ตาม
ระเบียบ ข้อกําหนดทีกาํ หนดไว้อย่างโปร่ งใส ให้ขอ้ มูลแก่คู่คา้ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่อคติ ไม่เลือกปฏิ บตั ิต่อผูค้ า้
สร้างการแข่งขันทีเป็ นธรรมระหว่างคู่คา้
5.2 ปฏิ บตั ิตามเงือนไข และ/หรื อข้อตกลงในสัญญาทีทาํ ร่ วมกันกับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี
อย่า งเคร่ งครั ด กรณี ทีไม่ ส ามารถปฏิ บตั ิ ตามเงื อ นไขข้อใดได้ ต้องรี บแจ้งให้คู่คา้ ทราบล่ วงหน้าเพือ ร่ วมกัน
พิจารณาแนวทางแก้ไขปั ญหาด้วยหลักการแห่ งความสมเหตุสมผล อันเป็ นการป้ องกันมิให้เกิดความเสี ยหาย
5.3 ใช้สินค้า หรื อบริ การทีมีลิขสิ ทธิyถูกต้อง และไม่สนับสนุนสิ นค้าหรื อการกระทําทีเป็ น
การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
5.4 ห้ามรั บสิ ง ของ หรื อประโยชน์อืนใดจากบุคคลอื นที มีหน้าที หรื อธุ รกิ จเกียวข้องกับ
บริ ษทั เว้นแต่ในโอกาสหรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยมทีคนทัว ไปพึงปฏิบตั ิต่อกัน โดยสิ งของหรื อประโยชน์
อืนใดนัน ต้องมีราคาหรื อมูลค่าการรับในแต่ละโอกาส ไม่เกิน 3,000 บาท และต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาของ
ตนทราบทันที โดยการรับสิ งของดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจอย่างใดอย่างหนึ ง โดยไม่เป็ นธรรม
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที
5.5
ไม่เรี ยกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่คา้ โดยไม่สุจริ ต
5.6
ให้ความสําคัญในการรั กษาข้อมูลที เป็ นความลับของคู่คา้ อย่างสมําเสมอ และไม่นาํ
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพือผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อ ผูท้ ีเกียวข้องอืนๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่คา้
5.7
ส่ งเสริ มการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คา้ และเปิ ดโอกาสให้คู่คา้
เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพือสังคมของบริ ษทั
5
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การปฏิบตั ิต่อพนักงาน
พนักงานทุกคนเป็ นส่ วนสําคัญทีสุดในการดําเนินธุ รกิจ เป็ นปั จจัยสําคัญสู่ ความสําเร็จของ
บริ ษทั ซึ งบริ ษทั ต้องให้ความสําคัญกับพนักงานทุกคนโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ ส่ งเสริ มให้พนักงานมีความ
สามัคคี เชือใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ าย ปฏิบตั ิต่อกันอย่างสุ ภาพ และเคารพในศักดิyศรี ความเป็ นมนุ ษย์ ต้องสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทํางานทีดีและปลอดภัยต่อชีวิต สุ ขภาพอนามัย ร่ างกาย ทรัพย์สินของพนักงานเสมอ จ่าย
ค่าตอบแทนทีเหมาะสม มีส วัสดิการทีดีให้แก่พนักงาน และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุ นการ
ทํางาน รวมถึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เรี ยนรู ้ และพัฒนาความรู ้ความสามารถ โดยจัดส่ งให้เข้าอบรมหลักสู ตร
และสัมมนาต่างๆ ภายนอกบริ ษทั เพือตอบแทนพนักงานทีดาํ เนินงานเพือประโยชน์ของบริ ษทั
แนวปฏิบัติทีดี
6.1 บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนบนพืนฐานแห่งความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ การ
แต่งตัง โยกย้าย รวมทังการให้รางวัล หรื อการลงโทษพนักงาน ต้องกระทําด้วยความเสมอภาค สุ จริ ตใจและ
ตังอยูบ่ นพืนฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมถึงการกระทํา หรื อการปฏิบตั ิของพนักงาน
นันๆ
6.2
ให้ความสําคัญต่ อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้ และความสามารถของพนักงาน
โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทัว ถึงและเสมอภาค รวมถึงส่ งเสริ มให้พนักงานได้รับการอบรมเพิมเติมใน
สาขาวิชาทีเกียวกับหน้าทีการงาน
6.3 ให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรม และเหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคนและสร้างแรงกระตุน้ ในการทํางาน ทังในรู ปของเงินเดื อน โบนัส
รางวัล และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทีเหมาะสมตามระเบียบของบริ ษทั
6.4 รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
6.5 พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้าทีในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุ ดความสามารถ
มีจิตสํานึ กที ดี ซื อสัตย์สุจริ ต เที ยงธรรม ยึดมัน ในคุณธรรมและจริ ยธรรม ขยัน มีสติ มี เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์
ใฝ่ หาความรู ้ อยูเ่ สมอ และมีความรั บผิดชอบ ไม่มอบหมายหน้าทีของตนให้บุคคลใดบุคลหนึ งทําแทนไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม เว้นแต่จะเป็ นการจําเป็ น หรื อเพือความสะดวกรวดเร็ วในงานทีไม่ตอ้ งใช้ความสามารถ
เฉพาะตน
6.6 พนักงานต้องกิริยามารยาทสุ ภาพ แต่ง กายเหมาะสมต่อกาลเทศะและประพฤติ ตน
เหมาะสม โดยไม่สร้างความเสื อมเสี ยต่อภาพลักษณ์บริ ษทั
6.7 พนั ก งานควรให้ ค วามร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรมที บ ริ ษ ั ท จัด ขึ นเพื อ สร้ า งความสามัค คี
ช่วยเหลือเกือกูลกัน รวมทังกิจกรรมเพือสังคมทีบริ ษทั จัดขึน
6.8 ห้ามพนักงานกระทําการทีก่อความเดื อนร้อน รําคาญ บัน ทอนกําลังใจผูอ้ ืน ก่อให้เกิด
เป็ นปฏิปักษ์ หรื อรบกวนการปฏิ บตั ิงานทีมีลกั ษณะเป็ นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริ ษทั หรื อ
บุคคลภายนอกทีเข้ามาติดต่อธุ รกิจ
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6.9
พนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้องกับพนักงาน
อย่างเคร่ งครัด และหลักการเกียวกับสิ ทธิมนุ ษยชนขันพืนฐานโดยไม่แบ่งแยกถินกําเนิ ด เชือชาติ เพศ อายุ สี ผิว
ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรื อสถานะอืนใดทีมิได้เกียวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
6.10 ดูแลรั กษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยแก่ชีวิต สุ ขภาพ ร่ างกาย
และทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
6.11 ส่ งเสริ มให้พ นักงานเข้าใจเรื องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที เพือส่ งเสริ มให้เกิ ด
พฤติกรรมทีอยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว ถึงทังบริ ษทั
6.12 จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื องที ส่อไปในทางไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
หรื อหลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุ รกิจ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั หรื อการส่ อ
ทุจริ ต รวมถึงการให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื องร้ องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบาะแส และบุ คคลที เกียวข้องไม่ให้ได้รับผล
ทางลบจากการร้องเรี ยน
การปฏิบตั ิต่อคู่แข่ง
บริ ษทั ส่ งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็ นธรรม ภายใต้กรอบแห่ งกฎหมาย
เกี ยวกับหลักปฏิ บัติ การแข่ง ขัน ทางการค้า ตามกรอบกติ กาการแข่ง ขันที ดี ไม่ ส ร้ างความได้เ ปรี ยบทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
แนวปฏิบัติทีดี
7.1 ประพฤติตนภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม
7.2 ไม่ทาํ ลายชือเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความ
จริ ง
7.3 ไม่แสวงหาข้อมูลที เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการทีไม่สุจริ ต หรื อไม่
เหมาะสม
7.4 ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิy
7

การปฏิบตั ิต่อชุมชน สังคม และสิ งแวดล้อม
บริ ษทั ใส่ ใจในความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของพนักงานมุ่งส่ งเสริ มและปลูกฝังจิตสํานึ กด้าน
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ งแวดล้อม ให้เป็ นวิถีปฏิ บตั ิประจําวันของพนักงาน เพือประโยชน์
ของทุกคนและสังคมโดยรวม
แนวปฏิบัติทีดี
8.1 ไม่สนับสนุ นกิจกรรมใดๆ ที เป็ นภัยต่ อสั งคม หรื อศีลธรรมอันดี งาม และ/หรื อ เป็ น
การส่ งเสริ มอบายมุข
8.2
ให้ความสําคัญกับกิ จกรรมของชุ มชนในสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาชุมชน
สิ งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์สังคมทีดี โดยเฉพาะอย่างยิงชุมชมทีอยูร่ อบสถานประกอบการของบริ ษทั สนับสนุ น
8
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กิจกรรมทีก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมและประโยชน์ทีสังคมและชุ มชนจะได้รับ
อย่างยัง ยืน
8.3 ส่ งเสริ มให้ มีการให้ความรู ้ แ ละฝึ กอบรมพนักงานในเรื องสิ งแวดล้อ ม เพือ ปลูกฝั ง
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ งแวดล้อมให้เกิดขึนในบริ ษทั และบุคลากรของบริ ษทั
8.4 สนับสนุ นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ นเปลือง ปฏิ บตั ิตาม
กฎหมายและระเบียบต่างๆ เกียวกับสิ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด
9

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
บริ ษ ัทจัดให้มีเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อ สาร เพื อใช้ในการดํา เนิ นธุ รกิ จ โดยพนักงานของ
บริ ษทั ต้องใช้สิ งเหล่านี อย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมาย นโยบายและระเบี ยบวิธี
ปฏิ บตั ิ ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที ทางบริ ษ ัทกํา หนด เพื อประโยชน์ สู งสุ ดของบริ ษัทและ
ระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
แนวปฏิบัติทีดี
9.1
ต้องปฏิ บตั ิ งานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีมีลิขสิ ทธิy ถูกต้อง ห้ามติดตังหรื อใช้
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีมีลิขสิ ทธิy ไม่ถูกต้องในสํานักงานโดยเด็ดขาด
9.2 ต้องเก็บรั กษารหัส ผ่า นของตนให้เ ป็ นความลับ เพื อป้ องกันไม่ ให้ บุคคลอื น เข้า ถึ ง
รหัสผ่านของตน รวมทังไม่ใช้อินเตอร์ เน็ตหรื อเข้าไปยังเว็บไซต์ทีไม่คุน้ เคย อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริ ษทั
9.3 ใช้อีเมล์และอินเตอร์ เน็ตทีจดั ให้ เพือธุรกิจของบริ ษทั อย่างระมัดระวัง และไม่นาํ มาซึ ง
ความเสื อมเสี ยชือเสี ยงของบริ ษทั
9.4 มีหน้าทีดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้ มข้อมูลและโปรแกรมเท่าทีจาํ เป็ นต่อการ
ทํางานและปฏิบตั ิตามกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารอย่างเคร่ งครัด
บริ ษทั จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีสอดคล้อง
9.5
กับมาตรฐานสากล ซึ งพนักงานของบริ ษทั มีหน้าทีรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของระบบดังกล่าว
9.6
หากบริ ษทั พบว่าพนักงานของบริ ษทั มีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็ น
จริ ง จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรื อ กฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
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ส่ วนที 3
นโยบายการแจ้ งเบาะแสและการร้ องเรียน
Whistle Blowing Policy and Procedure
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) มีแนวทางในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ จึงได้จดั นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรี ยน ขึนเพือเป็ น
ช่ องทางการแจ้งเบาะแสและการร้ องเรี ยน ให้กบั พนักงาน ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม รวมถึ งบุคคลอื นๆ ที มีขอ้
สงสัยหรื อพบเห็ นการกระทําทีขดั ต่อหลักจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมทีอาจส่ อถึง
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน ฉ้อโกง การประพฤติมิชอบของบุคคลในบริ ษทั รวมถึงการกระทําทีผิดไปจากนโยบายของ
บริ ษทั และขัดต่อหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ
ทังนี นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้ องเรี ยนนี ครอบคลุมตังแต่ การรั บเรื องร้ องเรี ยน การพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง การสรุ ปผล รวมถึงการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสและบุ คคลที เกียวข้อง โดยบริ ษทั จะรับฟั ง
ทุกข้อร้องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใส รวมทังให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย อย่างเทียงธรรม มีกาํ หนดระยะเวลา
สอบสวนอย่างเหมาะสม ข้อมูลในการแจ้งเบาะแสและการร้ องเรี ยนจะถูกปิ ดเป็ นความลับ เพือป้ องกันกรณี ถูก
ละเมิดสิ ทธิ ผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยนจะได้รับความคุม้ ครองไม่ให้ถูกกลัน แกล้งทังในระหว่างการสอบสวน
และภายหลังการสอบสวน
วัตถุประสงค์
1.
เพือส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ละบริ ษทั ย่อย ดําเนินธุรกิจอย่าง
ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์และกฎหมาย มีความโปร่ งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ โดยให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทีมีการให้ความคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยสุ จริ ตแก่ผรู ้ ับเรื องร้องเรี ยน
2.
เพือส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ มีส่วนร่ วมในการรายงานโดยสุ จริ ต
ถึ งการประพฤติปฏิ บัติทีขดั ต่ อจรรยาบรรณ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ หรื อการกระทําที ส่อ ถึ งการทุ จริ ต หรื อ
รายงานในงบทางการเงินทีไม่เหมาะสมให้บริ ษทั รับทราบและแก้ไขให้ถกู ต้อง
3.
เพือให้ความคุม้ ครองให้กบั ผูแ้ จ้งเบาะแส และร้ องเรี ยน และบุคคลใดทีให้ความร่ วมมืออย่าง
สุ จริ ตใจ รวมถึงการได้รับการป้ องกันจากการถูกกลัน แกล้งอันเนื องมาจากการแจ้งเบาะแสและร้ องเรี ยนอย่าง
เหมาะสมและเป็ นธรรม
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ขอบเขตการแจ้ งเบาะแสและการร้ องเรียน
เมือมีข้อสงสัยหรื อพบเห็นการกระทําทีฝ่าฝื นหลักปฏิบัติทีดีในเรืองต่ อไปนีV
•
การกระทําทีฝ่าฝื นหรื อขัดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
•
การกระทําทีฝ่าฝื นกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
•
การกระทําทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน หรื อส่ อทุจริ ตคอร์ รัปชัน
•
การกระทําทีทาํ ให้เกิดความสงสัยและเกิดผลเสี ยต่อบริ ษทั
•
รายงานทางการเงินทีไม่เหมาะสม
•
การกระทําทีทาํ ให้เกิดความสงสัยและเกิดผลเสี ยต่อบริ ษทั
•
การได้รับความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
บุคคลทีสามารถแจ้ งเบาะแสและเรืองร้ องเรียน
บริ ษทั คาดหวังว่าพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อบุคคลภายนอกทีพบเห็ น หรื อทราบเบาะแส
รวมถึ ง บุ ค คลที ไ ด้รั บ ผลกระทบจากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท หรื อ จากการปฏิ บัติ ห น้า ที ข องกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษ ัท ที ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิ บัติตามกฎหมาย หลักการกํากับดูแลกิ จการที ดีและ
จรรยาบรรณธุ รกิจ และระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษ ทั รวมถึ งการกระทําที อาจส่ อถึ งการทุ จริ ต สามารถแจ้ง
เบาะแสและเรื องร้องเรี ยนได้ตามช่องทางทีบริ ษทั กําหนดให้
ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสและเรื องร้ องเรี ยน
ช่องทางที 1 ไปรษณี ย ์
ส่ งถึง: ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร / กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุ การบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ /
หรื อ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื อ
ทีอยู:่ บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
เลขที 388 อาคารไอบีเอ็ม ชัน 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
ช่องทางที 2 โทรศัพท์หมายเลข 02-6192300
ติดต่อ: ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร / กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุ การบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ /
หรื อ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื อ
ช่องทางที 3 อีเมลล์
ถึง: ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุ การบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื อ
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อีเมลล์ สําหรับแจ้งเบาะแสและเรื องร้องเรี ยนแสดงบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
www.asnbroker.co.th
ช่องทางที 4

กล่องรับแจ้งเบาะแส สําหรับกรณี ภายในบริ ษทั
ตังอยูท่ ีห้องรับรองพนักงาน

การพิจารณาเบาะแส ข้ อร้ องเรียน และการดําเนินการ
•
รายละเอี ยดของเบาะแสและการร้ องเรี ยนต้องเป็ นความจริ ง มี ขอ้ มูลหลักฐานที ชัดเจนเพียง
พอทีจะนําสื บหาข้อเท็จจริ งต่อไปได้
•
ผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยนจะต้องเปิ ดเผยตัวตนให้ทราบโดยเปิ ดเผยชือ นามสกุล ทีอยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ เพือประโยชน์ในการสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิมเติม
•
กรณี เป็ นเรื องร้องเรี ยนจากผูไ้ ม่ระบุชือและไม่สามารถหาข้อมูลเพิมเติมได้เพียงพอ ให้ผดู ้ ูแล
เรื องร้องเรี ยนส่ งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลและความเห็ นเกียวกับเรื องร้ องเรี ยนนันไปที
กรรมการผูจ้ ดั การ เพือขอแนวทางการดําเนินการทีเหมาะสมต่อไป
•
ข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบเพือหาข้อเท็จจริ งจะถือเป็ นความลับและจะเปิ ดเผยเท่าที
จําเป็ นเท่านัน ด้วยความระมัดระวังเป็ นสําคัญ โดยการแจ้งเบาะแส และการร้องเรี ยนพนักงาน
ทัว ไป จะรั บรู ้ เฉพาะผูท้ ีเกียวข้องกับการตรวจหาข้อเท็จจริ งเท่านัน ส่ วนการแจ้งเบาะแสและ
ร้องเรี ยนผูบ้ ริ หารจะถูกเก็บโดยเลขานุการบริ ษทั เพือรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
•
ขบวนการและขันตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริ งจะต้องถูกดําเนินการอย่างเป็ นธรรมต่อผูถ้ ูก
ร้องเรี ยน
•
ระยะเวลาของการดําเนิ นการและพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรี ยนขึนอยูก่ บั ความซับซ้อนของ
เรื องในแต่ละเรื องทีถูกร้องเรี ยนเข้ามา ทังความเพียงพอของเอกสารหลักฐานข้อเท็จจริ งจากผู ้
แจ้งเบาะแสและร้องเรี ยนผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับกระบวนการตรวจสอบ และรวมรวมข้อเท็จจริ ง
ทังนี รวมถึงเอกสารหลักฐานและคําชีแจงของผูถ้ ูกร้องเรี ยน
•
หากผูด้ ูแลเรื องร้องเรี ยนตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้วพบว่าผูถ้ ูกร้องเรี ยนไม่มีความผิดหรื อเป็ น
เรื องทีเกิ ดจากความเข้าใจผิดหรื อได้ให้ขอ้ แนะนําแก่ผูถ้ ูกร้ องเรี ยนหรื อผูท้ ีเกียวข้องให้มีการ
ประพฤติหรื อปฏิบตั ิทีเหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็ นว่าควรให้ปิดเรื องโดยไม่มีการลงโทษ
ใดๆ ให้ผดู ้ ูแลเรื องร้องเรี ยนเสนอเรื องดังกล่าวแก่ผบู ้ งั คับบัญชาลําดับเหนือขึนไปเพือขออนุ มตั ิ
ปิ ดเรื อง
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มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรือผู้ร้องเรี ยน
ผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน จะได้รับการคุม้ ครองทีเหมาะสมและเป็ นธรรมจากบริ ษทั ดังนี
•
บริ ษทั จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยน เป็ นความลับ
โดยบุ คคลที เ กี ยวข้องที ได้รับทราบเรื องหรื อข้อมูลทีเ กียวข้องกับเรื อ งร้องเรี ยน จะต้องเก็บ
รั กษาข้อ มู ล ให้ เ ป็ นความลับ และไม่ เ ปิ ดเผยต่ อ บุ คคลอื น เว้น แต่ ที จ ํา เป็ นต้อ งเปิ ดเผยตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย
•
บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าทีจาํ เป็ น โดยคํานึ งถึงความปลอดภัย และความเสี ยหายของผูร้ ายงาน
แหล่งทีมาของข้อมูล หรื อบุคคลทีเกียวข้อง
•
ผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้ องเรี ยน และผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จ จริ ง จะได้รับความ
คุม้ ครองสิ ทธิy ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานหรื อบุคคลภายนอก เพือให้ได้รับความปลอดภัยและมิถูก
กลัน แกล้ง
•
บริ ษทั จะไม่กระทําการใดๆ ทีไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง เช่ น การโยกย้ายเปลี ยนตําแหน่ ง การเปลียนแปลงลักษณะงาน
สถานทีทาํ งาน การพักงาน การข่มขู่ การรบกวนการปฏิบตั ิงาน การเลิกจ้าง หรื อกระทําการอืน
ใดทีมีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่ถูกต้องและเป็ นธรรม
•
ผูท้ ีได้รับความเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการทีเหมาะสมและเป็ น
ธรรม
การรายงานข้ อมูลทีเป็ นเท็จ
หากการแจ้งเบาะแสข้อร้ องเรี ยนให้ถ ้อยคํา หรื อให้ขอ้ มูลใดๆ ที พิสู จน์ได้ว่า เป็ นการกระทําโดยไม่
สุ จริ ต เป็ นข้อมูลเท็จ อันเนื องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริ งหรื อเป็ นการกล่าวร้ายต่อผูอ้ ืน กรณี เป็ นพนักงาน
ของบริ ษทั ให้ถือว่าผูท้ ีรายงานข้อมูลนันมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริ ษทั จะได้รับการลงโทษทางวินยั ตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และ/หรื อบัญญัติของกฎหมายทีเกียวข้อง แต่หากเป็ นบุคคลภายนอกทีเป็ นผูก้ ระทํา
ให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย ทางบริ ษทั จะดําเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนันต่อไป
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ส่ วนที 4
นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
Anti-Corruption Policy
บริ ษทั ยึดมัน ในการดําเนิ นธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม สุ จริ ต โปร่ งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ ของบริ ษทั เพือสร้างความเชือมัน ให้แก่
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และสนับสนุนการเติบโตอย่างยัง ยืนให้กบั บริ ษทั
บริ ษทั ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ทุ กรู ปแบบด้วยตระหนักดีว่าการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน เป็ นภัยร้ายแรงที
ทําลายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม รวมทังก่ อให้เ กิด ความเสี ยหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม
บริ ษทั จึงได้จดั ทํานโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึน พร้อมทังกําหนดแนวปฏิบตั ิ
ตลอดจนมาตรการในการดําเนิ นการเพือเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิทีชดั เจน โดยกําหนดให้บุคลากรของบริ ษทั
ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน อย่างจริ งจัง และทบทวนการปฏิ บตั ิตามนโยบายดังกล่าว
อย่างสมําเสมอ เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายทีเกียวข้อง
นโยบายการต่อ ต้านการทุ จริ ต คอร์ รัป ชันนี มีผลใช้บังคับ กับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ
บริ ษทั นอกจากนี บริ ษทั ยังส่ งเสริ มให้บุคคลภายนอกองค์กร และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้รับทราบนโยบายนี ผ่านช่อง
ทางการสื อสารของบริ ษทั เพือให้ได้รับทราบว่าบริ ษัทมีเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน อันเป็ น
รากฐานสําคัญในการดําเนิ นธุ รกิจและการเติบโตอย่างยัง ยืนสื บไป
นิยาม
“บริ ษทั ”

หมายถึง

บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

“บริ ษทั ย่อย”

หมายถึง

บริ ษทั เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด และ
บริ ษทั ได้เงิน ดอทคอม จํากัด

“ผูบ้ ริ หาร”

หมายถึง

ผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับบริ หาร 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที
บริ หารลงมาและผู ้มี ต าํ แหน่ ง เที ย บเท่ า รายที 4 ทุ ก ราย รวม
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

“พนักงาน”

หมายถึง

พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทีดาํ รงตําแหน่งงานทีอยูภ่ ายใต้
ผูบ้ ริ หารตามโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั

“ผูเ้ กียวข้อง”

หมายถึง

คู่สมรส บุตร บิดามารดา พีนอ้ ง/ญาติสนิ ท รวมถึงสามี/ภรรยา โดย
พฤติ นัยของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กระดับ ของบริ ษัท
และบริ ษทั ย่อย
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“ผูม้ ีส่วนได้เสี ย”

หมายถึง

ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี พนักงาน คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ
ตลอดจนองค์กรและผูเ้ กียวข้องอืนๆ ในสังคม

“การทุจริ ตคอร์ รัปชัน ” หมายถึง

การติดสิ นบนไม่ว่าจะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอ การให้คาํ มัน
สัญญา การขอ การเรี ยกร้ อง การให้ หรื อรั บสิ นบน ทรั พ ย์สิ นหรื อ
ประโยชน์อืนใดกับเจ้าหน้าทีรัฐ หน่ วยงานของรัฐ หน่ วยงานเอกชน
คู่คา้ ลูกค้า กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษ ทั และผูเ้ กียวข้อง
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อการกระทําพฤติกรรมใดๆ ที
ส่ อไปในทางทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพือให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิหรื อละ
เว้นการปฏิ บตั ิหน้าที หรื อเพือได้มาหรื อรักษาไว้ซ ึ งผลประโยชน์ที
ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ เพือเป็ นสิ งจูงใจให้บุคคลกระทําอย่างหนึ ง
อย่างใดที ผิด กฎหมาย หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดี อันเป็ นการทําลาย
ความน่าเชือถือทีบุคคลใดๆมีต่อบริ ษทั
ยกเ ว้ น เ ป็ น ก รณี ที กฎหม า ย ระเ บี ยบ ป ระกา ศ ข้ อ บั ง คั บ
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรื อจารี ตทางบการค้าให้กระทําได้

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง

การช่วยเหลือทางการเงินหรื อในรู ปแบบอืนไม่ว่าจะโดยตรงหรื อ
โดยอ้อม เพือสนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง เช่ น การให้กูเ้ งิ น การ
ให้สิ งของหรื อ บริ การ การโฆษณาสนับสนุ นพรรคการเมื อง การ
บริ จาคเงิ น เพื อ ร่ วมกิ จ กรรมต่ า งๆขององค์ก รที มี ค วามสั ม พัน ธ์
ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองในลักษณะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนในทางมิชอบ

“การบริ จาคเพือการกุศล” หมายถึง

การบริ จาคเงิน สิ งของ หรื อสิ งอืนใดทีสามารถคํานวณเป็ นตัวเงินได้
ให้กบั องค์กรการกุศลโดยไม่หวังสิ งตอบแทน

“เงินสนับสนุ น”

เงินทีจ่ายให้หรื อได้รับ สิ งของทีได้ให้หรื อได้รับ หรื อผลตอบแทน
อืนๆ ทีได้ให้หรื อได้รับ ซึ งอาจคํานวณได้เป็ นตัวเงินจากลูกค้า คู่คา้
หุ น้ ส่ วนทางธุรกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือธุรกิจ ตราสิ นค้า หรื อ
ชือเสี ยงของบริ ษทั เป็ นประโยชน์ช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และให้ในโอกาสทีเหมาะสม
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การบังคับใช้
นโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน นี ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ครั งที 6/2560 เมือ
วันที 22 ธันวาคม 2560 โดยมีผลใช้บงั คับกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
การปรั บปรุ งแก้ไขเปลียนแปลง นโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน จะต้องได้รับอนุ มตั ิ จากที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครัง
วัตถุประสงค์
บริ ษัท กํา หนดนโยบายการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน นี ขึ นเพื อ แสดงถึ ง ทิ ศ ทางและกรอบการ
ดําเนิ นการของบริ ษ ัทเกี ยวกับการต่ อต้า นการทุ จ ริ ตคอร์ รัป ชัน ตามหลักการและแนวปฏิ บ ัติทีดีทีเหมาะสม
สําหรั บการประกอบธุ รกิ จ โดยกํา หนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ยึดถื อปฏิ บัติตามนโยบายการ
ต่ อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันในการดําเนิ นธุ รกิจ เพือส่ งเสริ มให้บริ ษ ทั เป็ นองค์กรที มีการบริ หารจัดการที ดีมี
ประสิ ทธิภาพ มีจรรยาบรรณและจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ
นโยบายการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
•
•
•

•

•

ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั กระทําการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน
ส่ งเสริ มค่านิยมเกียวกับความซื อสัตย์สุจริ ต และการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที
สนับสนุ นการเสริ มสร้ างให้ผูท้ ีเกียวข้องกับบริ ษทั มีความเข้าใจ ตะหนักรู ้ และให้ความร่ วมมือใน
การอันใดทีจะเป็ นประโยชน์ในการให้หรื อรับสิ นบนและการคอร์ รัปชัน
มุ่งมัน ทีจะเป็ นองค์กรทีโปร่ งใส และปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมทังไม่มีส่วนเกียวข้องกับ
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน
กําหนดแนวทางในการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน ที เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ และ
กฎหมายทีเกียวข้อง
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หน้ าทีความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าทีและรั บผิดชอบในการพิจารณาและอนุ มตั ินโยบายการต่อต้านการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน และกํากับดูแลให้มีระบบทีสนับสนุ นการต่อต้านการทุจริ ต หรื อคอร์ รัปชัน ทีมีประสิ ทธิ ภาพ
เพือให้มนั ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้านคอร์ รัปชัน และปลูกฝังจนเป็ น
วัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิ นและบัญชี
ระบบควบคุ มภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี ยงให้มันใจว่ า เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย มีประสิ ทธิภาพ และมีความเสี ยงทีจะทําให้เกิดโอกาส
การทุจริ ตทีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษทั น้อยทีสุด
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีรับเรื องแจ้งเบาะแสการกระทําอันทุจริ ต ที บุคลากรในองค์กรมีส่วน
เกี ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริ งตามที ได้รับ แจ้ง และเสนอเรื องให้คณะกรรมการบริ ษ ัทร่ วมกัน
พิจารณาลงโทษ หรื อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
4. ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร มีหน้าทีและรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบและการให้การส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นนโยบายการต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน เพือสื อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กียวข้องทุ กฝ่ าย
รวมทังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5. ประธานเจ้าหน้าที บริ หาร มีหน้าที จดั ให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างสมําเสมอ
6. ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร มีหน้าทีช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสื บหาข้อเท็จจริ งตามที
ได้รับแจ้ง หรื องานทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับการสอบสวนเรื องการทุจริ ต
โดยสามารถมอบหมายงานให้กบั ทีมผูบ้ ริ หารทีเห็นว่าสามารถช่วยเหลือสื บหาข้อเท็จจริ งได้
7. กําหนดให้ผูบ้ ริ หารแต่ละฝ่ ายมีหน้าที รณรงค์ ส่ งเสริ มให้พนักงานในหน่ วยงานของตนต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามนโยบายการต่ อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และรายงานผลให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบ ทังนี
เพือให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานผลต่อประธานเจ้าหน้าที บริ หารเพือรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
อย่างสมําเสมอ รวมถึงสื อสารให้ผบู้ ริ หารแต่ละฝ่ ายได้ทราบว่ากรณี ทีตรวจสอบพบการทุจริ ต ต้องรี บ
แจ้ง ให้ ก รรมการผู ้จัด การได้ท ราบโดยทัน ที เพื อ รายงานประธานเจ้า หน้ า ที บ ริ ห ารรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทราบต่อไป
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แนวปฏิบัติการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษ ัท จะไม่ กระทําหรื อยอมรั บการคอร์ รัปชันทุ กรู ปแบบทัง
ทางตรงและทางอ้อม และกําหนดให้บุคลากรของบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน
อย่างจริ งจังดังนี
1. ไม่ดาํ เนิ นการหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมใดๆ ที เกียวกับในการทุจริ ต คอร์ รัปชัน ทุ กรู ปแบบ ทัง
ทางตรงและทางอ้อม หรื อจากการใช้อาํ นาจหน้าทีโดยมิชอบ
2. ต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื องทีเกียวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืน
ใด ควรเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์ทางธุ รกิจเท่านัน โดยมีมูลค่าที เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสิ นใจอย่างมีนยั สําคัญ
3. หากได้รับข้อเสนอเรื องสิ นบน ขอให้ปฏิเสธอย่างสุ ภาพและอธิบายถึงหลักการด้านจริ ยธรรมทางธุรกิจ
ให้บุคคลซึ งให้ขอ้ เสนอนันทราบ
4. เมือพบเห็นเหตุการณ์การทุจริ ตในบริ ษทั ให้รายงานหัวหน้างานหรื อหน่ วยงานทีเกียวข้องทราบทันที
เช่ น รายงานต่ อ ฝ่ ายทรั พ ยากรบุ คคลและจัด ซื อ หรื อ แจ้ง ผ่า นช่ อ งทางการสื อ สารที จัดให้ บุคลากร
สามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรี ยนเกียวกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน
5. บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีปฏิเสธหรื อแจ้งเรื องการทุจริ ต คอร์ รัปชัน ทีเกียวกับ
บริ ษทั โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ีให้ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ตามทีบริ ษทั กําหนดไว้ใน Whistleblower Policy
6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการประเมินความเสี ยงทีมีประสิ ทธิภาพ และเหมาะสมอย่างสมําเสมอ
เพือป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน ทบทวนและประเมินความเสี ยงจากการดําเนิ นงานทีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน อย่างน้อยปี ละครัง
7. มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลทีสะท้อนถึงความมุ่งมัน ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
8. การกระทํา ใดๆ ที ฝ่าฝื นหรื อไม่ เ ป็ นไปตามนโยบายการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชันฉบับนี ไม่ ว่ า
ทางตรง หรื อทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบของบริ ษทั หรื อลงโทษทางกฎหมาย
หากการกระทํานันผิดกฎหมาย การไม่รับรู้ กบั มาตรการนี ไม่สามารถใช้เป็ นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติ
ตามได้
9. บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทําความเข้าใจกับบุ คคลอืนทีตอ้ งปฏิ บตั ิ
หน้าทีทีเกียวข้องกับบริ ษทั หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษทั ในเรื องทีตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน นี
10. บริ ษทั มุ่งมัน ทีจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรทียดึ มัน ว่าทุจริ ตคอร์ รัปชัน เป็ นสิ งทียอมรับไม่ได้
11. นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน นี ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตังแต่การ
สรรหา หรื อการคัดเลือกบุ คคลากร การเลื อนตําแหน่ ง การฝึ กอบรม การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิง าน
พนักงาน และการให้ ผลตอบแทน โดยกํา หนดให้ ผูบ้ ังคับบัญชาทุ กระดับสื อสารทํา ความเข้า ใจกับ
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พนักงานเพือใช้ในกิจกรรมทางธุ รกิจทีอยูใ่ นความรั บผิดชอบและควบคุมการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
การเผยแพร่ นโยบายการต่ อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
•

•

•
•

บริ ษ ัทจะติ ดประกาศนโยบายการต่ อต้า นการทุ จ ริ ตคอร์ รัปชัน ในสถานที เ ด่ นชัด ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานทุกคนในบริ ษทั สามารถอ่านได้
บริ ษทั จะเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ผ่านช่ องทางการสื อสารของบริ ษทั เช่ น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) /เว็บไซต์ของบริ ษทั และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
บริ ษทั จะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ให้แก่พนักงานใหม่
บริ ษทั จะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน อย่างสมําเสมอทุกปี

มาตรการปฏิบัติทีเกียวข้ อง
เพือป้ องกันความเสี ยงด้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ทีอาจเกิดขึนต่อบริ ษทั กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของ
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายดังต่อไปนี
• นโยบายการรับ การให้ของขวัญ หรื อประโยชน์อืนใด
กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนักงาน รวมถึ ง ผูเ้ กี ยวข้องของบริ ษัท สามารถกระทํา การ รั บ และให้
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดได้โดยต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
1. ดําเนิ นการอย่างถูกต้อง เปิ ดเผย และโปร่ งใส โดยไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรม เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบี ยบของบริ ษทั และต้องไม่ เป็ นการกระทําที จะส่ งผลกระทบเกียวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั
2. มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณี
3. ไม่ใช้เป็ นข้ออ้างสําหรับการติดสิ นบน การทุจริ ตคอร์ รัปชัน
4. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริ ษทั
5. มูลค่าของการรับ การให้ของขวัญ หรื อผลประโยชน์อืนใด ไม่เกินสามพันบาท
• นโยบายการบริ จาคเพือการกุศลหรื อเงินสนับสนุ น
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รวมถึงผูเ้ กียวข้องของบริ ษทั สามารถบริ จาคเพือการกุศลหรื อเงิน
สนับสนุนได้โดยต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
1. ดําเนิ นการอย่างถูกต้อง เปิ ดเผย และโปร่ งใส โดยไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรม เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบของบริ ษทั
2. ไม่ใช้เป็ นข้ออ้างสําหรับการติดสิ นบน การทุจริ ตคอร์ รัปชัน
3. ไม่มีวตั ถุ ประสงค์แอบแฝงเพือสร้ างความได้เปรี ยบหรื อสร้ างแรงจูงใจในการเอือประโยชน์
ทางธุรกิจ
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•

4. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริ ษทั
5. ต้องจัดทําบันทึกขออนุ มตั ิโดยระบุวตั ถุประสงค์และชือบุคคล/หน่ วยงานผูร้ ั บบริ จาคหรื อรับ
การสนับสนุ นอย่างชัดเขน พร้ อมแนบเอกสารที เกียวข้องเพือนําเสนอผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษัท
พิจารณาอนุมติก่อนดําเนินการ
นโยบายการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
บริ ษทั มีความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองหรื อกระทําการอัน
เป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมื องหรื อกลุ่ มการเมื องใดๆ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รวมถึ ง
ผูเ้ กียวข้องกับบริ ษทั สามารถมีส่วนร่ วมทางการเมืองได้โดยต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
1. บุ ค ลากรของบริ ษัท มี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภาพตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายอื น ๆ ที
เกียวข้อง เช่น การใช้สิทธิลงคะแนนเสี ยงเลือกตัง
2. บุ ค ลากรของบริ ษัท ต้อ งไม่ ใ ช้ทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท หรื อ ให้ บ ริ การในนามของบริ ษ ัท เพื อ
สนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง หรื อการกระทําใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริ ษทั มีส่วน
เกียวข้องหรื อให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหรื อกลุ่มการเมืองใดๆ
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