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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีและจรรยาบรรณธุรกจิ 
 

คณะกรรมการบริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ากดั (มหาชน)    มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมและพฒันาให ้
บริษทั และบริษทัย่อย เป็นองค์กรท่ีเติบโตอย่างย ัง่ยืนโดยค านึงการเติบโตด้านมูลค่าของผลประกอบการท่ี

สามารถส่งผลตอบแทนไปยงัผูถื้อหุน้ พร้อมกบัความสามารถในการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ การ

ค านึงถึงผลตอบแทนดา้นคุณค่าเพื่อตอบสนองทั้งผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ี

สอดคลอ้งกบัสาระส าคญัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ท่ีออก

โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  และน าแนวปฏิบติัท่ีดีส าหรับ

คณะกรรมการในการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืน ท่ีจดัท าโดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

มาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมกบับริบททางธุรกิจของบริษทั เพื่อใหธุ้รกิจเติบโต เจริญกา้วหนา้ โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐาน

ของการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม ตรวจสอบได้  พร้อมการพฒันาสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นองคก์รท่ีสร้างคุณค่าอยา่งย ัง่ยนื  
 

บริษทัก าหนดนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ 
ดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั มุ่งมัน่ทุ่มเท ซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์สูงสุดขององคก์ร ปฏิบติัหนา้ท่ีภายใต้
กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยึดถือคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทั เป็นแนวทางปฏิบติัเป็นกิจวตัรจนเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร 

2. คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูน้ า เป็นตวัอยา่งในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามแนวทางการก ากบัดูแล 
กิจการท่ีดี และสอดส่องดูแลเร่ืองการเขา้ท าธุรกรรมท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
เพื่อให้การตกลงเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวมีแนวทางท่ีชดัเจน ผา่นกระบวนการพิจารณาอยา่งรอบคอบ มีเหตุมีผล
และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมท่ีดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั  

3. คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส าคญัร่วมกบัฝ่ายบริหารในการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย  
ทางธุรกิจท่ีเป็นไปเพื่อความย ัง่ยนื และก ากบัดูแลใหก้ารก าหนดกลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาถึงทรัพยากร นวตักรรม เทคโนโลยีและปัจจยัส าคญัท่ีใช้ในการ
ขบัเคล่ือนกลยุทธ์ อ่ืนๆ ร่วมด้วย ซ่ึงกลยุทธ์มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัค่านิยมและ
วฒันธรรมองคก์รท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังานร่วมกนัผลกัดนัน าพาองคก์รไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

4. คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารไดด้ าเนินงาน
ตามกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายหลกัขององค์กรท่ีสะทอ้นถึงความย ัง่ยืนทางธุรกิจ ค านึงถึงการเติบโตของผล
ประกอบการไปพร้อมกบัความสามารถในการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและการค านึงถึง
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ผลกระทบต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มภายใตร้ะบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
5. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่า

เทียมกนัโดยยึดหลกัความเป็นธรรม การเคารพสิทธิ การจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เช่ือถือได ้และ
ทนัเวลาเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั 

6. คณะกรรมการบริษทั ตอ้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจดัให้มีระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารและพนกังานทุกคนไดต้ระหนกัและให้ความส าคญักบั
การต่อตา้นการคอร์รัปชั่น รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรม
องคก์ร 

ทั้งน้ี กรอบการปฏิบติังานตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขา้งตน้ ไดแ้สดงอยูใ่นคู่มือหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ใหพ้นกังานทุกคนเพื่อยดึถือปฏิบติั 

 

นิยามและความหมาย 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง การจดัโครงสร้างและกลไก มาตรการบริหารจดัการภายในองคก์ร 

เพื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้กิจการ
สามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดี มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้
ส่วนไดเ้สีย ค านึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืน สามารถปรับตวัได้
ภายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง 

 

ความส าคัญของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
1. สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผูบ้ริหาร ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และ

สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุน 
2. สร้างพนัธะผกูพนัเพื่อใหฝ่้ายบริหารใชอ้  านาจภายในขอบเขตท่ีก าหนด 
3. สร้างเคร่ืองมือในการวดัผลการด าเนินงาน และตรวจสอบการท างานต่างๆ เพื่อปรับปรุงแกไ้ข

การด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
4. สร้างระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส มีจริยธรรม  มีมาตรฐานชดัเจน สามารถแข่งขนัไดแ้ละมี

ผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
5. สร้างประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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หลกัปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีและจรรยาบรรณธุรกจิ  
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ี ไดมี้การปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้อง

กบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 โดยมีเน้ือหาแบ่งเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 
หมวดท่ี 1 คณะกรรมการบริษทั 
หมวดท่ี 2 สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และบทบาทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
หมวดท่ี 3 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
หมวดท่ี 4 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
หมวดท่ี 5 จรรยาบรรณธุรกิจ 
 

แนวปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกจิการทีด่ีและจรรยาบรรณธุรกจิ  
หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริษัท 
หลกัการ 

คณะกรรมการบริษทั ไดรั้บการแต่งตั้งจากผูถื้อหุ้นดว้ยกระบวนการท่ีโปร่งใสจึงตอ้งรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบติัหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้และบุคคลภายนอก มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั การก าหนด
โครงสร้างกรรมการทั้งในเร่ืองขนาด องคป์ระกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสม รวมถึงการก าหนด
อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบต้องเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารโดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารท่ีชดัเจน  เป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยบุคคลท่ี
จะไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี มีวสิัยทศัน์ มีความสามารถและ
ประสบการณ์ จะตอ้งอุทิศเวลาให้กบับริษทั เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างเต็มท่ีดว้ยความมีอิสระในการตดัสินใจ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

นอกจากนั้ น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จะต้องมี
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพื่อช่วยการก ากบัดูแล ศึกษา และกลัน่กรองงานตามความจ าเป็น 

 

แนวปฏิบัติทีด่ี 
 

1. ภาวะผูน้ าและวสิัยทศัน์ 
คณะกรรมการบริษทั มีวิสัยทศัน์และความมุ่งมัน่ท่ีจะให้บริษทั เป็นผูใ้ห้บริการดา้นสินเช่ือส่วนบุคคล

และนายหนา้ประกนัวินาศภยั ท่ีพร้อมพฒันาคุณภาพการให้บริการดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั ระดบัมาตรฐานสากล
ด าเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดูแลผลประโยชน์ของลูกคา้ พนัธมิตร พนกังานรวมถึงผู ้
ถือหุน้อยา่งเป็นธรรม และร่วมสร้างสรรคส์ังคมท่ีดี 

คณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ าองคก์ร มีภาวะผูน้ าในการก ากบัดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร
ให้มีการบริหารจดัการท่ีดี ครอบคลุมถึงการก าหนดวตัถุประสงค์เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน 
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ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายให้องค์กรมีการด าเนินงานเพื่อ
น าไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั การแต่งตั้ง และความเป็นอิสระ 
2.1 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลายทั้งในดา้นทกัษะ 

ประสบการณ์ความสามารถและคุณสมบติัเฉพาะดา้น มีจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่
เกิน 12 คน เพียงพอท่ีจะสามารถเอ้ือประโยชน์แก่บริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีกรรมการท่ีไม่ได้
เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นผูมี้ประสบการณ์ในธุรกิจ และอยา่งนอ้ย 1 คนมีประสบการณ์
ดา้นบญัชีและการเงิน ซ่ึงสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งเป็น
อิสระ 

2.2 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งคณะ ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสะทอ้นอ านาจท่ีถ่วงดุลกนัอยา่งเหมาะสม และกรรมการไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยกรรมการจะเป็นผู ้
ถือหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้ 

2.3 คณะกรรมการบริษทั ไดรั้บแต่งตั้งและถอดถอนโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น
ทั้งหมดโดยรวม มิใช่ตวัแทนของผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  

2.4 การแต่งตั้งกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี จะตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจนในการสรรหากรรมการ โดยในการระบุผูเ้ขา้
คดัเลือกมาด ารงต าแหน่งกรรมการคณะกรรมการอาจจะใชแ้หล่งการสรรหา ดงัต่อไปน้ี 
(1) การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดย

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
(2) กรรมการของบริษทัเป็นผูแ้นะน า 
(3) การสรรหาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอ 
(4) บริษทัท่ีปรึกษาภายนอก 
(5) ฐานขอ้มูลกรรมการ (Director  Pool) ของหน่วยงานต่างๆ 
(6) การสรรหาโดยกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรและเหมาะสม 

2.5 กรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเม่ือครบวาระอาจไดรั้บพิจารณา 
เลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษทัต่อไปได้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี กรรมการ
บริษทัตอ้งออกจากต าแหน่งจ าหนวนหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการบริษทัแบ่งออกให้ตรง
เป็นส่วนสามไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการบริษทัท่ีจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษทัท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง อยา่งไรก็ตามกรรมการบริษทัท่ีออกไปนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอีกได ้
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2.6  คณะกรรมการบริษทัก าหนดเป็นนโยบายวา่กรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเม่ือได ้
ปฏิบติังานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 9 ปี  นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระคร้ังแรก ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นด ารงต าแหน่งต่อไป จะพิจารณาอยา่ง
สมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว 

  

3. คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
3.1 กรรมการบริษทัตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจรรยาบรรณ 

ในการด าเนินธุรกิจ  และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่
บริษทัได ้

3.2 กรรมการบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน 
จ ากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ี
จะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 

3.3 กรรมการบริษัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้   แต่ต้องตระหนักถึง
ความส าคญัต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้มัน่ใจว่า
กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทั ดงันั้นกรรมการไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั
จดทะเบียนอ่ืนเกินกวา่ 5 บริษทั เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

3.4 กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด ตอ้งมีความเป็น
อิสระจากการควบคุมของผู ้บ ริหาร ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ต้องสามารถเข้า ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทัโดยให้ความเห็นอยา่งอิสระและตอ้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อ
หุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนัเพื่อไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

4 บทบาท หนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

4.1      ก ากบัดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูถื้อหุน้โดย 

ยดึถือแนวปฏิบติัส าคญั 4 ประการคือ 

 การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั และรอบคอบ (duty of care) 

 การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  (duty of loyalty)  

 การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ี 

ประชุมคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (duty of obedience) 

 การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ โปร่งใส ทนัเวลา และ 

ตรวจสอบได ้เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน (duty of disclosure) 
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4.2 พิจารณาแผนงานหลกัในการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายในการด าเนินงาน 

ธุรกิจ รวมถึงก ากบัดูแลให้การจดัท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

และเป้าหมายหลักขององค์กร และสนับสนุนให้มีการจัดท าหรือทบทวนวตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย กลยทุธ์ ส าหรับระยะ 3-5 ปี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่กลยทุธ์และแผนงานประจ าปีไดค้  านึงถึง

ผลกระทบในระยะเวลาท่ียาวข้ึน และยงัพอคาดการณ์ไดต้ามสมควรและเป็นไปเพื่อความย ัง่ยนื 

4.3       ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารมีการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึงมีการน านวตักรรมและ   

เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภยั สร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนอง

ความต้องการของผูมี้ส่วนได้เสีย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และดูแลรายงานผลการ

ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.4        ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ 

ตลาดหลกัทรัพย ์อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ตาม

กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทั 

4.5 มีอ านาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมติันโยบาย แนวทาง และแผนการด าเนินงานส าหรับ 

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษทั ตามท่ีไดรั้บเสนอจากคณะอนุกรรมการ หรือฝ่ายบริหาร 

4.6 มีอ านาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะน าใหอ้นุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อพิจารณาหรือ 

ปฏิบติัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

4.7 ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัมีการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รพร้อมน าเสนอ 

ถึงแนวทางในการด าเนินการ  

4.8 ด าเนินการใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  

รวมทั้ งการจัดการความเส่ียง และความน่าเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู ้ติดตาม และด า เนินการร่วมและประสานงานกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

4.9 จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการและรับผดิชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงิน     

 เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้    
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4.10 จดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ 

บริษทั 

4.11 มีอ านาจพิจารณาและอนุมติัเร่ืองใดๆ ท่ีจ  าเป็น และเก่ียวเน่ืองกบับริษทั หรือท่ีเห็นวา่เหมาะสม 

เพื่อประโยชน์ของบริษทั 

4.12       แต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทน 

คณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี การมอบอ านาจดงักล่าว ผูไ้ด้รับมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีอ านาจ

อนุมติั รายการท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อยเวน้แต่เร่ืองต่อไปน้ี จะ

กระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน  

 เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยร์ะบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 นอกจากนั้นในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและ  

     ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ี 

     เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหรือหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

- การรับซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

- การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน

ท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบั

บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

- การออกหุน้ใหม่เพื่อช าระแก่เจา้หน้ีของบริษทั ตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุน 

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดจ านวนหุน้ หรือลดมูลค่าหุน้ 

- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทั 

- เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ มีส่วนไดเ้สียหรือมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
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4.13 ก ากบัดูแลนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และส่ือสารในทุกระดบัของบริษทั และต่อ 

หน่วยงานภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีตามกฎหมายและ

จรรยาบรรณท่ีก าหนดไว ้

4.14 ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีการช้ีเบาะแส การ 

ให้ขอ้มูลการกระท าผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน่ การสอบสวน และการคุม้ครองผูใ้ห้ข้อมูล 

และพิจารณาขอ้ร้องเรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนตามนโยบายการร้องเรียนและการ

แจง้เบาะแสและการร้องเรียน (Whistle Blowing Policy and Procedure) 

4.15   ก ากบัดูแลใหมี้การบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและมาตรฐานการรักษาความมัน่คง 

ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานซ่ึงเป็นท่ียอมรับได้ใน

อุตสาหกรรมและมีการติดตามทบทวนและปรับปรุงให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัความเส่ียงดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.16  ก ากบัดูแลใหเ้กิดโครงสร้างการก ากบัดูแลขอ้มูลส่วนบุคคล และการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง 

ของบริษทั เพื่อให้เกิดการปฏิบติัตามกฎหมายและนโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

บริษทั 

4.17 ก ากบัและสนบัสนุนใหบ้ริษทัด าเนินการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพและ 

สอดคลอ้งกบักฎหมาย 
 

5.          บทบาท หนา้ท่ีความรับผดิชอบของประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

คณะกรรมการส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยประธาน

กรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดงัน้ี  

 บทบาท หนา้ท่ีความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 

 ก ากบั ติดตาม ดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

 ก ากบั ดูแลให้มัน่ใจว่า กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมี

จริยธรรม และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 มีบทบาทในการก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการเรียกประชุมคณะกรรมการ

บริษทั เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ 

 มีบทบาทในการก ากบัการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
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จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็น

ส าคญั และส่งเสริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

 มีบทบาทในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่

เป็นผูบ้ริหาร และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 
 

บทบาท หนา้ท่ีความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 จดัท าแผนระยะยาว (3 ปี) และแผนงานระยะสั้น (1 ปี) ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนบัสนุนให้
แผนงานระยะยาวบรรลุเป้าหมาย 

  จดัท างบประมาณและด าเนินธุรกิจภายใตง้บประมาณ แผนงาน โครงการ และหลกัการท่ีไดรั้บ 
อนุมติัจากคณะกรรมการ 

 การจดัองคก์รและงานโดยมีอ านาจในการก าหนดโครงสร้างองคก์ร การออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ค าสั่ง หนังสือเวียน การก าหนดสายการบงัคบับญัชา และผงัการด าเนินงาน การก าหนดตาราง
อ านาจอนุมติัปฏิบติังาน และการก าหนดระดบังาน Job Description และ Job Specification 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีอ านาจพิจารณาจา้งงาน /เงินเดือน/ค่าจา้ง/เงินชดเชย/การพิจารณา
โบนสั/  ค่าตอบแทนของพนกังานในต าแหน่งตั้งแต่กรรมการผูจ้ดัการลงมา การแต่งตั้ง ถอดถอน
และโอนยา้ย สับเปล่ียนสายงาน การพิจารณาสวสัดิการภายใต้นโยบายท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร การเสริมสร้างทกัษะและความช านาญของ
บุคลากรเพื่อสนบัสนุนกลยทุธ์และยทุธศาสตร์ของบริษทั 

 ควบคุม ดูแลการบริหารงานของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้
และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 มีอ านาจในการด าเนินธุรกิจใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง ตลอดจน
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย และ
ผลประโยชน์ของบริษทั และเพื่อรักษาระเบียบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 

 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัในแต่ละวนัเพื่อเตรียมตวั และป้องกนัความเส่ียง
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน 

 มีอ านาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมท่ีเก่ียวกับการด าเนินธุรกรรมปกติของบริษทั เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั ตามระเบียบอ านาจอนุมติัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการมอบอ านาจช่วงในการ
ด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อก่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการด าเนินงานของบริษทั 

 มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
จ าเป็น และเป็นการด าเนินธุรกรรมทางการคา้ปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั 
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 ขออนุมติัแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทั หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตาม 
 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผา่นคณะกรรมการบริษทั 
 แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และทิศทางกลยทุธ์ของบริษทั 
 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นคร้ังคราว 

 
ทั้งน้ี อ านาจในการกระท านิติกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศ
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่ถือวา่อยู่
ภายใตข้อบขา่ยอ านาจของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดงักล่าวไม่วา่
โดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระท าในนามของตนเอง ในกรณีดงักล่าว นิติกรรมนั้น
จะตอ้งน าเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน าเสนอไปยงัคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และตามกฎหมาย
ต่อไป 

 

6. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีสามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ท่ีเป็นผูมี้
ความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงินเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความเช่ือถือของงบ
การเงิน โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายตอ้งเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีตาม
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.1       สอบทานใหบ้ริษทัมีรายงานทางการเงินถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง 

โดยทัว่ไปและมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
6.2 สอบทานและหารือกบัฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทั และมาตรการจดัการ

ความเส่ียงซ่ึงจดัท าโดยฝ่ายบริหาร เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ความเส่ียงเหล่านั้นไดรั้บการจดัการให้อยูใ่น
ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้

6.3      สอบทานใหบ้ริษทัมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน  
(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

6.4       สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ   
ตลาดหลกัทรัพย ์  แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

6.5      สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผดิและการทุจริต  
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ตลอดจนการด าเนินการให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ สามารถให้ขอ้มูลในเร่ืองท่ี
ตนเป็นกงัวลเก่ียวกบัความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือเร่ืองอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมัน่ใจ 
ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ขอ้ร้องเรียนทั้งหมดจะไดรั้บการสอบสวนขอ้เทจ็จริงอยา่งเป็นอิสระและมี
การติดตามท่ีเหมาะสม 

6.6        พิจารณาสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให ้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจวา่
รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6.7 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการ
กระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตาม
วรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท านั้นต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

6.8 พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ 
บริษทัและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว 

6.9 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้งานหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

6.10 สอบทานและใหค้วามเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบ 
ภายใน 

6.11 สอบทานรายงานตรวจสอบซ่ึงจดัท าโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการตอบสนอง 
ของผูบ้ริหารและรายงานติดตามผลการตรวจสอบดงักล่าว 

6.12 ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีและหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นการเฉพาะ    อยา่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง เพื่อหารือในเร่ืองต่างๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีและหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในเห็นวา่ควรพิจารณาเป็นการส่วนตวั 

6.13 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ก าหนด 

6.14 สอบทานใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
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6.15 พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลง 

6.16 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวชิาชีพอ่ืนใดเม่ือ 
เห็นวา่จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

6.17 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

7. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการปฏิบติังานผา่นการประชุมของคณะกรรมการบริษทัตามขอ้บงัคบัของบริษทัโดย 
7.1 ก าหนดให้มีการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า 1 ปี เพื่อให้

กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยก าหนดจ านวนคร้ังของการประชุม
คณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 6 คร้ังต่อปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 

7.2 ประธานคณะกรรมการบริษทัพิจารณาก าหนดวาระการประชุมโดยหารือร่วมกับประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร และพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อเขา้รับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้โดยท่ี
กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเปิดเผย 

7.3 ในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษทั ในฐานะท่ีเป็นผูซ่ึ้งได้รับ

มอบหมายจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงมีการก าหนดวาระในการประชุมอยา่งชดัเจน มีเอกสาร

ประกอบการประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอ ส่งให้กบัคณะกรรมการล่วงหนา้ 5 วนัท าการก่อนวนั

ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม  เวน้แต่

ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน 

และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

7.4 ประธานคณะกรรมการบริษทัเป็นประธานท่ีประชุม ดูแลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง

เพียงพอส าหรับกรรมการท่ีจะอภิปราย และเป็นผูป้ระมวลความเห็น ขอ้สรุปท่ีได้จากการ

ประชุม ทั้งน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติเสียงขา้งมาก โดยให้

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียโดยนัยส าคญัจะไม่เขา้ร่วม

ประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ี

ประชุมจะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเพื่อช้ีขาด และหากมีกรรมการคดัคา้นมติ ให้บนัทึกค า

คดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม 

7.5 ในการประชุม กรรมการผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยส าคญัในเร่ืองท่ีพิจารณาตอ้งออกจากท่ี

ประชุมระหวา่งการพิจารณาเร่ืองนั้นๆ  
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7.6 ประธานท่ีประชุมอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วม

ประชุม หรือใหค้วามเห็น หรือส่งเอกสารหรือขอ้มูลตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น เพื่อให้มี

โอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงส าหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

7.7       กรรมการตอ้งมาประชุมอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม 

และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม

คณะกรรมการบริษทัทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 

7.8 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสประชุมระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น เพื่อเปิดโอกาสให้

อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งท่ีเก่ียวกับธุรกิจของบริษทั  เร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจ โดยประชุม

ร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และให้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษทัและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบถึงผลการประชุม 

7.9 เลขานุการบริษทัตอ้งรายงานสถานะของการถือครองและการเปล่ียนแปลงในหลกัทรัพยข์อง 

บริษทัของกรรมการและผูบ้ริหารใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบ และน าเสนอสรุป

รายงานการถือครองและการเปล่ียนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษทัประจ าปีไวใ้นรายงาน

ประจ าปีของบริษทั 

7.10 เลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงาน เตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารประกอบการประชุม และ
เชิญประชุม รวมทั้งเป็นผูบ้นัทึกและจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 14 
วนั และจดัส่งให้ประธานคณะกรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง  โดย
เสนอใหท่ี้ประชุมรับรองในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมของการประชุมคร้ังถดัไป 
และเป็นผูจ้ดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทัอย่างเป็น
ระเบียบ พร้อมให้คณะกรรมการบริษทัและผูท่ี้เก่ียวข้องตรวจสอบได้   รวมถึงขอ้มูลหรือ
เอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิงในภายหลงั 

7.11      คณะกรรมการบริษทัอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอกไดด้ว้ยค่าใช้จ่าย

ของบริษทั และคณะกรรมการบริษทัยงัสามารถท่ีจะเรียกขอ้มูลต่างๆ ท่ีตอ้งการ หรือร้องขอให้

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัหรือบุคคลภายนอกเขา้ร่วมในท่ีประชุมตามความเหมาะสม ซ่ึงจะตอ้งเป็น

บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือรับผดิชอบในวาระท่ีพิจารณาในท่ีประชุม 
 

8. การติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายบริหาร 
8.1  กรรมการสามารถเขา้ถึงและติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษทัไดโ้ดยตรงตาม 

ความเหมาะสม แต่การเขา้ถึงและติดต่อส่ือสารนั้นตอ้งไม่เป็นการกา้วก่ายหรือแทรกแซงต่อ

การด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั 
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8.2  กรรมการมีสิทธิในการร้องขอและรับขอ้มูลเพิ่มเติมตามท่ีตนเห็นวา่มีความจ าเป็นในการ 

พิจารณาตดัสินใจและท าหนา้ท่ีกรรมการของบริษทั 
 

9. ค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการไม่อาจก าหนดค่าตอบแทนใหต้นเองได ้เน่ืองจากเป็นการขดักนัของผลประโยชน์ โดย 

คณะกรรมการบริษทัตอ้งเสนอการก าหนดค่าตอบแทนให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลกัเกณฑ์และนโยบายการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน เพียงพอท่ีจะดูแลรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถไว ้และให้ผูถื้อหุ้นเป็น
ผูพ้ิจารณาโดยก าหนดเป็นวาระการปะชุมในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
(Annual General Shareholders’ Meeting: AGM) 

ทั้งน้ี บริษทัก าหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารตามรูปแบบท่ี
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 

10. การอบรมและพฒันาความรู้กรรมการและผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบ

ก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ ตลอดจนผูบ้ริหารของบริษทั เพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีการ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง หากมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ บริษทัจะจดัให้มีการปฐมนิเทศ แนะน าแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั  นโยบายและประเด็นดา้นความย ัง่ยืนท่ีสัมพนัธ์กบัการด าเนินธุรกิจ และขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้รับต าแหน่งในบริษทัเป็นคร้ังแรก เพื่อส่งเสริมให้
การปฏิบติัหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตก้รอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหาร
ได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันอย่างสม ่าเสมอ และได้รับการอบรมและพฒันาความรู้ท่ีจ  าเป็นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

11. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทุกปี  ทั้งการประเมิน

แบบรายคณะและแบบรายบุคคล โดยเช่ือมโยงการขบัเคล่ือนองค์กรสู่ความย ัง่ยืนมาเป็นส่วนหน่ึงของการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการ เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ในการด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  และปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายท่ีก าหนดไว ้  รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลไวใ้นรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการชุดย่อยตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทุกปีและรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั 
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 ทั้งน้ีคณะกรรมการท่ีไม่รวมกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีบทบาทในการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นประจ าทุกปี และประธานกรรมการเป็นผูส่ื้อสารผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็น
เพื่อการพฒันาใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบ 
 

12. การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 
คณะกรรมการมีกลไกในการก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษทัย่อยท่ีท าให้สามารถ

ควบคุมดูแลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของบริษทั โดยส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษทัในบริษทัยอ่ย ดว้ยการการเสนอช่ือหรือแต่งตั้งบุคคลใดๆ ท่ี
เห็นสมควร เขา้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อย โดยมีจ านวนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษทัยอ่ย และมีระเบียบปฏิบติัหรือขอ้ก าหนดท่ีก าหนดใหก้ารส่งบุคคลดงักล่าวไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ในบริษทัยอ่ย จะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

 

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย 
คณะกรรมการพึงก ากบัดูแลให้บริษทัมีกลไกในการก ากบัดูแลบริษทัย่อย โดยมีการก าหนดขอบเขต

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีไดรั้บแต่งตั้งไวอ้ยา่งชดัเจนซ่ึงรวมถึง 
 การก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลพินิจท่ีชดัเจน และท่ีมีผลใหก้ารพิจารณาของกรรมการหรือ 

ผูบ้ริหารดงักล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อยในเร่ืองส าคญั ตอ้ง 
ไดรั้บความเห็นชอบ จากคณะกรรมการของบริษทัก่อน 

 การติดตามดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การ    
      ท  ารายการระหวา่งกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
 มีหนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบใหบ้ริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีความรัดกุม 
       เพื่อสร้างความมัน่ใจไดว้า่การด าเนินการต่างๆ ของบริษทัยอ่ยเป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจของ    
      บริษทั 
 การติดตามดูแลใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ีและความ  
      รับผดิชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัพึงก ากบัดูแลใหบ้ริษทัมีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลใหก้ารท ารายการ
ระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงของบริษทั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการท่ี
ส าคญัอ่ืนใดของบริษทัยอ่ย ตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัก่อนการ
ท ารายการดงักล่าว ทั้งน้ี ให้พิจารณาการท ารายการดงักล่าวของบริษทัย่อยในลกัษณะท านองเดียวกบัการท า
รายการในลกัษณะและขนาดเดียวกนักบัท่ีบริษทัตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทั  
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13. การก ากบัดูแลการด าเนินงานดา้นความย ัง่ยนื 
คณะกรรมการก ากบัดูแลให้มัน่ใจว่าองค์กรมีโครงสร้างทีมงานท่ีเอ้ือให้ความย ัง่ยืน ถูกบูรณาการเป็น

ส่วนหน่ึงในกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยจดัตั้งคณะท างานพฒันาความย ัง่ยืน ประกอบด้วยผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืน ท าให้เกิดการเช่ือมโยงและการส่ือสารไปยงั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทัว่ทั้งองคก์รให้มีการปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
ดา้นปฏิบติัการธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล เป็นหวัหนา้คณะท างาน ท าหนา้ท่ีรายงานผลการด าเนินงานดา้นความ
ย ัง่ยืนตรงต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
รับทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้นและบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
หลกัการ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงการเคารพในสิทธิและดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกนั ทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายย่อย ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
โดยไม่ค  านึงถึง เพศ อาย ุสีผวิ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง จึงไดส้นบัสนุนใหผู้ถื้อหุ้นได้
ใช้สิทธิของตนเอง และจะไม่ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดลอนสิทธิของผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี
คณะกรรมการบริษทั ยงัให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน 
ไดแ้ก่ พนกังานผูบ้ริหารของบริษทั และผูถื้อหุ้น หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น ลูกคา้ คู่แข่งทางการคา้ คู่คา้ 
เจา้หน้ี รวมทั้งชุมชนและสังคม ซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะตอ้งไดรั้บการดูแลตามสิทธิท่ีมีอยูต่ามกฎหมายและ
ตามขอ้ตกลงท่ีมีอยูก่บับริษทัอยา่งเป็นธรรม 

 

แนวปฏิบัติทีด่ี 
1. ก ากบัดูแลใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 

 สิทธิในการไดรั้บใบหุน้และการโอนหุน้ 
 สิทธิในการไดรั้บสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลา เหมาะสมต่อการตดัสินใจ 
 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ 
 สิทธิในการใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
 สิทธิการไดรั้บส่วนแบ่งในผลก าไร/เงินปันผล 

 

2. ก ากบัดูแลเร่ืองสิทธิขอผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
เพื่อตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั 
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้นกัลงทุนทุกราย รวมทั้งนกัลงทุน

สถาบนั เพื่ออ านวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมในการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
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การด าเนินการก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นหรือส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการ

ประชุม รวมทั้งเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม  พร้อมทั้งไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบผา่นระบบการเปิดเผยขอ้มูล
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 เผยแพร่ขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 
 หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมระบุเง่ือนไขและวธีิการลงทะเบียนเอกสาร  /การมอบหลกัฐานท่ีใชใ้น     

 ฉนัทะไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งขอ้มูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระผา่นทางเวบ็ไซตล่์วงหนา้  

 ก่อนการประชุม 30 วนั ก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมทั้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้  

 รับทราบผา่นระบบการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยระบุวนั เวลา และสถานท่ีจดัประชุมชดัเจน พร้อม 
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  ความเห็นของคณะกรรมการ รายงาน

การประชุมคร้ังท่ีผา่นมา รายงานประจ าปี  หนงัสือมอบฉันทะ พร้อมระบุวิธีการมอบฉนัทะ และ

การเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ รวมทั้งหลกัเกณฑ์

และวิธีในการเขา้ร่วมประชุมและคะแนนเสียงในการผ่านมติแต่ละวาระท่ีคณะกรรมการบริษทั

เสนอใหพ้ิจารณา  และเอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ  โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุม

บนเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ 28 วนัก่อนวนัประชุม  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษาวาระการ

ประชุมล่วงหนา้และน าขอ้มูลมาตดัสินใจในการลงมติท่ีเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส่  

 ใหมี้การประกาศรายละเอียดของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ลงในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัต่อเน่ือง 3  
วนั ก่อนวนัประชุมอยา่งน้อย 3 วนั เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นการ

ล่วงหนา้ส าหรับใหผู้ถื้อหุน้เตรียมตวัมาเขา้ร่วมประชุม 

 ในกรณีท่ีมีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบโดยจะปฏิบติัในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัเท่านั้น และจะส่งหนงัสือเชิญประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 
วนั ก่อนวนัประชุมรวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นล่วงหน้าไวใ้น
เวบ็ไซตก่์อนจดัส่งเอกสาร 

 

การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 จดัใหมี้สถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีมีขนาดเพียงพอรองรับจ านวนผูถื้อหุน้ ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีมีการ 

คมนาคมสะดวก และช่วงเวลาการประชุมท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางไปร่วม
ประชุมไดโ้ดยง่าย 
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 เปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลา
ลงทะเบียนทะเบียนแลว้ก็ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามารถลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยไม่เสียสิทธิ 

 อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุ้นในวนัประชุมอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ย  นกัลงทุนสถาบนั มีการจดับุคลากรตอ้นรับ ใหข้อ้มูล และการตรวจเอกสารของผูถื้อหุน้แต่ละ
รายท่ีจะเขา้ร่วมประชุม และลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมอยา่งเพียงพอ 

 จดัให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น การลงคะแนน
เสียงการนบัคะแนน และการแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว 
และผลการลงมติมีความถูกตอ้ง แม่นย  า 

 สนบัสนุนให้กรรมการทุกคนรวมทั้งผูบ้ริหารระดบัสูง เลขานุการบริษทั เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
หากไม่ติดภารกิจส าคญั เพื่อตอบขอ้ซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุ้นอย่างอิสระ และ
เหมาะสมตามวาระการประชุม  โดยประธานท่ีประชุมควรจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม 

 บริษทัไม่กระท าการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัโอกาสในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น หรือสร้าง
ภาระให้ผูถื้อหุ้นจนเกินควร เกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นแนวทางการปฏิบติัของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานในท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายช้ีแจงสัดส่วน
ของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วิธีการท่ี
ใชใ้นการประชุม การออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีจะตอ้งลง
มติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้อาสาท าหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ ้
ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบักระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียงและเปิดเผยไวใ้นรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ 

 ในระหว่างการประชุม ให้ประธานกรรมการซ่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายแจง้ต่อท่ีประชุมถึงขอ้มูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีเสนอ 
รวมทั้งแจง้คะแนนเสียงในการผา่นมติในแต่ละวาระ 

 จดัให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมท่ีตอ้งมีการลงมติ
ของท่ีประชุมเวน้แต่ผูถื้อหุน้ไดมี้การออกเสียงลงคะแนนล่วงหนา้ในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ 

 จดัให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้ งกรรมการ แต่ไม่
สามารถแยกจ านวนเสียงในการลงคะแนนเสียงได ้

 สนบัสนุนให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถใชสิ้ทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยซักถาม
แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัต่างๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
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การด าเนินการหลงัวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวนัถดัไปจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดย

แจ้งเป็นจดหมายข่าวผ่านระบบการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ
เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 จดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนัหลงัวนั
ประชุม ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์และเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชุมอย่าง
ครบถว้นเหมาะสม   ประกอบดว้ยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นใน
แต่ละวาระบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 น าขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นท่ีไดรั้บจากการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นใน
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้น (AGM Checklist)  ซ่ึงจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย มาพิจารณา และหาแนวทางการปรับปรุงเพื่อพฒันาการจดัการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้อยา่งต่อเน่ือง  

 

3. การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
3.1 ก าหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นไปตามจ านวนหุน้ โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบั

หน่ึงเสียงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งให้
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์ รวมถึง
ช่องทางรับเร่ือง และช่วงเวลาท่ีเปิดรับเร่ือง ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  

3.2 บริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะเพื่อเขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดร้ะบุถึงเอกสารหรือ
หลกัฐาน รวมทั้งค  าแนะน า ขั้นตอนในการมอบฉนัทะใหผู้ถื้อหุน้ทราบ เพื่อใหส้ามารถจดัเตรียมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วมประชุมของผูรั้บมอบฉันทะ โดยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการมอบ
ฉนัทะจะก าหนดข้ึนภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายโดยไม่มีเร่ืองใดๆท่ีจงใจก าหนดข้ึนเพื่อให้เกิดความยุ่งยาก
แก่ผูถื้อหุน้ในการมอบฉนัทะ  

3.3 ก าหนดแนวปฏิบติัส าหรับพิจารณาวาระท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย ตอ้งงดออกเสียงลงมติใน
วาระนั้นๆ 

 

4. การใชข้อ้มูลภายใน 
คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในและ 

การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งไม่ใช้ขอ้มูลภายในท่ีมีสาระส าคญัและยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อใหเ้กิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกราย และป้องกนัมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือ
ขายหลกัทรัพยแ์ละหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 
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5. บทบาทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
5.1 จดัให้มีช่องทางการส่ือสารระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั เพื่อให้บริษทัสามารถเขา้ถึงและ

ไดรั้บขอ้มูลขอ้ร้องเรียน หรือประเด็นความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งชดัเจน เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยเปิดเผยช่องทางไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  

5.2 มุ่งเนน้พฒันาบริษทัให้มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  ให้มีรายไดแ้ละผลก าไรเพิ่มข้ึน เพื่อให้ผูถื้อ
หุ้นของบริษทัไดรั้บผลตอบแทนและความพึงพอใจสูงสุด  โดยค านึงถึงมูลค่าและการเติบโตของบริษทัอย่าง
ย ัง่ยนื   

5.3 จดัให้มีการดูแลในการจดัหาผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพให้แก่ลูกคา้ ไม่กระท าการใดอนัเป็นการเอา
เปรียบลูกคา้ รวมถึงให้ความส าคญัในการปรับปรุงและพฒันาการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
มีศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) เพื่อรับข้อคิดเห็นและเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และ
ประสานงานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัถือวา่ความพึงพอใจสูงสุด
และความเช่ือมัน่ของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญัยิง่ 

5.4 จดัใหมี้ระบบการควบคุมดูแลการปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บัลูกคา้ดว้ยความเอาใจใส่และ
ซ่ือสัตยสุ์จริต รวมถึงรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้อยา่งเคร่งครัด  

5.5 ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี ประพฤติตาม
กรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมต่อคู่แข่งทางการคา้ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบติัในการคดัเลือกคู่คา้  และปฏิบติั
ตามสัญญา ขอ้ตกลง เง่ือนไขท่ีมีต่อคู่คา้ หรือเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 

5.6 ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
เอาใจใส่ดูแลพนกังานอย่างทัว่ถึง สนบัสนุนเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน ค านึงถึงสวสัดิภาพ 
จดัให้มีสวสัดิการเงินกูย้มืช่วยเหลือพนกังาน และมีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เลือกนโยบายการลงทุนท่ีสอดคลอ้ง
กบัช่วงอายุ ระดบัความเส่ียง ให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการเงิน เพื่อดูแลให้พนกังานมี
การออมอยา่งเพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ  

5.7 ก าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น และสนับสนุนให้บุคลากรของบริษทัให้
ความส าคญั มีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และการปฏิบติัตามกฎหมาย 

5.8 จดัให้มีคณะท างานท่ีดูแลการพฒันาความย ัง่ยืนองค์กร เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและความเช่ือมัน่
ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจอนัจะน าไปสู่การเพิ่มมูลค่าของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 
 

หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
หลกัการ 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัของบริษทั ทั้งขอ้มูลทาง
การเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
จึงตอ้งด าเนินการเปิดเผยอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใส ไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง และทนัเวลา ผ่านช่องทางท่ี



   21 

เขา้ถึงไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ ไม่ขดัต่อขอ้ก าหนดดา้นการเปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงานก ากบั
ดูแล 
แนวปฏิบัติทีด่ี 
1. เปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายการต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชัน่ ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 

2. มีการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

เวบ็ไซต์ของบริษทั โดยขอ้มูลบนเว็บไซต์ ประกอบดว้ย  สารสนเทศเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ผ่าน

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีอิสระ 

3. เปิดเผยรายงานขอ้มูลทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นและ

นกัลงทุนทัว่ไปอยา่ง ถูกตอ้งและครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และไม่ขดัต่อขอ้ก าหนดดา้นการเปิดเผยขอ้มูลของ

หน่วยงานก ากบัดูแล รวมถึงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทาง การเงินควบคู่กบั

รายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี 

4. เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ังของการ

ประชุมและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมการประชุมในปีท่ีผา่นมาและความเห็นจากการท าหน้าท่ี 

รวมถึงการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองของคณะกรรมการบริษทัในรายงานประจ าปี 

5. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี  ทั้งน้ี จ านวน

ค่าตอบแทนท่ีเปิดเผย ใหร้วมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 

6. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารทั้งทางตรง คือ การถือหุ้นของตนเอง และทางออ้ม เช่น 

การถือหุน้ของคู่สมรส ไวใ้นรายงานประจ าปี 

7. กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการ

บริษทัก าหนด 

8. ก ากบัดูแลให้มีผูรั้บผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ท าหน้าท่ีในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้
เสียอ่ืน เช่น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกนั 
และทนัเวลา       โดยมอบหมายให้รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นฝ่ายบญัชีและการเงิน   ท าหนา้ท่ีในฐานะ
นกัลงทุนสัมพนัธ์  
9. บริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนใหแ้ก่พนกังานท่ีไม่ได ้
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รับอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอ่ืนใด (รวมถึงนกัลงทุน ส่ือมวลชนและนกัวิเคราะห์) จนกวา่ขอ้มูลจะไดรั้บ
การเปิดเผยใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ 
 

หมวดที ่4 การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 
หลกัการ 
 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มัน่ใจวา่ บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
ท่ีจะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

แนวปฏิบัติทีด่ี 
1. การควบคุมภายในคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้และรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในเพื่อปกป้องเงินลงทุน
ของผูถื้อหุ้นและทรัพยสิ์นของบริษทั คณะกรรมการมีหน้าท่ีสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละคร้ังและรายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว การสอบทานต้อง
ครอบคลุมทั้งการควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดูแลการปฏิบติังาน และการบริหารความเส่ียง 
2. การตรวจสอบภายใน ให้มีการจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอกและรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีในการใหค้  าปรึกษา ตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายใน 
การบริหารความเส่ียง บริษทั มีนโยบายท่ีจะบริหารความเส่ียงต่างๆ ทั้งความเส่ียงหลกัในการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั (Key Risk) และความเส่ียงดา้นความย ัง่ยืน (ESG Risk)  รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging risk) 
โดยพิจารณาจากปัจจยัภายนอกและภายในองคก์รท่ีอาจส่งผลใหบ้ริษทั ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ไว ้โดยมีคณะท างานบริหารความเส่ียงซ่ึงมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นประธานคณะท างานบริหารความเส่ียง
และมีผูบ้ริหารจากฝ่ายต่างๆ เป็นสมาชิก ด าเนินการประเมินความเส่ียง ก าหนดแนวทางมาตรการควบคุมและ
จดัท าแผนลดความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล  ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
เพื่อลดความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบ รวมถึง
มีการทบทวนการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

นอกจากน้ียงัมีคณะท างานบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (ISMS Committee) ท าหนา้ท่ี
ก ากบัดูแลและบริหารจดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในการรักษาความลบั การรักษา
ความน่าเช่ือถือและความพร้อมใช้ของขอ้มูล รวมทั้งป้องกนัมิให้มีการน าขอ้มูลไปใช้ในทางมิชอบ ให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครอบคลุมถึงดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียงเพื่อใหอ้งคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 
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หมวดที ่5 จรรยาบรรณธุรกจิ 
หลกัการ 
 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นการประมวลแบบแผน ก าหนดขอบเขต มาตรฐาน 
ความประพฤติและพฤติกรรมบุคลากรของบริษทั และบริษทัย่อย  ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคน พึงกระท าในการด าเนินธุรกิจ และการปฏิบติังาน โดยปฏิบติัไปในวิถีทางเดียวกนัภายใตก้รอบ 
คุณธรรม ความซ่ือสัตย ์ในวถีิทางท่ีสร้างสรรค ์เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐาน และ
รักษาภาพพจน์ของบริษทั มุ่งมัน่ด าเนินกิจการให้เป็นตน้แบบท่ีดีของการประกอบธุรกิจ  โดยการเติบโตของ
องคก์รจะควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพชีวติของพนกังาน ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นองคก์รท่ีมีการเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยนื  ดงัน้ี 
1. เคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน 

บริษทัตระหนกัถึงการเคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน เป็นคุณธรรมพื้นฐานของการท างานและ
การอยูร่่วมกนัในสังคม ท่ีทุกคนยดึถือและพึงปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
แนวปฏิบัติทีด่ี 

ปฏิบติัต่อกนัอยา่งเท่าเทียมกนัดว้ยความเคารพ มีมนุษยธรรม ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั ไม่เขา้ไปมีส่วน
ร่วมในการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนบัสนุนใหพ้นกังานมีโอกาสเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพ
ในอาชีพโดยเท่าเทียมกนั รวมถึงพฒันาช่องทางการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัตนต่อ
การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความคิดเห็น หรือแจง้
เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน กรณีพบการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

2. การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกนั 
บุคลากรตอ้งปฏิบติังานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นท่ีตั้ง โดยปราศจากความต้องการ

ส่วนตวัและอิทธิพลจากผูใ้กลชิ้ด 
 แนวปฏิบัติทีด่ี 

2.1 บุคลากรตอ้งตรวจสอบอยู่เสมอว่า ตนเองมีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์ขดักันใน
การปฏิบัติงานหรือไม่ เม่ือพบว่าตนมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดกันแล้ว บุคลากรผูน้ั้ นพึงงดการ
ปฏิบติังานนั้น หรือใหผู้อ่ื้นเขา้มารับผดิชอบแทนตน เพื่อก าจดัขอ้ครหาวา่ดว้ยผลประโยชน์ทบัซอ้น 

2.2 ไม่ใชอ้  านาจของตนในทางท่ีผิดเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และท าให้บริษทั
เสียหาย 

2.3 บุคลากร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวดองในครอบครัว สามารถท าธุรกรรมท่ีมีขอ้ตกลง
ทางการคา้ทัว่ไป และมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีวญิญูชนจะพึงกระท ากบัคู่คา้ทัว่ไป 

2.4   กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ของผลประโยชน์เก่ียวกบัรายการท่ี
เก่ียวโยงกันด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั  
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2.5  กรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
กิจการของบริษทั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 

2.6 บุคลากรตอ้งไม่รับงานภายนอกท่ีเป็นการแข่งขนักนักบัการด าเนินธุรกิจกบับริษทั 
หรือก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั แมจ้ะเป็นการปฏิบติังานชัว่คราวก็ตาม เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็น
การเฉพาะเจาะจงจากผูบ้งัคบับญัชา ฝ่ายบริหาร กรรมการ แลว้แต่กรณี 

2.7  การรับบุคลากรใหม่ท่ีเป็นผูเ้ก่ียวดองกบับุคลากรของบริษทั ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
เป็นธรรมต่อผูท่ี้มีคุณสมบติัอย่างเดียวกนั บุคลากรขององค์กร ตอ้งไม่แทรกแซงหรือใช้อิทธิพลของตนเขา้
ช่วยเหลือใหรั้บผูเ้ก่ียวดองของตนเขา้ท างาน  

 

3. การรักษาความลบั การเกบ็รักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน 
การด าเนินงานของบริษทั หากไม่มีมาตรการในการจดัการขอ้มูลลบัท่ีดีอาจท าใหข้อ้มูลลบัของบริษทั 

ร่ัวไหล ท าใหบ้ริษทัเสียหาย หรือถูกน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ในทางมิชอบ ดงันั้นผูท่ี้ดูแล หรือครอบครองขอ้มูล
ตอ้งดูแลรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลอยา่งเคร่งครัด   

แนวปฏิบัติทีด่ี 
3.1 มีการก าหนดชั้นความลบัของขอ้มูลและวธีิการท่ีบุคลากรตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบั 

ระดบัชั้นความลบั และการปฏิบติัเพื่อรักษาความลบั บุคลากรตอ้งรักษาความลบัในส่วนท่ีตนรับผิดชอบ ไม่ให้
ความลบัตกไปยงับุคคลอ่ืน รวมทั้งบุคลากรอ่ืนขององค์กรท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือน าขอ้มูลภายในไปใช้แสวงหา
ประโยชน์ในทางมิชอบ หรือท าใหป้ระโยชน์ของบริษทัลดลง 

3.2 บุคลากรเม่ือลาออก หรือส้ินสุดการท างานกบับริษทัแลว้ยงัมีภาระผกูพนัในการรักษา 
ความลบัขององคก์รต่อไปแมว้า่สัญญาจา้งจะส้ินสุดลง 

3.3  ในการวา่จา้งบุคคลท่ีเคยท างานกบัคู่แข่งทางการคา้มาก่อน ตอ้งศึกษาขอ้ตกลงรักษา
ความลบัท่ีบุคคลนั้นเคยท าไวก้บัคู่แข่งทางการคา้ และตอ้งไม่กระท าการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการใดอนั
เป็นการผดิขอ้ตกลงกบัคู่แข่งทางการคา้ อนัจะก่อใหเ้กิดการฟ้องร้องด าเนินคดีตามมา 

3.4 การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยบุคลากรท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี บุคลากรทัว่ไปไม่มีหนา้ท่ี 
เปิดเผยขอ้มูล เม่ือถูกถามใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีตนไม่มีหนา้ท่ี ใหแ้นะน าผูถ้ามสอบถามผูท่ี้มีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลนั้น 
เพื่อใหก้ารใหข้อ้มูลถูกตอ้ง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

3.5 บุคลากรควรเก็บรักษาขอ้มูลตามท่ีกฎหมายก าหนด บุคลากรควรท าการศึกษาเป็น
กรณีไป ทั้งท่ีเก็บไวใ้นรูปแบบเอกสาร และท่ีเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เผื่อมีการเรียกใช้ และเม่ือครบ
ก าหนดเก็บรักษาใหน้ าเอกสารไปท าลาย 
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4 การปฏิบัติต่อลูกค้า 
บริษทัค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ในฐานะผูใ้ห้บริการลูกคา้  โดยยึดหลกัความ ซ่ือสัตย์ 

ความน่าเช่ือถือ และมุ่งมัน่ในการสร้างความพึ่งพอใจแก่ลูกคา้ในการรับบริการท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงเวลา ใน
ราคาท่ีเป็นธรรม มีประสิทธิภาพไม่เลือกปฏิบติั ใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั 

แนวปฏิบัติทีด่ี 
4.1 ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศต่างๆ ของหน่วยงาน

ก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั 
4.2 มุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ใหไ้ดรั้บบริการอยา่งมี 

คุณภาพ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง  
 4.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัลูกคา้ 
4.4         เปิดเผยขอ้มูลของผลิตภณัฑอ์ยา่งครบถว้น และถูกตอ้ง ไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง รวมทั้ง 

รักษาสัมพนัธภาพท่ีดีและย ัง่ยนื 

4.5 จดัใหมี้ระบบการบริการลูกคา้เพื่อใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนการบริการและด าเนิน 
การตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและดีท่ีสุด 

4.6 จดัเก็บขอ้มูลลูกคา้อยา่งเป็นระบบ ปลอดภยั ไม่น าขอ้มูลลูกคา้ไปใชใ้นทางไม่ถูกตอ้ง 
4.7 สนบัสนุนใหลู้กคา้เขา้ถึงการบริการสินเช่ือส่วนบุคคลและการไดรั้บความคุม้ครอง 

จากการท าประกนัภยั ดว้ยและเทคโนโลยีท่ีปลอดภยั สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของลูกคา้ 

5 การปฏิบัติต่อคู่ค้า  
บริษัทให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อคู่ค้า อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษทั และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ซ่ึงเป็น
กระบวนการส าคัญท่ีสนับสนุนการด าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การก ากับดูแลกิจการท่ีดี ก่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์อนัดีทางธุรกิจซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่ายให้กา้วไปสู่การเป็นพนัธมิตรท่ีสนบัสนุนการด าเนิน
ธุรกิจระหวา่งกนัในระยะยาว  
แนวปฏิบัติทีด่ี 

5.1   ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคกระบวนการจดัหาพสัดุตอ้งด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง ตาม
ระเบียบ ขอ้ก าหนดท่ีก าหนดไวอ้ยา่งโปร่งใส ให้ขอ้มูลแก่คู่คา้อยา่งเท่าเทียมกนั ไม่อคติ ไม่เลือกปฏิบติัต่อผูค้า้ 
สร้างการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมระหวา่งคู่คา้ 

5.2   ปฏิบติัตามเง่ือนไข และ/หรือขอ้ตกลงในสัญญาท่ีท าร่วมกนักบัคู่คา้ อย่างเคร่งครัด 
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัการแห่งความสมเหตุสมผล อนัเป็นการป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหาย 
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5.3  ใชสิ้นคา้ หรือบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง และไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระท าท่ีเป็น
การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

5.4   ห้ามรับส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้าท่ี หรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั โดยส่ิงของหรือประโยชน์
อ่ืนใดนั้น ตอ้งมีราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละโอกาส ไม่เกิน 3,000 บาท และตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาของ
ตนทราบทนัที โดยการรับส่ิงของดงักล่าวตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยไม่เป็นธรรม
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

5.5  ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการคา้กบัคู่คา้ โดยไม่สุจริต  
5.6   ให้ความส าคญัในการรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลบัของคู่คา้อยา่งสม ่าเสมอ และไม่น า

ขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมจากคู่คา้ 
5.7  ส่งเสริมการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของคู่คา้ และเปิดโอกาสใหคู้่คา้

เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั 
 

6 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้  
  บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัต่อเจา้หน้ีดว้ยความเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดมัน่
ในการปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด มุ่งมัน่ในการรักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนกบัเจา้หน้ีและให้ความ
เช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 
แนวปฏิบัติทีด่ี 
  6.1  บริษทัไดมี้การปฏิบติัอยา่งเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบต่อ
เจา้หน้ีของบริษทั 
  6.2 ไม่ใชว้ธีิการทุจริต หรือปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงส าคญัใดๆ ท่ีอาจท าใหเ้จา้หน้ี
ไดรั้บความเสียหาย 
  6.3 ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงของสัญญาต่างๆ ท่ีไดท้  าไวก้บัเจา้หน้ีทุกประเภทอยา่ง
เคร่งครัด ถูกตอ้งตรงไปตรงมา โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขค ้าประกนัการบริหารเงินทุนและกรณีท่ีเกิดการผิดนดั
ช าระ 
  6.4 ช าระคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียใหก้บัเจา้หน้ีทุกประเภทอยา่งครบถว้นและตรงตาม
ก าหนดเวลาท่ีไดต้กลงไว ้
  6.5 บริษทัมีการบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมพร้อมในการช าระหน้ีคืนให้แก่เจา้หน้ีของ
บริษทัอยา่งทนัท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบก าหนด 
  6.6 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้บริษทัจะรีบแจง้ให้เจา้หน้ีทราบ
โดยเร็วเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล 
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7 การปฏิบัติต่อพนักงาน 
พนกังานทุกคนเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดในการด าเนินธุรกิจ เป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จของ 

บริษทัซ่ึงบริษทัตอ้งให้ความส าคญักบัพนักงานทุกคน และปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนหลกัสิทธิ
มนุษยชน ปราศจากการเลือกปฏิบติั ค านึงถึงความตอ้งการของพนกังาน ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความสามคัคี เช่ือ
ใจกนั ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบติัต่อกนัอยา่งสุภาพ และเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ รวมถึงส่งเสริมให้เกิด
สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างพนกังานและบริษทัโดยสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีและปลอดภยัต่อชีวิต 
สุขภาพอนามยั ร่างกาย ทรัพยสิ์นของพนกังานเสมอ จ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีสวสัดิการท่ีดีใหแ้ก่พนกังาน 
และจดัหานวตักรรมและเทคโนโลยีมาสนบัสนุนการท างาน เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้ และพฒันาความรู้
ความสามารถให้สอดคล้องกบักลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยจดัส่งให้เข้าอบรม
หลกัสูตรและสัมมนาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษทั เพื่อตอบแทนพนกังานท่ีด าเนินงานเพื่อประโยชน์ของ
บริษทั และใหพ้นกังานสามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยนืไปพร้อมกบับริษทั 
แนวปฏิบัติทีด่ี 

7.1 สรรหาพนกังานดว้ยระบบการคดัเลือกท่ีและเง่ือนไขการจา้งท่ีมีประสิทธิภาพและ 
เป็นธรรมเพื่อใหไ้ดพ้นกังานท่ีมีคุณภาพและซ่ือสัตยเ์ขา้มาร่วมปฏิบติังาน 

7.2  ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนบนพื้นฐานแห่งความยติุธรรม ไม่เลือกปฏิบติั การแต่งตั้ง  
โยกยา้ย รวมทั้งการให้รางวลั หรือการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระท าดว้ยความเสมอภาค สุจริตใจและตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมถึงการกระท า หรือการปฏิบติัของพนกังานนั้นๆ  

7.3   ให้ความส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน 
โดยให้โอกาสกบัพนักงานอย่างทัว่ถึงและเสมอภาค รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมใน
สาขาวชิาท่ีเก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ 

7.4   ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบทบาท หนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นรายบุคคล รวมถึงการสร้างแรงกระตุน้ในการท างาน ทั้งใน
รูปของเงินเดือน โบนสั รางวลั และสวสัดิการท่ีเป็นธรรม เหมาะสมตามระเบียบนโยบายของบริษทั ซ่ึงไดรั้บ
การปรับปรุงให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบนั มีความสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและตลาดการจา้งงานในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

7.5   รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 
7.6   ส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผิดชอบดว้ยตนเองอยา่งสุดความสามารถ 

มีจิตส านึกท่ีดี ซ่ือสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัยใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ รวมทั้ งมี
กิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะและประพฤติตนเหมาะสม โดยไม่สร้างความเส่ือมเสียต่อ
ภาพลกัษณ์บริษทั 

7.7 พนักงานตอ้งกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะและประพฤติตน
เหมาะสม โดยไม่สร้างความเส่ือมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทั 
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7.8 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดวฒันธรรมการท างานร่วมกนัเป็นทีม ช่วยเหลือเก้ือกูล
กนั ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมทั้งกิจกรรมภายในและกิจกรรมเพื่อสังคม ท่ีบริษทัจดัข้ึน เพื่อสร้างความสามคัคี 
ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัขององคก์ร  

7.9  หา้มพนกังานกระท าการท่ีก่อความเดือนร้อน ร าคาญ บัน่ทอนก าลงัใจผูอ่ื้น ก่อใหเ้กิด
เป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษทั หรือ
บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อธุรกิจ 

7.10  ส่งเสริมให้พนกังานปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พนกังานอยา่งเคร่งครัด และหลกัการเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานโดยไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ 
อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
ปฏิบติังาน 

7.11   ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัแก่ชีวิต สุขภาพ ร่างกาย 
ตามนโยบายความปลอดภยั ชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน  เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาวะ
แวดลอ้มการท างานท่ีดี ให้พนกังานปฏิบติังานอยา่งมีความสุขสามารถบริหารดุลยภาพระหวา่งชีวิตการท างาน
กบัชีวติส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7.12   ปลูกฝังให้พนกังานมีจิตส านึกในเร่ืองคุณธรรม การมีจิตอาสา การอนุรักษธ์รรมชาติ 
ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมให้พนกังานเขา้ใจเร่ือง
จรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ี เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว่ถึงทั้ง
บริษทั 

7.13  ส่งเสริมและจดัให้มีช่องทางท่ีหลากหลายในการเผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ แก่
พนกังาน เพื่อให้พนกังานมีขอ้มูล ความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจ และรับทราบผลการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

7.14   ส่งเสริมและจดัให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจง้เร่ืองท่ีส่อไปในทางไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมาย หรือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
หรือการส่อทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ รวมถึงการให้ความคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส และ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่ใหไ้ดรั้บผลทางลบจากการร้องเรียน (Whistle Blower Policy) 

 

8 การปฏิบัติต่อคู่แข่ง 
บริษทัส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม ภายใตก้รอบแห่งกฎหมาย

เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม 
แนวปฏิบัติทีด่ี 

8.1   ประพฤติตนภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม 
8.2   ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 
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8.3   ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่  
เหมาะสม 

8.4   ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  
 

9 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
บริษทัใส่ใจในความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกดา้นคุณภาพ 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นวถีิปฏิบติัประจ าวนัของพนกังาน เพื่อประโยชน์ของทุกคน
และสังคมโดยรวม  
แนวปฏิบัติทีด่ี 

9.1   ไม่สนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นภยัต่อสังคม หรือศีลธรรมอนัดีงาม และ/หรือ เป็น
การส่งเสริมอบายมุข 

9.2  ให้ความส าคญักบักิจกรรมของชุมชนในสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาชุมชน 
ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งสร้างสรรคส์ังคมท่ีดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชุมชมท่ีอยูร่อบสถานประกอบการของบริษทั สนบัสนุน
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีสังคมและชุมชนจะได้รับ
อยา่งย ัง่ยนื 

9.3   ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อม เพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกความรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนในบริษทั และบุคลากรของบริษทั 

9.4 สนบัสนุนให้มีการใชท้รัพยากรธรรมชาติ การใชพ้ลงังานและน ้ าอยา่งเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ ลดการใช้อย่างส้ินเปลือง ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด  

9.5  ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมการอนุรักษว์ฒันธรรม และการท านุบ ารุงศาสนาตาม
ความเหมาะสม 

9.6 สนบัสนุนองคก์รสาธารณกุศล รวมถึงเปิดโอกาสใหชุ้มชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม
มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม 

9.7         แสวงหามาตรการลดก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินธุรกิจ 
 

10 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
บริษทัจดัใหมี้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดยพนกังานของบริษทั

ตอ้งใชส่ิ้งเหล่าน้ีอยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัใน
การใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทางบริษทัก าหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและระมดัระวงัมิให้
เกิดผลกระทบต่อบริษทัหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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แนวปฏิบัติทีด่ี 
10.1  ตอ้งปฏิบติังานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง ห้ามติดตั้งหรือใช้

งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งในส านกังานโดยเด็ดขาด 
10.2   ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลบั เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนเขา้ถึง

รหสัผา่นของตน รวมทั้งไม่ใชอิ้นเตอร์เน็ตหรือเขา้ไปยงัเวบ็ไซตท่ี์ไม่คุน้เคย อนัอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษทั 

10.3   ใชอี้เมลแ์ละอินเตอร์เน็ตท่ีจดัให ้เพื่อธุรกิจของบริษทัอยา่งระมดัระวงั และไม่น ามาซ่ึง
ความเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทั 

10.4   มีหนา้ท่ีดูแลบุคคลภายนอกในการเขา้ถึงแฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมเท่าท่ีจ  าเป็นต่อการ
ท างานและปฏิบติัตามกฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยา่งเคร่งครัด 

10.5   บริษทัจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคล้อง
กบัมาตรฐานสากล ซ่ึงพนกังานของบริษทัมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการรักษาความปลอดภยัของระบบดงักล่าว 

10.6   หากบริษทัพบวา่พนกังานของบริษทัมีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฏวา่เป็น
จริง จะไดรั้บการพิจารณาลงโทษทางวนิยั และ/หรือ กฎหมายตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 


