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ส่วนที ่1 
ข้อมูลทัว่ไป 

ประกาศบริษัท เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ ากดั )มหาชน( 

บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) “ASN” มีเจตนารมณ์ให้การส่งเสริมและพฒันาให้บริษทั
และบริษทัย่อย เป็นองค์กรท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้ธุรกิจเติบโต เจริญกา้วหน้า เป็นองค์กรท่ีมีการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อให้ธุรกิจเติบโต เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบติังานด้วยความ
โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม  และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน ควบคู่ไปกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายและ
สังคมโดยรวม ดงันั้น บริษทั จึงไดจ้ดัท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบักลยุทธ์ และกระบวนการท างานของบริษทั ในยุคดิจิทลั และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ปี 
2560 หรือ Corporate Governance Code ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยประกาศ
ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ของบริษทั และบริษทัยอ่ย ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพื่อการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส 

ทั้งน้ีใหคู้่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของ ระเบียบขอ้บงัคบั
การท างานท่ีพนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัดว้ยความเขา้ใจเป็นอย่างดี และใช้ดุลยพินิจในการปฏิบติังาน
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด และปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจน้ี รวมถึงกฎระเบียบของบริษทั จะถูกพิจารณาโทษทางวินยั
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัการท างาน  

บริษทั หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะให้ความร่วมมือในการศึกษาและ

ปฏิบติัตามคู่มือดงักล่าวอยา่งเหมาะสม เพื่อธ ารงไวซ่ึ้งการก ากบัดูแลกิจการท่ีและน าพาองคก์รสู่เป้าหมายในการ

สร้างความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

                 ประกาศ ณ วนัท่ี 3 มกราคม 2563 

  (นายธวชัชยั เลิศรุ่งเรือง) 
  ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

          บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ากดั )มหาชน(  
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วสัิยทศัน์และพนัธกจิ 

วสัิยทัศน์ )Vision( 
มุ่งมัน่เสริมสร้างศกัยภาพทางธุรกิจดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อส่งมอบคุณประโยชน์แก่ลูกคา้ พนัธมิตร 

พนกังาน ผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม และร่วมสร้างสรรคส์ังคมดิจิทลัท่ีดี 

พนัธกจิ )Mission( 
1 สร้างระบบบริการมาตรฐานท่ีเป่ียมไปดว้ยคุณภาพ 
2 สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ 
3 สร้างรูปแบบการด าเนินงานงานโดยใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด

ตน้ทุนด าเนินงาน 
4 สร้างบุคลากรให้มีทกัษะ ความรู้ ความช านาญ ผสมผสานความเช่ียวชาญทางธุรกิจเขา้กบัทกัษะเชิง

ดิจิทลั เพื่อเพิ่มศกัยภาพใหส้ามารถแข่งขนัในยคุดิจิทลั 
5 สร้างพนัธมิตรธุรกิจท่ีดีส าหรับการสร้างสรรคคุ์ณประโยชน์ร่วมกนั 
6 สร้างความรับผดิชอบต่อสังคมผา่นเคร่ืองมือดิจิทลั (Digital Social Responsibility) 

ค่านิยมองค์กร : TARGET 
Teamwork ทีมงานร่วมใจ 
Achievement บรรลุเป้าหมายร่วมกนัดว้ยนวตักรรมองคก์ร 
Responsibilities รับผดิชอบต่อสังคม 
Growth  เติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
Ethics  ยดึถือพลงัความดี  
Transparency มีความโปร่งใส  
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หลกัปฏบัิติเกีย่วกบัคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี และจรรยาบรรณธุรกจิ 
 

บุคลากรของบริษทั และบริษทัยอ่ย ตอ้งศึกษาหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทั อยา่งถ่ีถว้นและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด โดยถือเป็นวนิยัในการปฏิบติังาน  

ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนหรือละเวน้การปฏิบติัตามคู่มือฉบบัน้ี ใหว้นิิจฉยัตามลกัษณะของการฝ่าฝืน เจตนา 
หรือ หรือความส าคญัผิด มูลเหตุจูงใจ ความส าคญัและระดบัต าแหน่งหนา้ท่ีของผูฝ่้าฝืน และความประพฤติใน
อดีต สภาพแวดลอ้มแห่งกรณี ผลกระทบอนัเกิดจากการฝ่าฝืนหรือเหตุอ่ืนอนัควรจะน ามาประกอบการพิจารณา 

ผูล้ะเวน้ย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม อาจถึงขั้นให้ออก และอาจถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีท่ีการกระท านั้นผดิกฎหมาย  

ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบก ากบัดูแลสนบัสนุน ส่งเสริมให้พนกังานในบงัคบับญัชามี
ความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัอยา่งทัว่ถึง 

หากบุคลากรประสบปัญหาในการตดัสินใจหรือการปฏิบติังานท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ใหย้ติุการกระท าเม่ือพิจารณาเก่ียวกบัการกระท านั้นแลว้พบวา่ 

 การกระท านั้นขดัต่อกฎหมาย 
 การกระท านั้นขดัต่อนโยบายของบริษทั 
 การกระท านั้นส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 การกระท านั้นส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั 
 การกระท านั้นจะก่อใหเ้กิดแนวปฏิบติัท่ีไม่ดีในอนาคต 
กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตดัสินใจว่าการตัดสินใจของตนนั้นถูกต้องหรือไม่ ควรหารือผูร่้วมงาน 

ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา แล้วแต่กรณี  ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีให้ค  าแนะน าในขั้นตน้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือ
สอบถามไดท่ี้ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจดัซ้ือ  

ทั้งน้ี หากบุคลากรพบการกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ให้แจง้ขอ้ร้องเรียน
หรือขอ้กล่าวหาไปยงัช่องทางต่างๆ ตามช่องทางท่ีระบุไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแสและการร้องเรียนของ
บริษทั 
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ส่วนที ่2 
การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

 

นโยบายก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ากดั (มหาชน)    มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมและพฒันาให ้
บริษทั และบริษทัยอ่ย เป็นองคก์รท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยน าหลกัปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้อย่างเหมาะสมกบับริบททางธุรกิจของบริษทั เพื่อให้ธุรกิจ

เติบโต เจริญก้าวหน้า โดยตั้ งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตรวจสอบได ้ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน ควบคู่ไปกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายและสังคมโดยรวม 

นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูล้งทุน 

บริษทัจึงได้ก าหนดนโยบายด้านการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ 

ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ 
ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั มุ่งมัน่ทุ่มเท ซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ปฏิบติัหน้าท่ี
ภายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยึดถือคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษทั เป็นแนวทางปฏิบติัเป็นกิจวตัรจนเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร 

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

3. คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส าคญัร่วมกบัฝ่ายบริหารในการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย  
กลยุทธ์ แผนงานท่ีส าคญัของบริษทั ตลอดจนจดัสรรทรัพยากรส าคญั  น านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ยา่ง
เหมาะสม ปลอดภยั เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางท่ีสามารถแข่งขนัได ้ปรับตวัไดภ้ายใตก้าร
เปล่ียนแปลง คงไวซ่ึ้งการเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการติดตาม ดูแล รายงานผลการด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อ
สร้างคุณค่าอยา่งย ัง่ยนืใหท้ั้งกิจการ ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม  

4. คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน จะปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่า
เทียมกนัโดยยึดหลกัความเป็นธรรม จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลาเพื่อให้ผูถื้อ
หุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั 

5. คณะกรรมการบริษทั ตอ้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจดัให้มีระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารและพนกังานทุกคนไดต้ระหนกัและให้ความส าคญักบั
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การต่อตา้นการคอร์รัปชั่น รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรม
องคก์ร 

6. การปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดีถือเป็นดัชนีช้ีว ัดผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน 

ทั้งน้ี กรอบการปฏิบติังานตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขา้งตน้ ไดแ้สดงอยู่ในคู่มือหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ใหพ้นกังานทุกคนเพื่อยดึถือปฏิบติั 

 
นิยามและความหมาย 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง การจดัโครงสร้างและกลไก มาตรการบริหารจดัการภายในองค์กร 
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 ไดมี้การปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคลอ้ง

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 มีวิสัยทศัน์ มีความสามารถและ
ประสบการณ์ จะตอ้งอุทิศเวลาให้กบับริษทั เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มท่ีดว้ยความมีอิสระในการตดัสินใจ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

นอกจากนั้น เพื่อให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จะตอ้งมี
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพื่อช่วยการก ากบัดูแล ศึกษา และกลัน่กรองงานตามความจ าเป็น 
แนวปฏิบัติทีด่ี 
 

1. ภาวะผูน้ าและวสิัยทศัน์ 
คณะกรรมการบริษทั มีวสิัยทศัน์และความมุ่งมัน่ท่ีจะใหบ้ริษทั เป็นผูน้ าดา้นธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัท่ี

พร้อมพฒันาคุณภาพการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากลและดูแลผลประโยชน์ของลูกค้า พนัธมิตร 
พนกังาน รวมถึงผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม และร่วมสร้างสรรคส์ังคมท่ีดี 

คณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ าองคก์ร มีภาวะผูน้ าในการก ากบัดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร
ให้มีการบริหารจดัการท่ีดี ครอบคลุมถึงการก าหนดวตัถุประสงค์เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน 
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ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายและรับผิดชอบตามหน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลกิจการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั การแต่งตั้ง และความเป็นอิสระ 
2.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายทั้ งในด้านทักษะ 

ประสบการณ์ความสามารถและคุณสมบติัเฉพาะดา้น 
 มีจ  านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน เพียงพอท่ีจะสามารถเอ้ือประโยชน์แก่
บริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 1 คนเป็นผูมี้ประสบการณ์
ในธุรกิจ และอย่างน้อย 1 คนมีประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน ซ่ึงสามารถให้ความเห็น
เก่ียวกบัการท างานของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

2.2 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งคณะ ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสะทอ้นอ านาจท่ีถ่วงดุลกนัอยา่งเหมาะสม และกรรมการไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 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 คณะกรรมการก าหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน  

9 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก  
 

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
หน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษทั คณะกรรมการบริษทัก าหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการจะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั 

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 าหรือทบทวนวตัถุประสงค ์

เป้าหมาย กลยทุธ์ ส าหรับระยะ 3-5 ปี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่กลยุทธ์และแผนงานประจ าปีไดค้  านึงถึง

ผลกระทบในระยะเวลาท่ียาวข้ึน และยงัพอคาดการณ์ไดต้ามสมควร 

4.3       ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารมีการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึงมีการน านวตักรรมและ   

เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภยั สร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนอง

ความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้เสีย 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 เ นินการร่วมและประสานงานกับ

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

อนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อยเวน้แต่เร่ืองต่อไปน้ี จะ

กระท าได้ต่อเม่ือได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมการ และ/หรือ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการ มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั

หรือบริษทัย่อย กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

4.13 ก ากบัดูแลนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และส่ือสารในทุกระดบัของบริษทั และต่อ 

หน่วยงานภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีตามกฎหมายและ

จรรยาบรรณท่ีก าหนดไว ้

4.14 ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีการช้ีเบาะแส การ 

ให้ขอ้มูลการกระท าผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน่ การสอบสวน และการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูล 

และพิจารณาขอ้ร้องเรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนตามนโยบายการร้องเรียนและการ

แจง้เบาะแสและการร้องเรียน (Whistle Blowing Policy and Procedure) 

5.          บทบาท หนา้ท่ีความรับผดิชอบของประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เน่ืองดว้ยประธานกรรมการของบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นบุคคลเดียวกนั   อีกทั้งประธาน

กรรมการเป็นกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามและเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั   ประธานกรรมการจึงไม่มีคุณสมบติั

เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการจึงส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

โดยก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดงัน้ี  

 บทบาท หนา้ท่ีความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 

 ก ากบั ติดตาม ดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
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 ก ากบั ดูแลให้มัน่ใจว่า กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมี

จริยธรรม และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผู ้

ถือหุน้ 

 มีบทบาทในการก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกบักรรมการอิสระ 1 ท่าน

ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการใหร่้วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 

 มีบทบาทในการก ากบัการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็น

ส าคญั และส่งเสริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

 มีบทบาทในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่

เป็นผูบ้ริหาร และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
 

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 หนงัสือเวียน 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 
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 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัในแต่ละวนัเพื่อเตรียมตวั และป้องกนัความเส่ียง
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน 

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

 มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
จ าเป็น และเป็นการด าเนินธุรกรรมทางการคา้ปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั 

 ขออนุมติัแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทั หรือเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผา่นคณะกรรมการบริษทั 

 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นคร้ังคราว 
ทั้งน้ี อ านาจในการกระท านิติกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งประธาน

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

 

6. การจดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย 

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

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.1       สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
6.2 สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 
6.3 สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6.4 สอบทานและหารือกบัฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทั และมาตรการท่ีฝ่าย
บริหารไดด้ าเนินการเพื่อติดตามและควบคุมความเส่ียงดงักล่าว 

6.5 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

6.6 พิจารณา คดัเลือก เสนอบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี และพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  

6.7 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อให้มัน่ใจ
ได้ว่าเป็นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั 

6.8 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ก าหนด 

6.9 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวชิาชีพอ่ืนใดเม่ือ 
เห็นวา่จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

6.10 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

7. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการปฏิบติังานผา่นการประชุมของคณะกรรมการบริษทัตามขอ้บงัคบัของบริษทัโดย 
7.1 ก าหนดให้มีการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า 1 ปี เพื่อให้

กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยก าหนดจ านวนคร้ังของการประชุม
คณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 6 คร้ังต่อปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 

7.2 ประธานคณะกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระหน่ึงคนร่วมกนัพิจารณาก าหนดวาระการ
ประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อเขา้รับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้โดยท่ีกรรมการ
ทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเปิดเผย 

7.3 ในการเรียกประชุม ให้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษทั ในฐานะท่ีเป็นผูซ่ึ้งได้รับ

มอบหมายจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงมีการก าหนดวาระในการประชุมอยา่งชดัเจน มีเอกสาร

ประกอบการประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอ ส่งให้กบัคณะกรรมการล่วงหนา้ 5 วนัท าการก่อนวนั

ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม  เวน้แต่
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ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน 

และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

7.4 ประธานคณะกรรมการบริษทัเป็นประธานท่ีประชุม ดูแลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระให้อยา่ง

เพียงพอส าหรับกรรมการท่ีจะอภิปราย และเป็นผูป้ระมวลความเห็น ข้อสรุปท่ีได้จากการ

ประชุม ทั้งน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติเสียงขา้งมาก โดยให้

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียโดยนัยส าคญัจะไม่เขา้ร่วม

ประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ี

ประชุมจะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเพื่อช้ีขาด และหากมีกรรมการคดัคา้นมติ ให้บนัทึกค า

คดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม 

7.5 ประธานท่ีประชุมอาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วม

ประชุม หรือใหค้วามเห็น หรือส่งเอกสารหรือขอ้มูลตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น เพื่อให้มี

โอกาสรู้จกัผูบ้ริหารระดบัสูงส าหรับใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

7.6       กรรมการตอ้งมาประชุมอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม 

และกรรมการแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม

คณะกรรมการบริษทัทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 

7.7 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสประชุมระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหา 

เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และแจง้ให้

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบถึงผลการประชุม 

7.8 เลขานุการบริษทัตอ้งรายงานสถานการถือครองและการเปล่ียนแปลงในหลกัทรัพยข์องบริษทั 

ของกรรมการและผูบ้ริหารให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบ และน าเสนอสรุป

รายงานการถือครองและการเปล่ียนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษทัประจ าปีไวใ้นรายงาน

ประจ าปีของบริษทั 

7.9 เลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงาน เตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
และเชิญประชุม รวมทั้งเป็นผูบ้นัทึกและจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 
14 วนั และจดัส่งให้ประธานคณะกรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง 
โดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมของการประชุมคร้ัง
ถดัไป และเป็นผูจ้ดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษทัอยา่งเป็น
ระเบียบ พร้อมให้คณะกรรมการบริษทัและผูท่ี้เก่ียวข้องตรวจสอบได้   รวมถึงข้อมูลหรือ
เอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิงในภายหลงั 
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7.10     คณะกรรมการบริษทัอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอกไดด้ว้ยค่าใชจ่้าย

ของบริษทั และคณะกรรมการบริษทัยงัสามารถท่ีจะเรียกขอ้มูลต่างๆ ท่ีตอ้งการ หรือร้องขอให้

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัหรือบุคคลภายนอกเขา้ร่วมในท่ีประชุมตามความเหมาะสม ซ่ึงจะตอ้งเป็น

บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือรับผดิชอบในวาระท่ีพิจารณาในท่ีประชุม 
 

8. การติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายบริหาร 
กรรมการสามารถเขา้ถึงและติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษทัไดโ้ดยตรงตามความ

เหมาะสม แต่การเขา้ถึงและติดต่อส่ือสารนั้นตอ้งไม่เป็นการกา้วก่ายหรือแทรกแซงต่อการด าเนินธุรกิจปกติของ

บริษทั 

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 เพื่อให้การปฏิบติังานมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง หากมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ บริษทัจะจดัให้มีการแนะน าแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งในบริษทัเป็นคร้ังแรก 
เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ืองภายใตก้รอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงดูแล
ใหก้รรมการไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ และไดรั้บการอบรมและพฒันาความรู้ท่ีจ  าเป็น 

 

11. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจ าทุกปี โดยมีทั้งการ

ประเมินแบบรายคณะและแบบรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติังานในหน้าท่ีของ
คณะกรรมการว่าไดด้ าเนินการตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีหรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานของ
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คณะกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายท่ีก าหนดไว ้และจดัใหมี้การเปิดเผยกระบวนการและหลกัเกณฑ์ใน
การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลไวใ้นรายงานประจ าปี 
 ทั้งน้ีคณะกรรมการท่ีไม่รวมกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีบทบาทในการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นประจ าทุกปี และกรรมการอาวโุสเป็นผูส่ื้อสารผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพื่อ
การพฒันาใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบ 
 

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 

ผูบ้ริหารดงักล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยในเร่ืองส าคญั ตอ้ง 
ไดรั้บความเห็นชอบ จากคณะกรรมการของบริษทัก่อน 

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

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัพึงก ากับดูแลให้บริษทัมีกลไกในการก ากับดูแลท่ีมีผลให้การท า
รายการระหว่างบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงของบริษทั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท า
รายการท่ีส าคญัอ่ืนใดของบริษทัยอ่ย ตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
ก่อนการท ารายการดงักล่าว ทั้งน้ี ให้พิจารณาการท ารายการดงักล่าวของบริษทัยอ่ยในลกัษณะท านองเดียวกบั
การท ารายการในลกัษณะและขนาดเดียวกนักบัท่ีบริษทัตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษทั   
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หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้นและบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
หลกัการ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงการเคารพในสิทธิและดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกนั ทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายย่อย ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
โดยไม่ค  านึงถึง เพศ อาย ุสีผวิ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง จึงไดส้นบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นได้
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 
บริษทัได้ก าหนดนโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้นกัลงทุนทุกราย รวมทั้งนกัลงทุน

สถาบนั เพื่ออ านวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมในการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
 

การด าเนินการก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นหรือส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการ

ประชุม รวมทั้งเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัล่วงหน้า
อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม  พร้อมทั้งไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบผา่นระบบการเปิดเผยขอ้มูล
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 เผยแพร่ขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 
หนังสือมอบฉันทะพร้อมระบุเง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนเอกสาร   /หลกัฐานท่ีใช้ในการม อบ

ฉันทะไวอ้ย่างชัดเจน รวมทั้งขอ้มูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระผ่านทางเวบ็ไซต์ล่วงหน้า

ก่อนการประชุม 30 วนั ก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมทั้งแจง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ

ผา่นระบบการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  



คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัแกไ้ข คร้ังท่ี 3) 

 

   18 

 จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยระบุวนั เวลา และสถานท่ีจดัประชุมชดัเจน พร้อม 
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  ความเห็นของคณะกรรมการ รายงาน

การประชุมคร้ังท่ีผา่นมา รายงานประจ าปี หนงัสือมอบฉันทะ พร้อมระบุวิธีการมอบฉันทะ และ

การเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ รวมทั้งหลกัเกณฑ์

และวิธีในการเขา้ร่วมประชุมและคะแนนเสียงในการผ่านมติแต่ละวาระท่ีคณะกรรมการบริษทั

เสนอให้พิจารณา  และเอกสารประกอบการประชุมอ่ืนๆ  โดยบริษทั ไดท้  าการจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น

ล่วงหน้า 21 วนั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้มีโอกาสศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้าและน าข้อมูลมา

ตดัสินใจในการลงมติท่ีเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส่  

 ใหมี้การประกาศรายละเอียดของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ลงในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัต่อเน่ือง 3  
วนั ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 3 วนั เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นการ

ล่วงหนา้ส าหรับใหผู้ถื้อหุน้เตรียมตวัมาเขา้ร่วมประชุม 

 ในกรณีท่ีมีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบโดยจะปฏิบติัในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัเท่านั้น และจะส่งหนงัสือเชิญประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 
วนั ก่อนวนัประชุมรวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นล่วงหน้าไวใ้น
เวบ็ไซตก่์อนจดัส่งเอกสาร 
 

การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 จดัใหมี้สถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีมีขนาดเพียงพอรองรับจ านวนผูถื้อหุน้ ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีมีการ 

คมนาคมสะดวก และช่วงเวลาการประชุมท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางไปร่วม
ประชุมไดโ้ดยง่าย 

 เปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแมจ้ะพน้เวลา
ลงทะเบียนทะเบียนแลว้ก็ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามารถลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยไม่เสียสิทธิ 

 อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในวนัประชุมอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ย  นกัลงทุนสถาบนั มีการจดับุคลากรตอ้นรับ ใหข้อ้มูล และการตรวจเอกสารของผูถื้อหุ้นแต่ละ
รายท่ีจะเขา้ร่วมประชุม และลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมอยา่งเพียงพอ 

 จดัให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น การลงคะแนน
เสียงการนบัคะแนน และการแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว 
และผลการลงมติมีความถูกตอ้ง แม่นย  า 
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 สนบัสนุนให้กรรมการทุกคนรวมทั้งผูบ้ริหารระดบัสูง เลขานุการบริษทั เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
หากไม่ติดภารกิจส าคญั เพื่อตอบขอ้ซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุ้นอย่างอิสระ และ
เหมาะสมตามวาระการประชุม  โดยประธานท่ีประชุมควรจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม 

 บริษทัไม่กระท าการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัโอกาสในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น หรือสร้าง
ภาระให้ผูถื้อหุ้นจนเกินควร เกินกว่าท่ีก าหนดไวใ้นแนวทางการปฏิบติัของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานในท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายช้ีแจงสัดส่วน
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ รวมทั้งหลกัเกณฑ์ วิธีการท่ี
ใชใ้นการประชุม การออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีจะตอ้งลง
มติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้อาสาท าหนา้ท่ีเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียงและเปิดเผยไวใ้นรายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ 

 ในระหว่างการประชุม ให้ประธานกรรมการซ่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายแจง้ต่อท่ีประชุมถึงขอ้มูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีเสนอ 
รวมทั้งแจง้คะแนนเสียงในการผา่นมติในแต่ละวาระ 

 จดัให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมท่ีตอ้งมีการลงมติ
ของท่ีประชุมเวน้แต่ผูถื้อหุน้ไดมี้การออกเสียงลงคะแนนล่วงหนา้ในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ 

 จดัให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ แต่ไม่
สามารถแยกจ านวนเสียงในการลงคะแนนเสียงได ้

 สนบัสนุนให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยซักถาม
แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัต่างๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

  

การด าเนินการหลงัวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวนัถดัไปจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดย

แจง้เป็นจดหมายข่าวผ่านระบบการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ
เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 จดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนัหลงัวนั
ประชุม ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์และเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชุมอย่าง
ครบถว้นเหมาะสม ประกอบดว้ย ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ   และขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นใน
แต่ละวาระ พร้อมทั้งเผยแพร่วดีีทศัน์การประชุมใหผู้ถื้อหุน้รับทราบบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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 น าขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นท่ีไดรั้บจากการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นใน
โครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (AGM Checklist)  ซ่ึงจดัโดยสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย มาพิจารณา และหาแนวทางการปรับปรุงเพื่อพฒันาการจดัการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้อยา่งต่อเน่ือง  

 

3. การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
3.1 ก าหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นไปตามจ านวนหุน้ โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบั

หน่ึงเสียงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งให้
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์ รวมถึง
ช่องทางรับเร่ือง และช่วงเวลาท่ีเปิดรับเร่ือง ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  

3.2 บริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะเพื่อเขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดร้ะบุถึงเอกสารหรือ
หลกัฐาน รวมทั้งค  าแนะน า ขั้นตอนในการมอบฉนัทะใหผู้ถื้อหุน้ทราบ เพื่อให้สามารถจดัเตรียมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วมประชุมของผูรั้บมอบฉันทะ โดยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการมอบ
ฉนัทะจะก าหนดข้ึนภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายโดยไม่มีเร่ืองใดๆท่ีจงใจก าหนดข้ึนเพื่อให้เกิดความยุง่ยาก
แก่ผูถื้อหุน้ในการมอบฉนัทะ  

3.3 ก าหนดแนวปฏิบติัส าหรับพิจารณาวาระท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย ตอ้งงดออกเสียงลงมติใน
วาระนั้นๆ 

 

4. การใชข้อ้มูลภายใน 
คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในและ 

การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกราย และป้องกนัมิให้
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 
 

5. บทบาทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
5.1 จดัให้มีช่องทางการส่ือสารระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั เพื่อให้บริษทัสามารถเขา้ถึงและ

ไดรั้บขอ้มูลขอ้ร้องเรียน หรือประเด็นความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งชดัเจน เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยเปิดเผยช่องทางไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทั หรือรายงาน
ประจ าปี 

5.2 มุ่งเนน้พฒันาบริษทัให้มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  ให้มีรายไดแ้ละผลก าไรเพิ่มข้ึน เพื่อให้ผูถื้อ
หุ้นของบริษทัไดรั้บผลตอบแทนและความพึงพอใจสูงสุด  โดยค านึงถึงมูลค่าและการเติบโตของบริษทัอย่าง
ย ัง่ยนื   
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5.3 จดัใหมี้การดูแลในการจดัหาผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพให้แก่ลูกคา้ ไม่กระท าการใดอนัเป็นการเอา
เปรียบลูกคา้ รวมถึงใหค้วามส 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 
เอาใจใส่ดูแลพนกังานอยา่งทัว่ถึง สนบัสนุนเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน ค านึงถึงสวสัดิภาพ 
จดัใหมี้สวสัดิการเงินกูย้มืช่วยเหลือพนกังาน และมีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เลือกนโยบายการลงทุนท่ีสอดคลอ้ง
กบัช่วงอายุ ระดบัความเส่ียง ให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการเงิน เพื่อดูแลให้พนกังานมี
การออมอยา่งเพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ  

5.7 ก าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น และสนับสนุนให้บุคลากรของบริษทัให้
ความส าคญั มีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และการปฏิบติัตามกฎหมาย 

5.8 จัดให้มีคณะท างานท่ีดูแลด้านการรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนกังานบริษทั เพื่อใหก้ารช่วยเหลือ สนบัสนุนสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
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หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
หลกัการ 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัของบริษทั ทั้งขอ้มูลทาง
การเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
จึงตอ้งด าเนินการเปิดเผยอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใส ไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง และทนัเวลา ผ่านช่องทางท่ี
เขา้ถึงไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ ไม่ขดัต่อขอ้ก าหนดดา้นการเปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงานก ากบั
ดูแล 
แนวปฏิบัติทีด่ี 
1. เปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี เวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 

2. มีการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท่ี์ก าหนดผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   แบบแสดง

รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์

ประกอบดว้ย  สารสนเทศเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายช่ือคณะกรรมการและ

ผูบ้ริหาร งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีอิสระ 

3. เปิดเผยรายงานขอ้มูลทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นและ

นกัลงทุนทัว่ไปอยา่ง ถูกตอ้งและครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และไม่ขดัต่อขอ้ก าหนดดา้นการเปิดเผยขอ้มูลของ

หน่วยงานก ากบัดูแล รวมถึงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทาง การเงินควบคู่กบั

รายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี 

4. เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ังของการ

ประชุมและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมการประชุมในปีท่ีผา่นมาและความเห็นจากการท าหนา้ท่ี 

รวมถึงการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองของคณะกรรมการบริษทัในรายงานประจ าปี 

5. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นถึงภาระหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี ทั้งน้ี จ านวน

ค่าตอบแทนท่ีเปิดเผย ใหร้วมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 

6. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารทั้งทางตรง คือ การถือหุ้นของตนเอง และทางออ้ม เช่น 

การถือหุน้ของคู่สมรส ไวใ้นรายงานประจ าปี 

7. กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ

บริษทัก าหนด 
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8. ก ากบัดูแลให้มีผูรั้บผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ท าหน้าท่ีในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้
เสียอ่ืน เช่น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกนั 
และทนัเวลา โดยมอบหมายใหผู้อ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินท าหนา้ท่ีในฐานะนกัลงทุนสัมพนัธ์  
9. บริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนใหแ้ก่พนกังานท่ีไม่ได ้
รับอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอ่ืนใด (รวมถึงนกัลงทุน ส่ือมวลชนและนกัวิเคราะห์) จนกวา่ขอ้มูลจะไดรั้บ
การเปิดเผยใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ 
 
หมวดที ่4 การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 
หลกัการ 
 คณะกรรมการบริษทัควรก ากบัดูแลให้มัน่ใจว่า บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
แนวปฏิบัติทีด่ี 
1. การควบคุมภายในคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้และรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในเพื่อปกป้องเงินลงทุน
ของผูถื้อหุ้นและทรัพยสิ์นของบริษทั คณะกรรมการมีหนา้ท่ีสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละคร้ังและรายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว การสอบทานต้อง
ครอบคลุมทั้งการควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดูแลการปฏิบติังาน และการบริหารความเส่ียง 
2. การตรวจสอบภายใน ใหมี้การจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอกและรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีในการใหค้  าปรึกษา ตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายใน 
3. การบริหารความเส่ียง บริษทั มีนโยบายท่ีจะบริหารความเส่ียงต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจยัภายนอก
และภายในองค์กรท่ีอาจส่งผลให้บริษทั ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ โดยมีคณะท างานบริหาร
ความเส่ียงซ่ึงมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นประธานคณะท างานบริหารความเส่ียงและมีผูบ้ริหารจากฝ่ายต่างๆ
เป็นสมาชิกด าเนินการประเมินและสอบทานผลการประเมินความเส่ียงจากหน่วยงานต่างๆ ให้มีความเส่ียงท่ี
เหลืออยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบ รวมถึงมี
การทบทวนการบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

นอกจากน้ียงัมีคณะท างานบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (ISMS Committee) ท าหนา้ท่ี
ก ากบัดูแลและบริหารจดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในการรักษาความลบั การรักษา
ความน่าเช่ือถือและความพร้อมใช้ของขอ้มูล รวมทั้งป้องกนัมิให้มีการน าขอ้มูลไปใช้ในทางมิชอบ ให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ครอบคลุมถึงดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียงเพื่อให้องคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 
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หมวดที ่5 จรรยาบรรณธุรกจิ 
หลกัการ 
 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นการประมวลแบบแผน ก าหนดขอบเขต มาตรฐาน 
ความประพฤติและพฤติกรรมท่ีบุคลากรของบริษทั และบริษทัยอ่ย  ไม่วา่จะเป็นคณะกรรมการ 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 ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีทุกคนยึดถือและพึง
ปฏิบติั ยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
แนวปฏิบัติทีด่ี 

1.1 บุคลากรตอ้งท าความเขา้ใจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของตนให้
ถ่ีถว้น และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอค าปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชา ห้ามปฏิบติัไปตามความ
เขา้ใจของตนเองโดยไม่มีค  าแนะน า 

1.2 จดัรวบรวมกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากร
ศึกษา และใหก้ารอบรมดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแก่บุคลากรอยา่งเหมาะสมพอควร 

1.3 ให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนกังาน เพื่อน าไปปฏิบติั
เป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงาน ตอ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอยา่งเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบติัไม่วา่จะ
เป็นในเร่ืองสัญชาติ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา สีผวิ เพศ อาย ุการศึกษา สภาวะร่างกาย หรือสถานะทางสังคม 

 

2. การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกนั 
บุคลากรต้องปฏิบติังานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นท่ีตั้ง โดยปราศจากความต้องการ

ส่วนตวัและอิทธิพลจากผูใ้กลชิ้ด 
 แนวปฏิบัติทีด่ี 

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

2.2 ไม่ใชอ้  านาจของตนในทางท่ีผิดเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และท าให้บริษทั
เสียหาย 
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2.3 บุคลากร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวดองในครอบครัว สามารถท าธุรกรรมท่ีมีขอ้ตกลง
ทางการคา้ทัว่ไป และมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีวญิญูชนจะพึงกระท ากบัคู่คา้ทัว่ไป 

2.4   กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ของผลประโยชน์เก่ียวกบัรายการท่ี
เก่ียวโยงกันด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

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 
ขอ้มูลทุกประเภทท่ีคู่คา้และลูกคา้ไดม้อบใหแ้ก่องคก์ร  ท่ีเป็นความลบัเป็นขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลสาธารณะ 

หากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยูใ่นมือคู่แข่งแลว้ ยอ่มก่อใหเ้กิดผลกระทบร้ายแรง บริษทัจึงมีหนา้ท่ีปกปิด
ขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัโดยให้รับรู้เฉพาะผูท่ี้จ  าเป็น ดงันั้นผูท่ี้ดูแล หรือครอบครองขอ้มูลตอ้งดูแลรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มูลอยา่งเคร่งครัด   
แนวปฏิบัติทีด่ี 

3.1 มีการก าหนดชั้นความลบัของขอ้มูลและวธีิการท่ีบุคลากรตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบั 
ระดบัชั้นความลบั และการปฏิบติัเพื่อรักษาความลบั บุคลากรตอ้งรักษาความลบัในส่วนท่ีตนรับผิดชอบ ไม่ให้
ความลบัตกไปยงับุคคลอ่ืน รวมทั้งบุคลากรอ่ืนขององค์กรท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือน าขอ้มูลภายในไปใช้แสวงหา
ประโยชน์ในทางมิชอบ หรือท าใหป้ระโยชน์ของบริษทัลดลง 

3.2 บุคลากรเม่ือลาออก หรือส้ินสุดการท างานกบับริษทัแลว้ยงัมีภาระผกูพนัในการรักษา 
ความลบัขององคก์รต่อไปแมว้า่สัญญาจา้งจะส้ินสุดลง 

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

3.4 การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยบุคลากรท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี บุคลากรทัว่ไปไม่มีหนา้ท่ี 
เปิดเผยขอ้มูล เม่ือถูกถามใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีตนไม่มีหนา้ท่ี ใหแ้นะน าผูถ้ามสอบถามผูท่ี้มีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลนั้น 
เพื่อใหก้ารใหข้อ้มูลถูกตอ้ง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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3.5 บุคลากรควรเก็บรักษาขอ้มูลตามท่ีกฎหมายก าหนด บุคลากรควรท าการศึกษาเป็น
กรณีไป ทั้งท่ีเก็บไวใ้นรูปแบบเอกสาร และท่ีเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เผื่อมีการเรียกใช้ และเม่ือครบ
ก าหนดเก็บรักษาใหน้ าเอกสารไปท าลาย    

 

4 การปฏิบัติต่อลูกค้า 
บริษทัค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ในฐานะผูใ้ห้บริการลูกค้า  โดยยึดหลักความ ซ่ือสัตย ์

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 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง บุคลากรต้องทุ่มเทเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างเต็มท่ีดว้ยความสุภาพ ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล อนัเป็นการยกระดบั
มาตรฐานการใหบ้ริการในธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั 

4.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัลูกคา้ 
4.4 เปิดเผยขอ้มูลของผลิตภณัฑอ์ยา่งครบถว้น และถูกตอ้ง ไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั้ง

รักษาสัมพนัธภาพท่ีดีและย ัง่ยนื 
4.5 จัดให้มีระบบการบริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนการบริการและ

ด าเนินการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวมเร็วและดีท่ีสุด 
4.6 ใหค้วามส าคญัในการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ และไม่น า 

ขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

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 
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5.2   ปฏิบติัตามเง่ือนไข และ/หรือขอ้ตกลงในสัญญาท่ีท าร่วมกนักบัคู่คา้ อย่างเคร่งครัด 
กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาดว้ยหลกัการแห่งความสมเหตุสมผล อนัเป็นการป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหาย 

5.3  ใชสิ้นคา้ หรือบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง และไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระท าท่ีเป็น
การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

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

5.5  ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการคา้กบัคู่คา้ โดยไม่สุจริต  
5.6   ให้ความส าคญัในการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่คา้อย่างสม ่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 
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  6.6 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้บริษทัจะรีบแจง้ให้เจา้หน้ีทราบ
โดยเร็วเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล 
  
7 การปฏิบัติต่อพนักงาน 

พนกังานทุกคนเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดในการด าเนินธุรกิจ เป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จของ 
บริษทัซ่ึงบริษทัตอ้งใหค้วามส าคญักบัพนกังานทุกคนโดยปราศจากการเลือกปฏิบติั ส่งเสริมให้พนกังานมีความ
สามคัคี เช่ือใจกนั ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบติัต่อกนัอยา่งสุภาพ และเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ ตอ้งสร้าง
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีและปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพอนามยั ร่างกาย ทรัพยสิ์นของพนกังานเสมอ จ่าย
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีสวสัดิการท่ีดีให้แก่พนกังาน และจดัหานวตักรรมและเทคโนโลยีมาสนบัสนุนการ
ท างาน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานไดเ้รียนรู้ และพฒันาความรู้ความสามารถให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และ
แนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยจดัส่งให้เขา้อบรมหลกัสูตรและสัมมนาต่างๆ ภายนอกบริษทั เพื่อ
ตอบแทนพนกังานท่ีด าเนินงานเพื่อประโยชน์ของบริษทั และใหพ้นกังานสามารถเติบโตอยา่งย ัง่ยืนไปพร้อมกบั
บริษทั 
แนวปฏิบัติทีด่ี 

7.1  บริษทัตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนบนพื้นฐานแห่งความยติุธรรม ไม่เลือกปฏิบติั การ 
สรรหา แต่งตั้ง โยกยา้ย รวมทั้งการใหร้างวลั หรือการลงโทษพนกังาน ตอ้งกระท าดว้ยความเสมอภาค สุจริตใจ
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมถึงการกระท า หรือการปฏิบติัของ
พนกังานนั้นๆ  

7.2   ให้ความส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน 
โดยให้โอกาสกบัพนักงานอย่างทัว่ถึงและเสมอภาค รวมถึงส่งเสริมให้พนกังานไดรั้บการอบรมเพิ่มเติมใน
สาขาวชิาท่ีเก่ียวกบับทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ 

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

7.4   รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 
7.5   พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผดิชอบดว้ยตนเองอยา่งสุดความสามารถ 

มีจิตส านึกท่ีดี ซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม ยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม ขยนั มีสติ มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ 
ใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ และมีวนิยัและความรับผดิชอบ ไม่มอบหมายหนา้ท่ีของตนใหบุ้คคลใดบุคลหน่ึงท าแทน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เวน้แต่จะเป็นการจ าเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานท่ีไม่ต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตน 
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7.6  พนักงานตอ้งกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะและประพฤติตน
เหมาะสม โดยไม่สร้างความเส่ือมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทั 

7.7 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดวฒันธรรมการท างานร่วมกนัเป็นทีม ช่วยเหลือเก้ือกูล
กนั ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมทั้งกิจกรรมภายในและกิจกรรมเพื่อสังคม ท่ีบริษทัจดัข้ึน เพื่อสร้างความสามคัคี 
ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัขององคก์ร  

7.8  หา้มพนกังานกระท าการท่ีก่อความเดือนร้อน ร าคาญ บัน่ทอนก าลงัใจผูอ่ื้น ก่อให้เกิด
เป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษทั หรือ
บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อธุรกิจ  

7.9  พนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน
อยา่งเคร่งครัด และหลกัการเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานโดยไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว 
ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกลู สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน 

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

7.11   ปลูกฝังให้พนกังานมีจิตส านึกในเร่ืองคุณธรรม การมีจิตอาสา การอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม และการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมให้พนกังานเขา้ใจเร่ือง
จรรยาบรรณและบทบาทหน้าท่ี เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว่ถึงทั้ง
บริษทั 

7.12  ส่งเสริมและจดัให้มีช่องทางท่ีหลากหลายในการเผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ แก่
พนกังาน เพื่อให้พนกังานมีขอ้มูล ความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินธุรกิจ และรับทราบผลการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

7.13   จดัให้มีช่องทางให้พนกังานสามารถแจง้เร่ืองท่ีส่อไปในทางไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
หรือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั หรือการส่อ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงการให้ความคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส และบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งไม่ใหไ้ดรั้บผลทางลบจากการร้องเรียน (Whistle Blower Policy) 

 

8 การปฏิบัติต่อคู่แข่ง 
บริษทัส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม ภายใตก้รอบแห่งกฎหมาย

เก่ียวกับหลักปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม 
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แนวปฏิบัติทีด่ี 
8.1   ประพฤติตนภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม 
8.2   ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความ 

จริง 
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   ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นภยัต่อสังคม หรือศีลธรรมอนัดีงาม และ/หรือ เป็น
การส่งเสริมอบายมุข 

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

9.3   ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อม เพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกความรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนในบริษทั และบุคลากรของบริษทั 

9.4 สนบัสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใชอ้ยา่งส้ินเปลือง ปฏิบติัตาม
กฎหมายและระเบียบต่างๆ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด  

 

10 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
บริษทัจดัให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่ อใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยพนักงานของ

บริษทัตอ้งใช้ส่ิงเหล่าน้ีอย่างถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย นโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบติัในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทางบริษทัก าหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและ
ระมดัระวงัมิใหเ้กิดผลกระทบต่อบริษทัหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
แนวปฏิบัติทีด่ี 

10.1  ตอ้งปฏิบติังานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง ห้ามติดตั้งหรือใช้
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งในส านกังานโดยเด็ดขาด 
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10.2   ตอ้งเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลบั เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนเข้าถึง
รหสัผา่นของตน รวมทั้งไมใ่ชอิ้นเตอร์เน็ตหรือเขา้ไปยงัเวบ็ไซตท่ี์ไม่คุน้เคย อนัอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษทั 

10.3   ใชอี้เมลแ์ละอินเตอร์เน็ตท่ีจดัให ้เพื่อธุรกิจของบริษทัอยา่งระมดัระวงั และไม่น ามาซ่ึง
ความเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทั 

10.4   มีหนา้ท่ีดูแลบุคคลภายนอกในการเขา้ถึงแฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมเท่าท่ีจ  าเป็นต่อการ
ท างานและปฏิบติัตามกฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยา่งเคร่งครัด 

10.5   บริษทัจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานสากล ซ่ึงพนกังานของบริษทัมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการรักษาความปลอดภยัของระบบดงักล่าว 

10.6   หากบริษทัพบวา่พนกังานของบริษทัมีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฏวา่เป็น
จริง จะไดรั้บการพิจารณาลงโทษทางวนิยั และ/หรือ กฎหมายตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 
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ส่วนที ่3 
นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน 
Whistle Blowing Policy and Procedure 

  
บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ากดั  (มหาชน)     มีแนวทางในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมตามหลกั 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จึงไดจ้ดันโยบายการแจง้เบาะแสและการร้องเรียน ข้ึนเพื่อเป็น
ช่องทางการแจง้เบาะแสและการร้องเรียน ให้กบัพนักงาน ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีขอ้
สงสัยหรือพบเห็นการกระท าท่ีขดัต่อหลกัจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึง
การทุจริตคอร์รัปชัน่ ฉอ้โกง การประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษทั รวมถึงการกระท าท่ีผิดไปจากนโยบายของ
บริษทั และขดัต่อหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ  

ทั้งน้ี นโยบายการแจง้เบาะแสและการร้องเรียนน้ีครอบคลุมตั้งแต่ การรับเร่ืองร้องเรียน การพิจารณา
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง การสรุปผล รวมถึงการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจะรับฟัง
ทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใส รวมทั้งใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อยา่งเท่ียงธรรม มีก าหนดระยะเวลา
สอบสวนอยา่งเหมาะสม ขอ้มูลในการแจง้เบาะแสและการร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลบั เพื่อป้องกนักรณีถูก
ละเมิดสิทธิ ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียนจะไดรั้บความคุม้ครองไม่ใหถู้กกลัน่แกลง้ทั้งในระหวา่งการสอบสวน 
และภายหลงัการสอบสวน  
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ด าเนินธุรกิจอยา่ง 

ถูกตอ้งตามหลกัจรรยาบรรณ กฎเกณฑแ์ละกฎหมาย มีความโปร่งใส ยติุธรรม และสามารถตรวจสอบไดต้าม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด 
หลกัทรัพยท่ี์มีการใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลโดยสุจริตแก่ผูรั้บเร่ืองร้องเรียน 

2. เพื่อส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั มีส่วนร่วมในการรายงานโดยสุจริต 
ถึงการประพฤติปฏิบติัท่ีขดัต่อจรรยาบรรณ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ หรือการกระท าท่ีส่อถึงการทุจริต หรือ
รายงานในงบทางการเงินท่ีไม่เหมาะสมใหบ้ริษทัรับทราบและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง   

3. เพื่อให้ความคุม้ครองให้กบัผูแ้จง้เบาะแส และร้องเรียน และบุคคลใดท่ีให้ความร่วมมืออย่าง
สุจริตใจ รวมถึงการไดรั้บการป้องกนัจากการถูกกลัน่แกลง้อนัเน่ืองมาจากการแจง้เบาะแสและร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 
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ขอบเขตการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน 
เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระท าทีฝ่่าฝืนหลกัปฏิบัติที่ดีในเร่ืองต่อไปนี้ 
 การกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือขดัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
 การกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
 การกระท าทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ หรือส่อทุจริตคอร์รัปชัน่  
 การกระท าท่ีท าใหเ้กิดความสงสัยและเกิดผลเสียต่อบริษทั 
 รายงานทางการเงินท่ีไม่เหมาะสม 
 การกระท าท่ีท าใหเ้กิดความสงสัยและเกิดผลเสียต่อบริษทั 
 การไดรั้บความไม่เป็นธรรมในการปฏิบติังาน 
 

บุคคลทีส่ามารถแจ้งเบาะแสและเร่ืองร้องเรียน 
บริษทั คาดหวงัวา่พนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย หรือบุคคลภายนอกท่ีพบเห็น หรือทราบเบาะแส 

รวมถึงบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ 
จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงการกระท าท่ีอาจส่อถึงการทุจริต สามารถแจง้
เบาะแสและเร่ืองร้องเรียนไดต้ามช่องทางท่ีบริษทัก าหนดให ้

 

 ช่องทางการแจ้งเบาะแสและเร่ืองร้องเรียน  
 

ช่องทางท่ี 1 ไปรษณีย ์
ส่งถึง:   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการตรวจสอบผา่นทางเลขานุการบริษทั หรือ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

 ท่ีอยู:่   บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ากดั )มหาชน (  
           เลขท่ี 388  อาคารไอบีเอม็  ชั้น 16บี  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400 
 

ช่องทางท่ี 2 โทรศพัทห์มายเลข  02-4948388  
ติดต่อ:   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการตรวจสอบผา่นทางเลขานุการบริษทั หรือ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

ช่องทางท่ี 3 อีเมลล ์ 
 ถึง:   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   

กรรมการตรวจสอบผา่นเลขานุการบริษทั 
               ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
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      อีเมลล ์ส าหรับแจง้เบาะแสและเร่ืองร้องเรียนแสดงบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 www.asnbroker.co.th  

 

ช่องทางท่ี 4 กล่องรับแจง้เบาะแส ส าหรับกรณีภายในบริษทั 
ตั้งอยูท่ี่หอ้งรับรองพนกังาน 

 
 การพจิารณาเบาะแส ข้อร้องเรียน และการด าเนินการ  

 รายละเอียดของเบาะแสและการร้องเรียนตอ้งเป็นความจริง มีขอ้มูลหลกัฐานท่ีชัดเจนเพียง
พอท่ีจะน าสืบหาขอ้เทจ็จริงต่อไปได ้

 ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียนจะตอ้งเปิดเผยตวัตนให้ทราบโดยเปิดเผยช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่และ
หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้เพื่อประโยชน์ในการสอบถามขอ้มูล และรายละเอียดเพิ่มเติม 

 กรณีเป็นเร่ืองร้องเรียนจากผูไ้ม่ระบุช่ือและไม่สามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้พียงพอ   ให้ผูดู้แล
เร่ืองร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบขอ้มูลและความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนนั้นไปท่ี
กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อขอแนวทางการด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป 

 ขอ้มูลและกระบวนการตรวจสอบเพื่อหาขอ้เทจ็จริงจะถือเป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าท่ี 
จ าเป็นเท่านั้น ดว้ยความระมดัระวงัเป็นส าคญั โดยการแจง้เบาะแส และการร้องเรียนพนกังาน
ทัว่ไป จะรับรู้เฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการตรวจหาขอ้เท็จจริงเท่านั้น ส่วนการแจง้เบาะแสและ
ร้องเรียนผูบ้ริหารจะถูกเก็บโดยเลขานุการบริษทั เพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบขอ้เท็จจริงจะตอ้งถูกด าเนินการอยา่งเป็นธรรมต่อผูถู้ก 
ร้องเรียน 

 ระยะเวลาของการด าเนินการและพิจารณาเบาะแสและขอ้ร้องเรียนข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของ 
เร่ืองในแต่ละเร่ืองท่ีถูกร้องเรียนเขา้มา ทั้งความเพียงพอของเอกสารหลกัฐานขอ้เท็จจริงจากผู ้
แจง้เบาะแสและร้องเรียนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบ และรวมรวมขอ้เท็จจริง 
ทั้งน้ีรวมถึงเอกสารหลกัฐานและค าช้ีแจงของผูถู้กร้องเรียน 

 หากผูดู้แลเร่ืองร้องเรียนตรวจสอบขอ้เทจ็จริงแลว้พบวา่ผูถู้กร้องเรียนไม่มีความผิดหรือเป็น 
เร่ืองท่ีเกิดจากความเขา้ใจผิดหรือไดใ้ห้ขอ้แนะน าแก่ผูถู้กร้องเรียนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มีการ
ประพฤติหรือปฏิบติัท่ีเหมาะสมแลว้ และพิจารณาเห็นวา่ควรให้ปิดเร่ืองโดยไม่มีการลงโทษ
ใดๆ ใหผู้ดู้แลเร่ืองร้องเรียนเสนอเร่ืองดงักล่าวแก่ผูบ้งัคบับญัชาล าดบัเหนือข้ึนไปเพื่อขออนุมติั
ปิดเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asnbroker.co.th/
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มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน 
ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้้องเรียน จะไดรั้บการคุม้ครองท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษทั ดงัน้ี 

 บริษทัจะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียน และผูถู้กร้องเรียน เป็นความลบั  
โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีได้รับทราบเร่ืองหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน จะตอ้งเก็บ
รักษาข้อมูลให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน เวน้แต่ท่ีจ  าเป็นต้องเปิดเผยตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

 บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูร้ายงาน
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียน และผูใ้ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง จะได้รับความ
คุม้ครองสิทธ์ิ ไม่ว่าจะเป็นพนกังานหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ไดรั้บความปลอดภยัและมิถูก
กลัน่แกลง้ 

 บริษทัจะไม่กระท าการใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส ผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือ 
ในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง เช่น การโยกยา้ยเปล่ียนต าแหน่ง การเปล่ียนแปลงลกัษณะงาน 
สถานท่ีท างาน การพกังาน การข่มขู่ การรบกวนการปฏิบติังาน การเลิกจา้ง หรือกระท าการอ่ืน
ใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบติัอยา่งไม่ถูกตอ้งและเป็นธรรม 

 ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็น 
ธรรม 

  

 การรายงานข้อมูลทีเ่ป็นเทจ็ 
 หากการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียนให้ถ้อยค า หรือให้ขอ้มูลใดๆ ท่ีพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าโดยไม่
สุจริต เป็นขอ้มูลเทจ็ อนัเน่ืองมาจากเจตนาบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผูอ่ื้น กรณีเป็นพนกังาน
ของบริษทั ใหถื้อวา่ผูท่ี้รายงานขอ้มูลนั้นมีความผดิทางจรรยาบรรณของบริษทั จะไดรั้บการลงโทษทางวินยัตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และ/หรือบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง แต่หากเป็นบุคคลภายนอกท่ีเป็นผูก้ระท า
ใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย ทางบริษทัจะด าเนินคดีตามกฎหมายกบับุคคลนั้นต่อไป 
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ส่วนที ่4 
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

Anti-Corruption Policy 
 

บริษทั ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษทั เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และสนบัสนุนการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืใหก้บับริษทั 

บริษทัต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบดว้ยตระหนกัดีวา่การทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นภยัร้ายแรงท่ี
ท าลายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
บริษทัจึงไดจ้ดัท านโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน พร้อมทั้งก าหนดแนวปฏิบติั
ตลอดจนมาตรการในการด าเนินการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชัดเจน โดยก าหนดให้บุคลากรของบริษทั
ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างจริงจงั และทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นน้ี มีผลใช้บงัคบักับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทั นอกจากน้ี บริษทัยงัส่งเสริมใหบุ้คคลภายนอกองคก์ร และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดรั้บทราบนโยบายน้ี ผา่นช่อง
ทางการส่ือสารของบริษทั เพื่อให้ไดรั้บทราบวา่บริษทัมีเจตนารมณ์ต่อการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อนัเป็น
รากฐานส าคญัในการด าเนินธุรกิจและการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืสืบไป 

 

นิยาม 
“บริษทั”  หมายถึง   บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
 

“บริษทัยอ่ย”  หมายถึง  บริษทั เอเอสเอน็ ไลฟ์โบรกเกอร์ จ  ากดั และ 
บริษทั ไดเ้งิน ดอทคอม จ ากดั 
 

“ผูบ้ริหาร” หมายถึง   ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกต่อจากประธานเจา้หนา้ท่ี    
บริหารลงมาและผูมี้ต  าแหน่งเทียบเท่ารายท่ี 4 ทุกราย 
 

“พนกังาน” หมายถึง พนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ท่ีด ารงต าแหน่งงานท่ีอยูภ่ายใต ้
ผูบ้ริหารตามโครงสร้างองคก์รของบริษทั 
 

“ผูเ้ก่ียวขอ้ง” หมายถึง  คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่นอ้ง/ญาติสนิท รวมถึงสามี/ภรรยา โดย 
พฤตินัยของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย 
 

“ผูมี้ส่วนไดเ้สีย” หมายถึง  ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี พนกังาน คู่แข่งทางการคา้ ภาครัฐ 
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ตลอดจนองคก์รและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในสังคม 
 

“การทุจริตคอร์รัปชัน่” หมายถึง  การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การใหค้  ามัน่ 
สัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน ทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน 
คู่คา้ ลูกคา้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทัและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือการกระท าพฤติกรรมใดๆ ท่ี
ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน่  เพื่อให้บุคคลดงักล่าวปฏิบติัหรือละ
เวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี  หรือเพื่อไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ท่ี
ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ เพื่อเป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลกระท าอยา่งหน่ึง
อย่างใดท่ีผิดกฎหมาย หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี อนัเป็นการท าลาย
ความน่าเช่ือถือท่ีบุคคลใดๆมีต่อบริษทั 
ยก เ ว้น เ ป็นกร ณี ท่ี กฎหมาย  ร ะ เ บี ยบ  ประก าศ  ข้อบัง คับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจารีตทางบการคา้ใหก้ระท าได ้

 

“การช่วยเหลือทางการเมือง”  หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอ่ืนไม่วา่จะโดยตรงหรือ 
โดยออ้ม เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กูเ้งิน การ
ให้ส่ิงของหรือบริการ การโฆษณาสนับสนุนพรรคการเมือง การ
บริจาคเงินเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์กรท่ีมีความสัมพันธ์
ใกลชิ้ดกบัพรรคการเมืองในลกัษณะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนในทางมิชอบ  

  

“การบริจาคเพื่อการกุศล” หมายถึง  การบริจาคเงิน ส่ิงของ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีสามารถค านวณเป็นตวัเงินได ้
ใหก้บัองคก์รการกุศลโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 
 

“เงินสนบัสนุน”  หมายถึง  เงินท่ีจ่ายใหห้รือไดรั้บ ส่ิงของท่ีไดใ้หห้รือไดรั้บ หรือผลตอบแทน 
อ่ืนๆ ท่ีไดใ้หห้รือไดรั้บ ซ่ึงอาจค านวณไดเ้ป็นตวัเงินจากลูกคา้ คู่คา้  
หุน้ส่วนทางธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ ตราสินคา้ หรือ
ช่ือเสียงของบริษทั เป็นประโยชน์ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
และใหใ้นโอกาสท่ีเหมาะสม 
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การบังคับใช้ 
 นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2560  เม่ือ
วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 โดยมีผลใชบ้งัคบักบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 
 การปรับปรุงแก้ไขเปล่ียนแปลง นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น จะตอ้งได้รับอนุมติัจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง 
 

วตัถุประสงค์ 
 บริษัทก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นน้ีข้ึนเพื่อแสดงถึงทิศทางและกรอบการ
ด าเนินการของบริษทัเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีเหมาะสม
ส าหรับการประกอบธุรกิจ โดยก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบติัตามนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้บริษทัเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทักระท าการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ 
 ส่งเสริมค่านิยมเก่ียวกบัความซ่ือสัตยสุ์จริต และการมีความรับผดิชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 สนบัสนุนการเสริมสร้างให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัมีความเขา้ใจ ตะหนกัรู้ และให้ความร่วมมือใน

การอนัใดท่ีจะเป็นประโยชน์ในการใหห้รือรับสินบนและการคอร์รัปชัน่ 
 มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นองคก์รท่ีโปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 ก าหนดแนวทางในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพการณ์และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
1. คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมติันโยบายการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่และก ากบัดูแลใหมี้ระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริต หรือคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและให้ความส าคญักบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็น
วฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี 
ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงให้มัน่ใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และมีความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดโอกาส
การทุจริตท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทันอ้ยท่ีสุด 

3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีรับเร่ืองแจง้เบาะแสการกระท าอนัทุจริต ท่ีบุคลากรในองค์กรมีส่วน
เก่ียวขอ้งและตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามท่ีได้รับแจง้ และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัร่วมกัน
พิจารณาลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

4. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและการให้การส่งเสริมและ
สนบัสนุนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

5. ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร มีหน้าท่ีจดัให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

6. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  มีหน้าท่ีช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาขอ้เท็จจริงตามท่ี
ไดรั้บแจง้ หรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการสอบสวนเร่ืองการทุจริต 
โดยสามารถมอบหมายงานใหก้บัทีมผูบ้ริหารท่ีเห็นวา่สามารถช่วยเหลือสืบหาขอ้เทจ็จริงได ้

7. ก าหนดให้ผูบ้ริหารแต่ละฝ่ายมีหน้าท่ีรณรงค ์ส่งเสริมให้พนกังานในหน่วยงานของตนตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และรายงานผลให้กรรมการผูจ้ดัการทราบ ทั้งน้ี
เพื่อให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานผลต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
อยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงส่ือสารให้ผูบ้ริหารแต่ละฝ่ายไดท้ราบวา่กรณีท่ีตรวจสอบพบการทุจริต ตอ้งรีบ
แจ้งให้กรรมการผู ้จ ัดการได้ทราบโดยทันที เพื่อรา ยงานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัไดท้ราบต่อไป 
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แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั จะไม่กระท าหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม และก าหนดให้บุคลากรของบริษทัฯ ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
อยา่งจริงจงัดงัน้ี 

1. ไม่ด าเนินการหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกบัในการทุจริต คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม หรือจากการใชอ้ านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

2. ตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืน
ใด ควรเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจอยา่งมีนยัส าคญั 

3. หากไดรั้บขอ้เสนอเร่ืองสินบน ขอใหป้ฏิเสธอยา่งสุภาพและอธิบายถึงหลกัการดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ
ใหบุ้คคลซ่ึงใหข้อ้เสนอนั้นทราบ 

4. เม่ือพบเห็นเหตุการณ์การทุจริตในบริษทั ใหร้ายงานหวัหนา้งานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบทนัที  
เช่น รายงานต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจดัซ้ือ หรือแจ้งผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีจดัให้บุคลากร
สามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

5. บริษทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองการทุจริต คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวกบั
บริษทั โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
ตามท่ีบริษทัก าหนดไวใ้น Whistleblower Policy 

6. จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทบทวนและประเมินความเส่ียงจากการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

7. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
8. การกระท าใดๆ ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบบัน้ี ไม่ว่า

ทางตรง หรือทางออ้ม จะไดรั้บการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบของบริษทั หรือลงโทษทางกฎหมาย
หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย การไม่รับรู้กบัมาตรการน้ี  ไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการไม่ปฏิบติั
ตามได ้  

9. บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษทัในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี 

10. บริษทั มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รท่ียดึมัน่วา่ทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ได ้
11. นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี ใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การ

สรรหา หรือการคดัเลือกบุคคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน
พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดับส่ือสารท าความเขา้ใจกับ



คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัแกไ้ข คร้ังท่ี 3) 

 

   41 

พนกังานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบติัให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษทัจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสถานท่ีเด่นชัด ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนในบริษทัสามารถอ่านได ้

 บริษทัจะเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ผา่นช่องทางการส่ือสารของบริษทั เช่น 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) /เวบ็ไซตข์องบริษทั และรายงานประจ าปีของบริษทั 

 บริษทัจะจดัใหมี้การอบรมนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ใหแ้ก่พนกังานใหม่ 
 บริษทัจะทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอทุกปี 

 

มาตรการปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้อง 

เพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของ

บริษทั ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายดงัต่อไปน้ี 

 นโยบายการรับ การใหข้องขวญั หรือประโยชน์อ่ืนใด 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งของบริษทัสามารถกระท าการ รับและให้
ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดไดโ้ดยตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. ด าเนินการอย่างถูกตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบของบริษทั และตอ้งไม่เป็นการกระท าท่ีจะส่งผลกระทบเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทั 

2. มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณี 
3. ไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับการติดสินบน การทุจริตคอร์รัปชัน่ 
4. ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษทั 
5. มูลค่าของการรับ การใหข้องขวญั หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่เกินสามพนับาท 

 นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนบัสนุน 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งของบริษทัสามารถบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงิน
สนบัสนุนไดโ้ดยตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. ด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบของบริษทั 
2. ไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับการติดสินบน การทุจริตคอร์รัปชัน่  
3. ไม่มีวตัถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบหรือสร้างแรงจูงใจในการเอ้ือประโยชน์

ทางธุรกิจ 
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4. ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษทั 
5. ตอ้งจดัท าบนัทึกขออนุมติัโดยระบุวตัถุประสงค์และช่ือบุคคล /หน่วยงานผูรั้บบริจาคหรือรับ

การสนับสนุนอย่างชัดเขน พร้อมแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าเสนอผูมี้อ านาจของบริษทั
พิจารณาอนุมติก่อนด าเนินการ 

 นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
บริษทัมีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองหรือกระท าการอนั
เป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน รวมถึง
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทั สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองไดโ้ดยตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. บุคลากรของบริษัท มีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น การใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
2. บุคลากรของบริษัทต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัท หรือให้บริการในนามของบริษัทเพื่อ

สนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือการกระท าใดๆ อนัก่อให้เกิดความเขา้ใจวา่บริษทัมีส่วน
เก่ียวขอ้งหรือใหก้ารสนบัสนุนพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ 
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ส่วนที ่5 
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ  

Board Diversity 
 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสร้างของ

คณะกรรมการ  (Board Diversity)   ทั้งในเร่ืองจ านวนกรรมการ  สัดส่วนกรรมการของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยมิให้มีขอ้จ ากดัทางเช้ือชาติ ภาษา อายุ และเพศ  รวมถึงการ

ทราบถึงทกัษะของกรรมการท่ีตอ้งการจะสรรหา ทั้งดา้นทกัษะวชิาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์  

เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่ง เพื่อให้ทราบถึงทกัษะท่ีจ าเป็นและทกัษะท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ

ดงันั้น การจดัท า  Board  Skill  Matrix  จึงเป็นเคร่ืองมือ checklist ท่ีน ามาใชก้ าหนดและตรวจสอบคุณสมบติั

ของกรรมการ เป็นหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบริษทั ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ

และโครงสร้างของกรรมการตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทั 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ จากแหล่ง
ต่างๆ ดงัน้ี 
1.1 การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ 
1.2 การสรรหาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอ 
1.3 การแนะน าของกรรมการท่านอ่ืนในบริษทัฯ 
1.4 การสรรหาจากฐานขอ้มูลกรรมการ (Director  Pool) ของหน่วยงานต่างๆ 
1.5 การสรรหาโดยท่ีปรึกษาภานอก 
1.6 การสรรหาโดยกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรและเหมาะสม 

2. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ในธุรกิจท่ีบริษทัด าเนินการอยู ่ 
และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ความหลากหลายในดา้นต่างๆ    เพื่อผสานความรู้ความสามารถท่ีเป็น
ประโยชน์แก่การด าเนินงานของบริษทั โดยจดัท าตาราง Board Skill Matrix  ในการก าหนดและ
ตรวจสอบคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาไวจ้  านวน 8 ดา้น ดงัน้ี 
1)  ดา้นธุรกิจ / การจดัการ   2)   ดา้นบญัชี การตรวจสอบบญัชี 
3)    ดา้นการเงิน /การบริหารเงินทุน  4)    ดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

 



คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัแกไ้ข คร้ังท่ี 3) 

 

   44 

5)    ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   6)    ดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

7)    ดา้นธุรกิจประกนัภยั    8)    ดา้นธุรกิจสินเช่ือ 

3. ตรวจสอบบุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือว่ามีคุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล 
ไดแ้ก่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม), พระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม), ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

4. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นการแต่งตั้งกรรมการเดิมท่ีจะกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีก
วาระ คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาการถึงผลการปฏิบติังานในช่วงท่ีด ารงต าแหน่ง รวมถึงพิจารณา
ถึงจ านวนบริษทัท่ีกรรมการท่านนั้นด ารงต าแหน่งให้เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษทั 
ซ่ึงไม่ควรเกิน 5 บริษทัจดทะเบียน  เพื่อให้มัน่ใจวา่กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
บริษทัไดอ้ยา่งเพียงพอ  

5. กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของบุคคลท่ีจะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ
ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของบริษทั ตลอดจนความจ าเป็นในการสรร
หากรรมการบริษทัเพิ่มเติม  

6. พิจารณาวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมท่ีจะกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระ ควรมีวารการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองนับจากวนัท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระคร้ังแรกไม่เกิน 9 ปี  ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นด ารงต าแหน่งต่อไป จะ
พิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว 

7. ด าเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคล้องกบัเกณฑ์คุณสมบติัท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้มัน่ใจว่า
บุคคลดงักล่าวมีความยนิดีจะมารับต าแหน่งกรรมการของบริษทั หากไดรั้บการแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้ 
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ส่วนที ่6 
นโยบายการก ากบัดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

 

 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และให้ความส าคญัต่อการ

ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ของบริษทัน า

ขอ้มูลภายในของบริษทัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น

ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบั

ดูแลเร่ืองใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ของกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื่อความโปร่งใสสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนใน

หลกัทรัพยข์องบริษทั รวมถึงการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เก่ียวกบั

การซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน 

นโยบายการก ากบัดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน ดงัน้ี 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร เก่ียวกบัหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่
สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการไดม้าหรือจ าหน่าย
หลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

2.  ห้ามไม่ให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ใช้ขอ้มูลภายในของบริษทัท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซ่ึงตนได้ล่วงรู้มาใน
ต าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้นมาใชเ้พื่อการซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคล
อ่ืนซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์น (ถา้มี) ของบริษทั ไม่วา่ทั้งทางตรง
หรือทางออ้ม ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษทั ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่า
การกระท าดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือน าขอ้เทจ็จริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้
ผูอ่ื้นกระท าดงักล่าวโดยตนไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3.  ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนกังาน ท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงมีผลหรืออาจมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งงดการซ้ือ ขายหลกัทรัพยข์องบริษทั นบัแต่วนัสุดทา้ยของ
แต่ละไตรมาสหรือวนัส้ินสุดของรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั (แลว้แต่กรณี) จนถึงวนัท่ีงบการเงิน
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หรือขอ้มูลภายในท่ีเก่ียวขอ้งนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากท่ี
ขอ้มูลดงักล่าวของบริษทัไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งไม่
เปิดเผยขอ้มูลนั้นใหผู้อ่ื้นทราบ จนกวา่จะไดมี้การแจง้ขอ้มูลนั้นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

4.  ก าหนดให้เลขานุการบริษทัเป็นผูด้  าเนินการแจง้เตือนล่วงหนา้ต่อกรรมการทุกท่านเก่ียวกบัระยะเวลา
หา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 

5. ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของ
กรรมการและผูบ้ริหารตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ดงัน้ี 

 
กรณีมีการถือหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ก่อนท่ีจะมาด ารงต าแหน่ง 

กรณีมีการถือหรือเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยห์รือ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ภายหลงัการด ารงต าแหน่ง 

เม่ือมาด ารงต าแหน่งแล้ว ยงัไม่มีหน้าท่ีรายงานตาม
มาตรา 59 จนกว่าจะมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน 
หลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

รายงานผ่านระบบรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ริหารและผูส้อบบัญชี 
(แบบ 59-2) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วนัท าการ
นบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์
หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 

6.  ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยกรอกแบบแจ้ง
รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ส่งมายงัเลขานุการบริษทัภายใน 7 วนัท าการ นบั
แต่วนัท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง และ/หรือ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล และให้มีการรายงานการมีส่วนได้
เสียและการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร ให้คณะกรรมการบริษทั
ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลไวใ้นรายงานประจ าปี 
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

7. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูท่ี้ฝ่าฝืนนโยบายการใชข้อ้มูลภายในจะตอ้งถูกลงโทษทางวนิยั และ/หรือ 
กฎหมายแลว้แต่กรณี 
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ส่วนที ่7 
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคญัด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน ของพนกังาน ลูกคา้และผูม้าติดต่อ รวมถึงชุมชน และสังคม ซ่ึงความปลอดภยัในการท างานจะเกิดข้ึนได้

นั้ นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร ตั้ งแต่คณะผูบ้ริหาร 

ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกระดบั และเพื่อให้การบริหารงานความปลอดภยัมีการด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานของพนกังานอนัเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจ บริษทัจึงก าหนด

นโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานข้ึนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ดงักล่าว  
 

ขอบเขต 

นโยบายฉบบัน้ีครอบคลุมการด าเนินการใน บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั

ย่อย  และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องในการท างานภายใต้ บริษทัฯ และบริษทัย่อย อาทิเช่น กรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหาร พนกังานประจ า พนกังานชัว่คราว บริษทัภายนอกท่ีถูกวา่จา้ง ผูม้าติดต่อท่ีใชพ้ื้นท่ีในความรับผิดชอบ 

เป็นตน้ 
 

สาระส าคญัของนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ถือนโยบายว่าพนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของบริษทั ซ่ึงตอ้งไดรั้บการดูแลดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มท่ีดีในสถานท่ีท างาน 

2. ความปลอดภยัในการท างาน สุขอนามยัของพนกังาน และการรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็น
หน้าท่ีของพนกังานทุกคนท่ีตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพยสิ์น
ของบริษทัฯ เป็นส าคญั ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังานเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภยัต่อชีวิต และทรัพยสิ์น ทั้ง
ของตนเอง ของบริษทัฯ และของผูอ่ื้น 

3. บริษทัฯ ก าหนดเป็นนโยบายให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนตอ้งกระท าตนให้เป็นแบบอยา่งท่ีดี และมีหน้าท่ี
ดูแลรับผิดชอบในเร่ืองความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในก ารท างานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

4. พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั พระราชบญัญติั หรือประกาศของทางราชการท่ี
เก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทั้ง ระเบียบปฏิบติัท่ีบริษทัฯ 
ก าหนดข้ึนอยา่งเคร่งครัด 
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5. พนกังานทุกคนจะไม่เพิกเฉยในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ อุบติัภยัใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัและ
สุขอนามยัในถานท่ีท างาน โดยจะใหก้ารช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยเร็ว และเต็มความสามารถ 
รวมทั้งคน้หาสาเหตุและก าหนดมาตรการป้องกนัแกไ้ขเพื่อป้องกนัการเกิดซ ้ า 

6. บริษทัฯ สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั เป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยก าหนดให้พนกังานทุกคน ทุกระดบั ด าเนินกิจกรรม 5 ส. เพื่อจดัเก็บเอกสาร ส่ิงของให้
เป็นระเบียบ อีกทั้งช่วยลดเวลาการค้นหา และสร้างวินัยในการดูแลสถานท่ีท างานให้สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

7. บริษทัฯ เสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกและทศันคติท่ีดีในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยการใหค้วามรู้ ฝึกอบรม และส่งเสริมให้มีกิจกรรมดา้นความปลอดภยั 
และสนบัสนุนทรัพยากรต่างๆ จดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ ความปลอดภยั ให้เพียงพอกบัสภาพงาน เพื่อ
กระตุน้จิตส านึกและจูงใจใหพ้นกังานไดต้ระหนกัถึงอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนในขณะท างาน ตลอดจนช้ีแจง
ใหท้ราบถึงสาเหตุ และวธีิป้องกนัเพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามนโยบายท่ีก าหนด 

8. บริษทัฯ ยินดีรับขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นต่างๆ ของพนกังานในการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มการท างาน
และวิธีการปฏิบติังานให้ปลอดภยั  โดยจะน าไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ 
ตามความเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัแก่พนกังานมากท่ีสุด 

9. บริษทัฯ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินตามนโยบายวา่ดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งจริงจงัและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ส่วนที ่8 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล )Privacy Policy( 

กลุ่มบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ  ากัด  (มหาชน) (“บริษัท”)  และบริษัทย่อย ตระหนักถึง

ความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการให้บริการและหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย และเพื่อรักษาความปลอดภยั ป้องกนั

การสูญหาย การเขา้ถึง ท าลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วย

กฎหมาย รวมถึงการป้องกนัมิใหมี้การน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชโ้ดยมิไดรั้บอนุญาต 
 

นิยาม 

กลุ่มบริษทั หมายถึง  
บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เอเอสเอน็ ไลฟ์โบรกเกอร์ จ  ากดั 
บริษทั ไดเ้งิน ดอทคอม จ ากดั 

ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีท าให้สามารถระบุตวับุคคล
นั้นได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

เวบ็ไซต ์ หมายถึง เวบ็ไซต ์และ/หรือ แอฟพลิเคชัน่ ซ่ึงให้บริการโดย
กลุ่มบริษทั 

ผูใ้ชบ้ริการ หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล ท่ีติดต่อผา่นช่องทางต่างๆ ของบริษทั ไดแ้ก่ 
เวบ็ไซต/์ แอปพลิเคชัน่/ อีเมล/ ขอ้ความ (SMS)/ โทรศพัท ์/
ไปรษณีย ์หรือช่องทางอ่ืนใดๆ ท่ีจะมีข้ึนในอนาคต 

ขอบเขต 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล 
2. วตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล  
3. การใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 
4. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
5. การรักษาความปลอดภยัส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคล 
6. การปรับปรุงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
7. สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 
8. การใชสิ้ทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อบริษทั 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งในรูปเอกสาร และ/หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ เท่าท่ีจ  าเป็น 

แก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้วตัถุประสงค์ของบริษัทและในระยะ

เวลานานเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อประโยชน์ในการใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวเ้ท่านั้น ซ่ึงขอ้มูล

ดงักล่าวถือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ โดยถือวา่เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนัท่ีสุดของ

ผูใ้ชบ้ริการ และผูใ้ชบ้ริการยนิยอมมอบขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บริษทัโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวมประกอบดว้ย 

 ขอ้มูลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใหไ้วโ้ดยตรง ไดแ้ก่ 

 ขอ้มูลท่ีกรอก หรือส่ง หรืออพัโหลด เพื่อลงทะเบียนสมคัรใชบ้ริการของบริษทั 

อาทิ ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู ่วนั/เดือน/ปี เกิด  เพศ  อาย ุ รูปถ่าย  อีเมล หมายเลขโทรศพัท ์

 ขอ้มูลประกนั ขอ้มูลทางการเงิน เลขท่ีบญัชีธนาคาร  หมายเลขบตัรเครดิต หมายเลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน เลขใบขบัข่ี  เลขหนงัสือเดินทาง ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเช้ือชาติ ศาสนา ประวติัอาชญากรรม 

ขอ้มูลสุขภาพ 

 ขอ้มูลบญัชีผูใ้ชง้าน (Account) หรือขอ้มูลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้กไ้ขปรับปรุงในขอ้มูล

บญัชีผูใ้ชง้านของเจา้ของขอ้มูล 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลติดต่อกบับริษทั 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัการท าธุรกรรมสัญญา 

 ขอ้มูลการร่วมกิจกรรมต่างๆ 

 ขอ้มูลการท าแบบส ารวจ 
 

 ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

 ขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใชส้ าหรับการเขา้ใชบ้ริการ 

 ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

 ขอ้มูลจากการบนัทึกการใชบ้ริการ 

 ขอ้มูลการเขา้ออกเวบ็ไซต์ (Log Files) โดยระบบอตัโนมติั 

อาทิ หมายเลขไอพี (IP Address)/ ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) 

 ขอ้มูลรายการการท าธุรกรรม 

  ขอ้มูลพฤติกรรมการใชง้าน การใชฟั้งกช์นัต่างๆในเวบ็ไซต ์หรือใน Mobile Application 

ของบริษทั 

 ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมผา่นคุกก้ีหรือเทคโนโลยท่ีีคลา้ยกนั 
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ทั้งน้ี บริษทัจะด าเนินการใหเ้จา้ของขอ้มูล รับรู้ ใหค้วามยนิยอม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอ้ความสั้น  
(SMS, Short Message Service) หรือตามแบบวธีิการอ่ืนของบริษทั 

บริษทัอาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้กบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บจาก 

แหล่งอ่ืน เฉพาะในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งน้ี เพื่อ

ประโยชน์ในการปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบนัและเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการ

ใหบ้ริการของบริษทัใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัรวบรวม จดัเก็บ ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 เพื่อน าเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการใดๆ ของกลุ่มบริษทั และ/หรือ ของคู่คา้ของกลุ่มบริษทั ทั้งท่ี

เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
 เพื่อบริหารจดัการเก่ียวกบักรมธรรมข์องผูใ้ชบ้ริการ 
 เพื่อเป็นการจดัการเก่ียวกบัการบริการหลงัการขายเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดป้ระโยชน์สูงสุด 
 เพื่อปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการด าเนินการตามค าขอของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ท าสัญญา 
 เพื่อการจดัท าการบริการทางดิจิทลั 
 เพื่อการวจิยัตลาด และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย 
 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 เพื่อการสมคัรงานผา่นทางเวบ็ไซตบ์ริษทั หรือช่องทางอ่ืนของบริษทั 
ทั้งน้ี เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลยนิยอมใหบ้ริษทั ส่ง โอน และ /หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่  

กลุ่มบริษทั พนัธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ท่ีมีสัญญาอยู่กบับริษทั และ/หรือผูใ้ห้บริการ
คลาวดค์อมพิวต้ิง   โดยยนิยอมใหบ้ริษทั ส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะเก็บรวบรวม รักษา และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่เป็นประโยชน ์
ต่อการท างาน การด าเนินธุรกิจของบริษทั  เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บบริการท่ีดี บริษทัจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลให้
เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพื่อปรับปรุงบริการของบริษทัให้มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เพื่อพฒันามาตรฐานความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศในการบริหารจดัการความเส่ียง ตรวจจบั ป้องกนั
กิจกรรมท่ีมีแนวโน้มในการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานท่ีเก่ียวขอ้งหรือขอ้ตกลง เง่ือนไขการใช้งาน
เวบ็ไซตข์องบริษทั รวมถึงเพื่อติดต่อเจา้ของขอ้มูลผา่นทางโทรศพัท ์ขอ้ความ (SMS)  อีเมล หรือไปรษณีย ์หรือ
ผ่านช่องทางใดๆ เพื่อสอบถาม หรือแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบ หรือตรวจสอบและยืนยนัขอ้มูล หรือส ารวจ
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ความคิดเห็น หรือแจง้ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์และการใหบ้ริการของบริษทั ตามท่ีจ าเป็น 
 

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

1. บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลของท่านให้แก่พนกังาน ลูกจา้ง บุคลากร ผูส้อบบญัชี พนัธมิตรธุรกิจ ท่ี
ปรึกษาทางธุรกิจ ท่ีปรึกษากฎหมาย ของบริษทั และ ผูรั้บฝากทรัพย ์ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการในดา้นต่างๆ แก่ท่านมากยิง่ข้ึน  หรืออ านวยความสะดวกอ่ืนใดแก่ท่าน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ต่อเน่ือง 

2. บริษทัอาจตอ้งติดต่อประสานงานกบับุคคลท่ีสามซ่ึงบริษทัจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของท่านแก่
บุคคลท่ีสามเพื่อใหท้่านสามารถท าธุรกรรมท่ีท่านประสงคไ์ดส้ าเร็จลุล่วง 

3. บริษทัอาจจ าเป็นต้องเปิดเผยขอ้มูลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หรือตามค าสั่งศาลหรือ
หน่วยงานผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย 

โดยการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวนั้น บริษทัฯ จะด าเนินการใหบุ้คคลเหล่านั้น 
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และ มิให้ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
นอกเหนือไปจากวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่ 

  เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และการขอความยินยอมไม่อาจกระท าไดใ้น
เวลานั้น 

 เป็นไปเพื่อประโยชน์กับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภยัของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ
ผูใ้ชบ้ริการท่านอ่ืน 

 เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาคดีของศาล 
 เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย 

 

การรักษาความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัไดรั้บการรับรองดา้นการรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล  

ISO/IEC 27001:2013 และบริษทัจะด าเนินมาตรการท่ีเขม้งวดในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภยัในการป้องกนัการเขา้ถึง หรือการแก้ไขขอ้มูลโดยไม่ได้รับ

อนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวโดยใช้วิธีการเขา้รหัส และ/หรือความปลอดภยัทาง

กายภาพท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัการเขา้ใชง้านระบบโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลบั

และความปลอดภยัส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ  

บริษทัไดจ้  ากดัสิทธิในการเขา้ถึงหรือเขา้ใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ ไวเ้พียงบุคลากรของ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น แต่ทั้งน้ี บริษทัอาจมีการใช้บริการจากบุคคลและ/หรือนิติบุคคลภายนอกท่ีเขา้มา
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ด าเนินการในนามของบริษทั ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีมีหน้าท่ีปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบั 

และอาจถูกเลิกจา้งและด าเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่ม เปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี 

ไดใ้นอนาคต เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของการให้บริการ และการด าเนินงานของบริษทัเพื่อความ

เหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  และ

หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ บริษทัจะจดัใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั  ดงันั้น บริษทัจึงขอแนะน า

ใหผู้ใ้ชบ้ริการอ่านนโยบายและแนวปฏิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลทุกคร้ังท่ีใชบ้ริการ 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. สิทธิขอเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของบริษทั

2. สิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนโดยอตัโนมติัและขอให้ส่งหรือโอนไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูล

ส่วนบุคคลอ่ืนโดยอตัโนมติั  ซ่ึงบริษทัไดท้  าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบท่ีอ่านหรือใช้งาน

โดยทัว่ไปดว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติัและสามารถใชห้รือเปิดเผยไดด้ว้ยวิธี

อตัโนมติั

3. สิทธิคัดค้านการประมวลผล ซ่ึงบริษัทไม่จ  าเป็นต้องลบข้อมูลแต่ห้ามประมวลผลต่อตาม

วตัถุประสงคท่ี์มีการคดัคา้น เวน้แต่เจา้ของขอ้มูลใชสิ้ทธิขอลบขอ้มูล

4. สิทธิขอใหล้บหรือท าลาย หรือท าใหไ้ม่สามารถระบุตวัตน

5. สิทธิขอใหร้ะงบัการประมวลผล

กระบวนการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการติดต่อกบับริษัท 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัและแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูล หากพบวา่ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลใดท่ีเก่ียวกบัตนไม่ถูกตอ้งตามท่ีเป็นจริง หรือในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลประสงคจ์ะใช้

สิทธิเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน สามารถส่งค าร้องขอตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษทัก าหนด 

รวมถึงหากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี สามารถติดต่อไดท่ี้ 

ศูนยบ์ริการลูกคา้ บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

โทรศพัท ์: 02-4948377  

เวบ็ไซต ์: www.asnbroker.co.th         Email :     info@asnbroker.co.th 

http://www.asnbroker.co.th/
mailto:info@asnbroker.co.th
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อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจปฏิเสธสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้นกรณีท่ีกฎหมายก าหนด หรือใน

กรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลถูกท าใหไ้ม่ปรากฏช่ือหรือส่ิงบอกลกัษณะอนัสามารถระบุตวัของเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลไดอี้ก 




