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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไป
ประกาศบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด )มหาชน(
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) “ASN” มีเจตนารมณ์ให้การส่ งเสริ มและพัฒนาให้บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย เป็ นองค์กรที่มีการกากับดูแลกิ จการที่ดี เพื่อให้ธุรกิ จเติบโต เจริ ญก้าวหน้า เป็ นองค์กรที่มีการ
กากับ ดู แลกิ จการที่ ดีเพื่ อให้ธุ รกิ จเติ บโต เจริ ญก้า วหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยความ
โปร่ งใส มีคุณธรรม จริ ยธรรม และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน ควบคู่ไปกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายและ
สังคมโดยรวม ดังนั้น บริ ษทั จึงได้จดั ทาคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ เพื่อให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ และกระบวนการทางานของบริ ษทั ในยุคดิจิทลั และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี ปี
2560 หรื อ Corporate Governance Code ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยประกาศ
ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อการดาเนิ น
ธุ รกิจอย่างเป็ นธรรม สุ จริ ต โปร่ งใส
ทั้งนี้ให้คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ ระเบียบข้อบังคับ
การทางานที่พนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิดว้ ยความเข้าใจเป็ นอย่างดี และใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั ิงาน
ปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณธุ รกิ จอย่างเคร่ งครั ด และปฏิ บ ตั ิ ตนเป็ นแบบอย่างที่ ดี การฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บ ตั ิ ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจนี้ รวมถึงกฎระเบียบของบริ ษทั จะถูกพิจารณาโทษทางวินยั
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการทางาน
บริ ษทั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะให้ความร่ วมมือในการศึกษาและ
ปฏิบตั ิตามคู่มือดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อธารงไว้ซ่ ึ งการกากับดูแลกิจการที่และนาพาองค์กรสู่ เป้ าหมายในการ
สร้างความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

(นายธวัชชัย เลิศรุ่ งเรื อง)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ )Vision(
มุ่งมัน่ เสริ มสร้างศักยภาพทางธุ รกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อส่ งมอบคุณประโยชน์แก่ลูกค้า พันธมิตร
พนักงาน ผูถ้ ือหุ น้ อย่างเป็ นธรรม และร่ วมสร้างสรรค์สังคมดิจิทลั ที่ดี
พันธกิจ )Mission(
1 สร้างระบบบริ การมาตรฐานที่เปี่ ยมไปด้วยคุณภาพ
2 สร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ลูกค้า
3 สร้างรู ปแบบการดาเนิ นงานงานโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและลด
ต้นทุนดาเนินงาน
4 สร้างบุคลากรให้มีทกั ษะ ความรู้ ความชานาญ ผสมผสานความเชี่ ยวชาญทางธุ รกิ จเข้ากับทักษะเชิ ง
ดิจิทลั เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถแข่งขันในยุคดิจิทลั
5 สร้างพันธมิตรธุ รกิจที่ดีสาหรับการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ร่วมกัน
6 สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านเครื่ องมือดิจิทลั (Digital Social Responsibility)
ค่ านิยมองค์ กร : TARGET
Teamwork
Achievement
Responsibilities
Growth
Ethics
Transparency

ทีมงานร่ วมใจ
บรรลุเป้ าหมายร่ วมกันด้วยนวัตกรรมองค์กร
รับผิดชอบต่อสังคม
เติบโตอย่างยัง่ ยืน
ยึดถือพลังความดี
มีความโปร่ งใส
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หลักปฏิบัติเกีย่ วกับคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจ
บุคลากรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ต้องศึกษาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุ รกิจของ
บริ ษทั อย่างถี่ถว้ นและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยถือเป็ นวินยั ในการปฏิบตั ิงาน
ในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นหรื อละเว้นการปฏิบตั ิตามคู่มือฉบับนี้ ให้วนิ ิจฉัยตามลักษณะของการฝ่ าฝื น เจตนา
หรื อ หรื อความสาคัญผิด มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่งหน้าที่ของผูฝ้ ่ าฝื น และความประพฤติใน
อดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลกระทบอันเกิดจากการฝ่ าฝื นหรื อเหตุอื่นอันควรจะนามาประกอบการพิจารณา
ผูล้ ะเว้น ย่อมถู ก สอบสวนและลงโทษทางวินัย ตามความเหมาะสม อาจถึ ง ขั้นให้อ อก และอาจถู ก
ดาเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณี ที่การกระทานั้นผิดกฎหมาย
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบกากับดูแลสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้พนักงานในบังคับบัญชามี
ความรู ้ความเข้าใจและปฏิบตั ิตามคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั อย่างทัว่ ถึง
หากบุคลากรประสบปั ญหาในการตัดสิ นใจหรื อการปฏิ บตั ิงานที่มิได้กาหนดไว้ในคู่มือการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั ให้ยตุ ิการกระทาเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทานั้นแล้วพบว่า

การกระทานั้นขัดต่อกฎหมาย

การกระทานั้นขัดต่อนโยบายของบริ ษทั

การกระทานั้นส่ งผลเสี ยต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย

การกระทานั้นส่ งผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ของบริ ษทั

การกระทานั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบตั ิที่ไม่ดีในอนาคต
กรณี ไ ม่ แน่ ใ จหรื อไม่ อ าจตัดสิ นใจว่า การตัดสิ นใจของตนนั้นถู ก ต้องหรื อไม่ ควรหารื อผูร้ ่ วมงาน
ปรึ ก ษาผูบ้ งั คับบัญชา แล้วแต่ก รณี ผูบ้ งั คับบัญชามี หน้า ที่ ใ ห้ค าแนะนาในขั้นต้นแก่ ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชา หรื อ
สอบถามได้ที่ผอู ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้ อ
ทั้งนี้ หากบุคลากรพบการกระทาผิดกฎหมาย และ/หรื อหลักการกากับดูแลกิจการ ให้แจ้งข้อร้องเรี ยน
หรื อข้อกล่ าวหาไปยังช่ องทางต่างๆ ตามช่ องทางที่ ระบุ ไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้ องเรี ยนของ
บริ ษทั
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ส่ วนที่ 2
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
นโยบายกากับดูแลกิจการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะส่ งเสริ มและพัฒนาให้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นองค์กรที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยนาหลักปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริ บททางธุ รกิ จของบริ ษทั เพื่อให้ธุรกิ จ
เติ บ โต เจริ ญ ก้า วหน้า โดยตั้ง อยู่บ นพื้ น ฐานของการปฏิ บ ัติ ง านด้ว ยความโปร่ ง ใส มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ตรวจสอบได้ และสร้ างคุ ณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน ควบคู่ไปกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายและสังคมโดยรวม
นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผลู ้ งทุน
บริ ษทั จึ งได้กาหนดนโยบายด้านการกากับดูแลกิ จการที่ดีเพื่อเป็ นกรอบในการปฏิ บตั ิ งานด้านต่างๆ
ดังนี้
1.
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะปฏิ บตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ด้วยความรั บผิดชอบ ระมัดระวัง มุ่งมัน่ ทุ่ม เท ซื่ อสัตย์สุจริ ต เพื่อประโยชน์สู งสุ ดขององค์ก ร ปฏิ บตั ิ หน้า ที่
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ยึดถือคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุ รกิจ
ของบริ ษทั เป็ นแนวทางปฏิบตั ิเป็ นกิจวัตรจนเป็ นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
2.
คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูน้ า เป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดี และสอดส่ องดูแลเรื่ องการเข้าทาธุ รกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อให้การตกลงเข้าทาธุ รกรรมดังกล่าวมีแนวทางที่ชดั เจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผล
และเป็ นอิสระภายในกรอบจริ ยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ โดยรวมเป็ นสาคัญ
3.
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสาคัญร่ วมกับฝ่ ายบริ หารในการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
กลยุทธ์ แผนงานที่สาคัญของบริ ษทั ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรสาคัญ นานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนิ นงานเป็ นไปในทิศทางที่สามารถแข่งขันได้ ปรับตัวได้ภายใต้การ
เปลี่ ยนแปลง คงไว้ซ่ ึ งการเคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ื อหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย เป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม รวมถึงการติดตาม ดูแล รายงานผลการดาเนิ นงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย เพื่อ
สร้างคุณค่าอย่างยัง่ ยืนให้ท้ งั กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสังคมโดยรวม
4.
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่า
เทียมกันโดยยึดหลักความเป็ นธรรม จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่ อถือได้ และทันเวลาเพื่อให้ผถู้ ือ
หุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
5.
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารจัดให้มีระบบที่สนับสนุ นการต่อต้านการ
คอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารและพนักงานทุกคนได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับ
4
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การต่อต้านการคอร์ รัปชั่น รวมทั้งปฏิ บตั ิ ตามมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชั่นและปลู กฝั งจนเป็ นวัฒนธรรม
องค์กร
6.
การปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ถื อ เป็ นดั ช นี ช้ ี วัด ผลการปฏิ บ ัติ ง านของ
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน
ทั้งนี้ กรอบการปฏิบตั ิงานตามนโยบายกากับดูแลกิ จการที่ดีขา้ งต้น ได้แสดงอยู่ในคู่มือหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุ รกิจ ซึ่ งได้เผยแพร่ ให้พนักงานทุกคนเพื่อยึดถือปฏิบตั ิ
นิยามและความหมาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึ ง การจัดโครงสร้ างและกลไก มาตรการบริ หารจัดการภายในองค์กร
เพื่อเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กฝ่ าย ให้กิจการ
สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี มีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย คานึ งถึ งประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม สร้ างคุ ณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน สามารถปรับตัวได้
ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ความสาคัญของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
1.
สร้ างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผูบ้ ริ หาร ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย และ
สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูล้ งทุน
2.
สร้างพันธะผูกพันเพื่อให้ฝ่ายบริ หารใช้อานาจภายในขอบเขตที่กาหนด
3.
สร้างเครื่ องมือในการวัดผลการดาเนิ นงาน และตรวจสอบการทางานต่างๆ เพื่อปรับปรุ งแก้ไข
การดาเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
4.
สร้างระบบบริ หารจัดการที่ดี โปร่ งใส มีจริ ยธรรม มีมาตรฐานชัดเจน สามารถแข่งขันได้และมี
ผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
5.
สร้างประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่ งแวดล้อม

5

คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4)

หลักปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิ จฉบับนี้ ได้มีการปรับปรุ งเนื้ อหาให้สอดคล้อง
กับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็ น 5 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1
คณะกรรมการบริ ษทั
หมวดที่ 2
สิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ น้ และบทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หมวดที่ 3
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
หมวดที่ 4
การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง
หมวดที่ 5
จรรยาบรรณธุ รกิจ
แนวปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกิจ
หมวดที่ 1
คณะกรรมการบริษัท
หลักการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับการแต่งตั้งจากผูถ้ ือหุ ้นด้วยกระบวนการที่โปร่ งใสจึงต้องรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุ น้ และบุคคลภายนอก มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั การกาหนด
โครงสร้างกรรมการทั้งในเรื่ องขนาด องค์ประกอบ สัดส่ วนกรรมการที่เป็ นอิสระที่เหมาะสม รวมถึงการกาหนด
อานาจหน้าที่ และความรั บผิดชอบต้องเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หารโดยมี ก ารแบ่งแยกหน้า ที่ ความรั บผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารที่ชดั เจน เป็ นประโยชน์ต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของ
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสู่ วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยบุคคลที่
จะได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความซื่ อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถและ
ประสบการณ์ จะต้องอุทิศเวลาให้กบั บริ ษทั เพื่อปฏิ บตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ดว้ ยความมีอิสระในการตัดสิ นใจ
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
นอกจากนั้น เพื่อให้ก ารปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ของคณะกรรมการบริ ษ ทั มี ป ระสิ ท ธิ ภาพยิ่ง ขึ้ น จะต้องมี
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยการกากับดูแล ศึกษา และกลัน่ กรองงานตามความจาเป็ น
แนวปฏิบัติทดี่ ี
1.

ภาวะผูน้ าและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษทั มีวสิ ัยทัศน์และความมุ่งมัน่ ที่จะให้บริ ษทั เป็ นผูน้ าด้านธุ รกิจนายหน้าประกันภัยที่
พร้ อ มพัฒ นาคุ ณภาพการให้บ ริ ก ารด้ว ยมาตรฐานระดับ สากลและดู แ ลผลประโยชน์ ของลู ก ค้า พันธมิ ต ร
พนักงาน รวมถึงผูถ้ ือหุ น้ อย่างเป็ นธรรม และร่ วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะผูน้ าองค์กร มีภาวะผูน้ าในการกากับดูแลการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หาร
ให้มีการบริ หารจัดการที่ ดี ครอบคลุ มถึ งการกาหนดวัตถุ ประสงค์เป้ าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดาเนิ นงาน
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ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายและรับผิดชอบตามหน้าที่ในการ
กากับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม
2.

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั การแต่งตั้ง และความเป็ นอิสระ
2.1 คณะกรรมการบริ ษ ัท ประกอบด้ว ยกรรมการที่ มี คุ ณ สมบัติ ห ลากหลายทั้ง ในด้า นทัก ษะ
ประสบการณ์ความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะด้าน
มีจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน เพียงพอที่จะสามารถเอื้อประโยชน์แก่
บริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 1 คนเป็ นผูม้ ีประสบการณ์
ในธุ รกิ จ และอย่างน้อย 1 คนมีประสบการณ์ดา้ นบัญชี และการเงิน ซึ่ งสามารถให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายบริ หารได้อย่างเป็ นอิสระ
2.2 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ทั้งคณะ ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่สะท้อนอานาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม และกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการจะเป็ นผู ้
ถือหุ น้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
2.3 คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้น
ทั้งหมดโดยรวม มิใช่ตวั แทนของผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2.4 การแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั และข้อกาหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่ งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยในการระบุผเู้ ข้า
คัดเลือกมาดารงตาแหน่งกรรมการคณะกรรมการอาจจะใช้แหล่งการสรรหา ดังต่อไปนี้
(1) การเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการโดย
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
(2) กรรมการของบริ ษทั เป็ นผูแ้ นะนา
(3) การสรรหาจากผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่เสนอ
(4) บริ ษทั ที่ปรึ กษาภายนอก
(5) ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ
(6) การสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรและเหมาะสม
2.5 กรรมการบริ ษทั มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระอาจได้รับพิจารณา
เลื อกตั้ง ให้เป็ นกรรมการบริ ษ ทั ต่ อไปได้ ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี กรรมการ
บริ ษทั ต้องออกจากตาแหน่ งจาหนวนหนึ่ งในสาม ถ้าจานวนกรรมการบริ ษทั แบ่งออกให้ตรง
เป็ นส่ วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม กรรมการบริ ษทั ที่จะต้อง
ออกจากตาแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริ ษทั ที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริ ษทั ที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งอีกได้
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2.6

คณะกรรมการกาหนดเป็ นนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่ องไม่เกิน
9 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

3.

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั
3.1 กรรมการบริ ษทั ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีจรรยาบรรณ
ในการดาเนินธุ รกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่
บริ ษทั ได้
3.2 กรรมการบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่
จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นตามที่คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
3.3 กรรมการบริ ษ ัท สามารถด ารงต าแหน่ ง กรรมการในบริ ษ ัท อื่ น ได้ แต่ ต้อ งตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญต่อการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ล และเพื่อให้มนั่ ใจว่า
กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในฐานะกรรมการของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดเป็ นนโยบายว่ากรรมการจะ
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั
3.4 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ต้องมีความเป็ น
อิ ส ระจากการควบคุ ม ของผู ้ บ ริ หาร ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ต้ อ งสามารถเข้ า ร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั โดยให้ความเห็นอย่างอิสระและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุ น้ ทุกรายได้เท่าเทียมกันเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4

บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
4.1

กากับดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผถู ้ ือหุ น้ โดย
ยึดถือแนวปฏิบตั ิสาคัญ 4 ประการคือ


การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ (duty of care)



การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต (duty of loyalty)



การปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (duty of obedience)



การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่ งใส ทันเวลา และ
ตรวจสอบได้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน (duty of disclosure)
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4.2

พิจารณาแผนงานหลักในการดาเนินงาน งบประมาณ เป้ าหมาย และนโยบายในการดาเนินงาน
ธุ รกิจ รวมถึงกากับดูแลให้การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายหลัก ขององค์ก ร และสนับ สนุ น ให้มี ก ารจัด ท าหรื อ ทบทวนวัต ถุ ป ระสงค์
เป้ าหมาย กลยุทธ์ สาหรับระยะ 3-5 ปี เพื่อให้มนั่ ใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจาปี ได้คานึ งถึง
ผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอคาดการณ์ได้ตามสมควร

4.3

กากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารมีการบริ หารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงมีการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย สร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนอง
ความต้องการของผูม้ ี ส่วนได้เสี ย รวมถึ งการติดตาม ประเมินผล และดูแลรายงานผลการ
ดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายและงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

4.4

กากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับ
ธุ รกิจของบริ ษทั

4.5

มีอานาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดาเนินงานสาหรับ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริ ษทั ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ หรื อฝ่ ายบริ หาร

4.6

มีอานาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรื อแนะนาให้อนุกรรมการหรื อคณะทางาน เพื่อพิจารณาหรื อ
ปฏิบตั ิในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร

4.7

กากับดูแลให้บริ ษทั มีการจัดทาแผนสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กรพร้อมนาเสนอ
ถึงแนวทางในการดาเนินการ

4.8

ดาเนินการให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิ ทธิภาพ
รวมทั้ง การจัด การความเสี่ ย ง และความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ข องรายงานทางการเงิ น โดยจัด ให้
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู ้ติ ด ตาม และด าเนิ น การร่ วมและประสานงานกั บ
คณะกรรมการตรวจสอบ

4.9

จัดทารายงานประจาปี ของคณะกรรมการและรับผิดชอบต่อการจัดทาและเปิ ดเผยงบการเงิน
เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือ
หุน้
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4.10

จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของ
บริ ษทั
มีอานาจพิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องใดๆ ที่จาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับบริ ษทั หรื อที่เห็นว่าเหมาะสม

4.11

เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
4.12

แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่ าว ผูไ้ ด้รับมอบอานาจนั้นต้องไม่มีอานาจ
อนุ มตั ิรายการที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ใ นลัก ษณะอื่ นใดกับ บริ ษ ทั หรื อบริ ษทั ย่อยเว้นแต่เรื่ องต่ อไปนี้ จะ
กระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นก่ อน ทั้งนี้ เรื่ องใดที่ กรรมการ และ/หรื อ
บุคคลที่เกี่ ยวข้องของกรรมการ มีส่วนได้เสี ยหรื อมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยหรื อมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่ าวไม่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น

4.13

กากับดูแลนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสื่ อสารในทุกระดับของบริ ษทั และต่อ
หน่ ว ยงานภายนอก เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า บริ ษัท ได้ ป ฏิ บ ัติ ต ามภาระหน้ า ที่ ต ามกฎหมายและ
จรรยาบรรณที่กาหนดไว้

4.14

กากับดูแลให้บริ ษทั มีกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยนและการดาเนิ นการกรณี การชี้เบาะแส การ
ให้ขอ้ มูลการกระทาผิดและการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ การสอบสวน และการคุ ม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
และพิจารณาข้อร้องเรี ยนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนตามนโยบายการร้องเรี ยนและการ
แจ้งเบาะแสและการร้องเรี ยน (Whistle Blowing Policy and Procedure)

5.

บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

เนื่องด้วยประธานกรรมการของบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นบุคคลเดียวกัน อีกทั้งประธาน
กรรมการเป็ นกรรมการที่มีอานาจลงนามและเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั ประธานกรรมการจึงไม่มีคุณสมบัติ
เป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการจึงส่ งเสริ มให้เกิ ดการถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ดังนี้
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ


กากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร
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กากับ ดู แลให้มนั่ ใจว่า กรรมการทุ กท่านมี ส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มให้เกิ ดวัฒนธรรมองค์กรที่ มี
จริ ยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี



เรี ยกประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุ มผู้
ถือหุน้



มีบทบาทในการกาหนดวาระการประชุ มคณะกรรมการ โดยหารื อร่ วมกับกรรมการอิสระ 1 ท่าน
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ร่วมพิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ



มีบทบาทในการกากับการประชุ มให้มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่ กรรมการจะอภิ ปรายประเด็น
สาคัญ และส่ งเสริ มให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ



มีบทบาทในการเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการที่ไม่
เป็ นผูบ้ ริ หาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ

บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร










จัดทาแผนระยะยาว (3 ปี ) และแผนงานระยะสั้น (1 ปี ) ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุ นให้
แผนงานระยะยาวบรรลุเป้ าหมาย
จัดทางบประมาณและดาเนินธุ รกิจภายใต้งบประมาณ แผนงาน โครงการ และหลักการที่ได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการ
การจัดองค์กรและงานโดยมีอานาจในการกาหนดโครงสร้างองค์กร การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง หนังสื อเวียน การกาหนดสายการบังคับบัญชา และผังการดาเนิ นงาน การกาหนดตาราง
อานาจอนุมตั ิปฏิบตั ิงาน และการกาหนดระดับงาน Job Description และ Job Specification
การบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยมีอานาจพิจารณาจ้างงานการพิจารณา/เงินชดเชย/ค่าจ้าง/เงินเดือน/
/โบนัส ค่าตอบแทนของพนักงานในตาแหน่ งตั้งแต่กรรมการผูจ้ ดั การลงมา การแต่งตั้ง ถอดถอน
และโอนย้า ย สั บ เปลี่ ย นสายงาน การพิ จ ารณาสวัส ดิ ก ารภายใต้น โยบายที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการ การเสริ ม สร้ างวัฒนธรรมองค์ก ร การเสริ ม สร้ างทัก ษะและความชานาญของ
บุคลากรเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของบริ ษทั
ควบคุ ม ดูแลการบริ หารงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดไว้
และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
มีอานาจในการดาเนินธุ รกิจใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ คาสั่ง ตลอดจน
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
มี อานาจออกค าสั่ ง ระเบี ย บ ประกาศ บันทึ ก เพื่ อให้ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านเป็ นไปตามนโยบาย และ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
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ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในแต่ละวันเพื่อเตรี ยมตัว และป้ องกันความเสี่ ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน
 มี อ านาจในการให้ ค วามเห็ น ชอบนิ ติ ก รรมที่ เ กี่ ย วกับ การด าเนิ น ธุ ร กรรมปกติ ข องบริ ษ ท
ั เช่ น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็ นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษ ทั ตามระเบี ยบอานาจอนุ มตั ิ ที่เกี่ ยวข้อง รวมถึ ง การมอบอานาจช่ วงในการ
ดาเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงานของบริ ษทั
 มี อานาจกระท าการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษท
ั ต่อบุคคลภายนอกในกิ จการที่ เกี่ ยวข้อง
จาเป็ น และเป็ นการดาเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั
 ขออนุ มตั ิแต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนิ นงานของบริ ษท
ั หรื อเพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านคณะกรรมการบริ ษทั
 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษท
ั เป็ นครั้งคราว
ทั้งนี้ อานาจในการกระทานิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่มี ส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและประกาศ
ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่
ภายใต้ขอบข่ายอานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารในการพิจารณาและสิ ทธิ ออกเสี ยงในนิติกรรมดังกล่าวไม่วา่
โดยดุ ลยพินิจของตนเองหรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาในนามของตนเอง ในกรณี ดงั กล่ าว นิ ติกรรมนั้น
จะต้องนาเสนอเพื่อให้ได้ความเห็ นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนาเสนอไปยังคณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น (แล้วแต่กรณี ) ตามที่ กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และตามกฎหมาย
ต่อไป


6.

การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ที่สามารถ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ที่เป็ นผูม้ ี
ความรู้ และประสบการณ์ ด้า นบัญชี และการเงิ นเพี ย งพอที่ จะท าหน้าที่ ใ นการสอบทานความเชื่ อถื อของงบ
การเงิน โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายต้องเป็ นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติและหน้าที่ตาม
หลัก เกณฑ์ข องส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1 สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
6.2 สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิผล
6.3 สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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6.4
6.5

6.6
6.7

6.8

6.9
6.10
7.

สอบทานและหารื อกับฝ่ ายบริ หารเกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่สาคัญของบริ ษทั และมาตรการที่ฝ่าย
บริ หารได้ดาเนินการเพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ ยงดังกล่าว
พิจารณาความเป็ นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็ นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิ กจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่ นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี และพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มนั่ ใจ
ได้ว่าเป็ นตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง รายการดังกล่ าวมี ความสมเหตุ สมผลและเป็ นประโยชน์
สู งสุ ดต่อบริ ษทั
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษ ทั ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อ
เห็นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการปฏิบตั ิงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ตามข้อบังคับของบริ ษทั โดย
7.1 กาหนดให้มีการประชุ มและวาระการประชุ มคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า 1 ปี เพื่อให้
กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้า ร่ วมประชุ ม ได้ โดยก าหนดจ านวนครั้ งของการประชุ ม
คณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 6 ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น
7.2 ประธานคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิ สระหนึ่ งคนร่ วมกันพิจารณากาหนดวาระการ
ประชุมและพิจารณาเรื่ องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องต่างๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็ นวาระการประชุ มได้ โดยที่กรรมการ
ทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิ ดเผย
7.3 ในการเรี ยกประชุ ม ให้ป ระธานกรรมการ หรื อเลขานุ ก ารบริ ษทั ในฐานะที่เป็ นผูซ้ ่ ึ งได้รับ
มอบหมายจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมซึ่ งมีการกาหนดวาระในการประชุ มอย่างชัดเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุ มที่ครบถ้วนเพียงพอ ส่ งให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้า 5 วันทาการก่อนวัน
ประชุ ม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม เว้นแต่
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

ในกรณี จาเป็ นรี บด่ วนเพื่อรั กษาสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอื่น
และกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานที่ประชุ ม ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง
เพี ยงพอสาหรับ กรรมการที่จะอภิปราย และเป็ นผูป้ ระมวลความเห็ น ข้อสรุ ปที่ ได้จากการ
ประชุ ม ทั้ง นี้ ในการลงมติ ในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือมติ เสี ยงข้างมาก โดยให้
กรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง โดยกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยโดยนัยสาคัญจะไม่เข้าร่ วม
ประชุ มและไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ประธานในที่
ประชุมจะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเสี ยงเพื่อชี้ ขาด และหากมีกรรมการคัดค้านมติ ให้บนั ทึกคา
คัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
ประธานที่ประชุมอาจเชิญฝ่ ายจัดการหรื อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วม
ประชุม หรื อให้ความเห็น หรื อส่ งเอกสารหรื อข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น เพื่อให้มี
โอกาสรู้จกั ผูบ้ ริ หารระดับสู งสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดตาแหน่ง
กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดที่ได้จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น เพื่ออภิปรายปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ โดยประชุมร่ วมกันอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และแจ้งให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารทราบถึงผลการประชุม
เลขานุการบริ ษทั ต้องรายงานสถานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ของกรรมการและผูบ้ ริ ห ารให้ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั รั บ ทราบ และนาเสนอสรุ ป
รายงานการถื อครองและการเปลี่ ยนแปลงในหลัก ทรัพ ย์ของบริ ษ ทั ประจาปี ไว้ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั
เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูป้ ระสานงาน เตรี ยมความพร้ อม เตรี ยมเอกสารประกอบการประชุ ม
และเชิญประชุม รวมทั้งเป็ นผูบ้ นั ทึกและจัดทารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน
14 วัน และจัดส่ งให้ประธานคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
โดยเสนอให้ที่ประชุ มรับรองในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุ มของการประชุ มครั้ง
ถัดไป และเป็ นผูจ้ ดั เก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษทั อย่างเป็ น
ระเบี ยบ พร้ อมให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องตรวจสอบได้ รวมถึ งข้อมูลหรื อ
เอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสื บค้นอ้างอิงในภายหลัง
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7.10

คณะกรรมการบริ ษทั อาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชี พจากที่ปรึ กษาภายนอกได้ดว้ ยค่าใช้จ่าย
ของบริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั ยังสามารถที่จะเรี ยกข้อมูลต่างๆ ที่ตอ้ งการ หรื อร้องขอให้
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอกเข้าร่ วมในที่ประชุ มตามความเหมาะสม ซึ่ งจะต้องเป็ น
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรื อรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม

8.

การติดต่อสื่ อสารกับฝ่ ายบริ หาร
กรรมการสามารถเข้าถึ งและติ ดต่อสื่ อสารกับฝ่ ายบริ หารและเลขานุ การบริ ษทั ได้โดยตรงตามความ
เหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่ อสารนั้นต้องไม่เป็ นการก้าวก่ายหรื อแทรกแซงต่อการดาเนิ นธุ รกิจปกติของ
บริ ษทั
9.

ค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการไม่อาจกาหนดค่าตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจากเป็ นการขัดกันของผลประโยชน์ โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องเสนอการกาหนดค่าตอบแทนให้ผถู ้ ื อหุ ้นมีสิทธิ พิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณภาพ มีความรู ้ความสามารถไว้ และให้ผถู้ ือหุ ้นเป็ น
ผูพ้ ิจารณาโดยกาหนดเป็ นวาระการปะชุมในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ น้
(Annual General Shareholders’ Meeting: AGM)
ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ก าหนดให้มี ก ารเปิ ดเผยค่ า ตอบแทนที่ จ่า ยให้แก่ ก รรมการและผูบ้ ริ หารตามรู ป แบบที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
10.

การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มให้มีการอบรมและให้ความรู ้ แก่กรรมการ ผูเ้ กี่ยวข้องในระบบ
กากับดูแลกิจการของบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการ ตลอดจนผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริ ษทั จะจัดให้มีการแนะนาแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ของบริ ษทั และข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการที่เข้ารับตาแหน่งในบริ ษทั เป็ นครั้งแรก
เพื่อส่ งเสริ มให้การปฏิบตั ิหน้าที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่ องภายใต้กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงดูแล
ให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ และได้รับการอบรมและพัฒนาความรู ้ที่จาเป็ น
11.

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการกาหนดให้มี การประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ งานของตนเองเป็ นประจาทุ กปี โดยมี ท้ งั การ
ประเมิ นแบบรายคณะและแบบรายบุ ค คล เพื่ อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ ของ
คณะกรรมการว่าได้ดาเนิ นการตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดีหรื อไม่ เพื่อปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงานของ

15

คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4)

คณะกรรมการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กาหนดไว้ และจัดให้มีการเปิ ดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ใน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลไว้ในรายงานประจาปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารมี บทบาทในการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นประจาทุกปี และกรรมการอาวุโสเป็ นผูส้ ื่ อสารผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพื่อ
การพัฒนาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารทราบ
12.

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมการมี กลไกในการกากับดู แลนโยบายและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยที่ ทาให้สามารถ
ควบคุ มดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของบริ ษทั โดยส่ งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย ด้วยการการเสนอชื่ อหรื อแต่งตั้งบุคคลใดๆ ที่
เห็ นสมควร เข้าเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย โดยมี จานวนอย่างน้อยตามสัดส่ วนการถื อหุ ้นใน
บริ ษทั ย่อย และมีระเบียบปฏิบตั ิหรื อข้อกาหนดที่กาหนดให้การส่ งบุคคลดังกล่าวไปเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั ย่อย จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมการพึงกากับดู แลให้บริ ษทั มี กลไกในการกากับดูแลบริ ษทั ย่อย โดยมีการกาหนดขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่ได้รับแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจนซึ่งรวมถึง
 การกาหนดกรอบอานาจในการใช้ดุลพินิจที่ชด
ั เจน และที่มีผลให้การพิจารณาของกรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารดังกล่าวในการออกเสี ยงในการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยในเรื่ องสาคัญ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการของบริ ษทั ก่อน
 การติดตามดูแลให้บริ ษท
ั ย่อยมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน การ
ทารายการระหว่างกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง
 มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริ ษท
ั ย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีความรัดกุม
เพื่อสร้างความมัน่ ใจได้วา่ การดาเนินการต่างๆ ของบริ ษทั ย่อยเป็ นไปตามนโยบายทางธุ รกิจของ
บริ ษทั
 การติดตามดูแลให้กรรมการหรื อผูบ
้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษ ทั พึ ง ก ากับ ดู แ ลให้บ ริ ษ ทั มี ก ลไกในการก ากับ ดู แ ลที่ มี ผ ลให้ก ารท า
รายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ ยวโยงของบริ ษทั การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สิน หรื อการทา
รายการที่สาคัญอื่นใดของบริ ษทั ย่อย ต้องได้รับมติจากที่ประชุ มคณะกรรมการหรื อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ก่อนการทารายการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทารายการดังกล่าวของบริ ษทั ย่อยในลักษณะทานองเดียวกับ
การทารายการในลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริ ษทั ต้องได้รับมติจากที่ประชุ มคณะกรรมการหรื อที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
16

คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4)

หมวดที่ 2
สิ ทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและบทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
หลักการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึ งการเคารพในสิ ทธิ และดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย ผูถ้ ื อหุ ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
โดยไม่คานึงถึง เพศ อายุ สี ผวิ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง จึงได้สนับสนุ นให้ผถู ้ ือหุ ้นได้
ใช้สิทธิ ของตนเอง และจะไม่ดาเนิ นการใดๆ อันเป็ นการละเมิ ดหรื อลิ ดลอนสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น นอกจากนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ยังให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน
ได้แก่ พนักงานผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก เช่น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า คู่คา้
เจ้าหนี้ รวมทั้งชุมชนและสังคม ซึ่ งผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจะต้องได้รับการดูแลตามสิ ทธิ ที่มีอยูต่ ามกฎหมายและ
ตามข้อตกลงที่มีอยูก่ บั บริ ษทั อย่างเป็ นธรรม
แนวปฏิบัติทดี่ ี
1.
กากับดูแลให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรายมีสิทธิ พ้นื ฐานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น
 สิ ทธิ ในการได้รับใบหุ น
้ และการโอนหุน้
 สิ ทธิ ในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสิ นใจ
 สิ ทธิ ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
 สิ ทธิ ในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส
้ อบบัญชี
 สิ ทธิ การได้รับส่ วนแบ่งในผลกาไร/เงินปั นผล
2.
กากับดูแลเรื่ องสิ ทธิ ขอผูถ้ ือหุ น้ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อตัดสิ นใจในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษทั
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการอานวยความสะดวกและส่ งเสริ มให้นกั ลงทุ นทุกราย รวมทั้งนักลงทุ น
สถาบัน เพื่ออานวยความสะดวกและส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้มีส่วนร่ วมในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้น ดังนี้
การดาเนินการก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
 เปิ ดโอกาสให้ผถ
ู ้ ื อหุ ้นเสนอวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นหรื อส่ งคาถามที่เกี่ ยวข้องกับวาระการ
ประชุ ม รวมทั้งเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุ ม พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบผ่านระบบการเปิ ดเผยข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เผยแพร่ ขอ้ มูลหนังสื อเชิ ญประชุ ม ระเบียบวาระการประชุ ม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
หนังสื อมอบฉันทะพร้อมระบุเงื่ อนไขและวิธีการลงทะเบียนเอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการม /อบ
ฉันทะไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระผ่านทางเว็บไซต์ล่วงหน้า
ก่อนการประชุม 30 วัน ก่อนที่จะจัดส่ งเอกสารดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมทั้งแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบ
ผ่านระบบการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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จัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยระบุวนั เวลา และสถานที่จดั ประชุมชัดเจน พร้อม
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริ งและเหตุ ผล ความเห็นของคณะกรรมการ รายงาน
การประชุ มครั้งที่ผา่ นมา รายงานประจาปี หนังสื อมอบฉันทะ พร้ อมระบุวิธีการมอบฉันทะ และ
การเสนอชื่ อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลื อกในการมอบฉันทะ รวมทั้งหลักเกณฑ์
และวิธีในการเข้าร่ วมประชุ มและคะแนนเสี ยงในการผ่านมติแต่ละวาระที่ คณะกรรมการบริ ษทั
เสนอให้พิจารณา และเอกสารประกอบการประชุ มอื่นๆ โดยบริ ษทั ได้ทาการจัดส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้น
ล่ วงหน้า 21 วัน เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้มี โอกาสศึ กษาวาระการประชุ ม ล่ วงหน้าและนาข้อมู ล มา
ตัดสิ นใจในการลงมติที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส่
ให้มีการประกาศรายละเอียดของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ลงในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันต่อเนื่อง 3
วัน ก่อนวันประชุ มอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเป็ นการบอกกล่าวการเรี ยกประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการ
ล่วงหน้าสาหรับให้ผถู ้ ือหุ น้ เตรี ยมตัวมาเข้าร่ วมประชุม
ในกรณี ที่มี การเพิ่มวาระการประชุ มจะมี ก ารแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบโดยจะปฏิ บ ตั ิ ใ นกรณี จาเป็ น
เร่ งด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั เท่านั้น และจะส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มไม่นอ้ ยกว่า 7
วัน ก่อนวันประชุ มรวมทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลประกอบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นล่วงหน้าไว้ใน
เว็บไซต์ก่อนจัดส่ งเอกสาร

การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
 จัดให้มีสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุ น
้ ที่มีขนาดเพียงพอรองรับจานวนผูถ้ ือหุ ้น ตั้งอยูใ่ นทาเลที่มีการ
คมนาคมสะดวก และช่ วงเวลาการประชุ มที่ เหมาะสม เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถเดิ นทางไปร่ วม
ประชุมได้โดยง่าย
 เปิ ดให้ผูถ
้ ื อหุ ้นลงทะเบี ยนเข้าประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นก่ อนเวลาประชุ ม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลา
ลงทะเบียนทะเบียนแล้วก็ยงั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุ มสามารถลงทะเบียน
เข้าร่ วมประชุมได้โดยไม่เสี ยสิ ทธิ
 อานวยความสะดวกให้ผถ
ู ้ ือหุ น้ ในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่และผูถ้ ือหุ ้นราย
ย่อย นักลงทุนสถาบัน มีการจัดบุคลากรต้อนรับ ให้ขอ้ มูล และการตรวจเอกสารของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละ
รายที่จะเข้าร่ วมประชุม และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมอย่างเพียงพอ
 จัดให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งการลงทะเบียนผูถ้ ื อหุ ้น การลงคะแนน
เสี ยงการนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อให้การดาเนิ นการประชุ มเป็ นไปโดยสะดวก รวดเร็ ว
และผลการลงมติมีความถูกต้อง แม่นยา
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สนับสนุ นให้กรรมการทุกคนรวมทั้งผูบ้ ริ หารระดับสู ง เลขานุ การบริ ษทั เข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
หากไม่ติดภารกิ จสาคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟั งความคิดเห็ นของผูถ้ ื อหุ ้นอย่างอิสระ และ
เหมาะสมตามวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม
บริ ษทั ไม่กระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดโอกาสในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น หรื อสร้าง
ภาระให้ผถู ้ ือหุ ้นจนเกินควร เกินกว่าที่กาหนดไว้ในแนวทางการปฏิบตั ิของหน่วยงานกากับดูแลที่
เกี่ยวข้อง
ก่อนเริ่ มการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ให้ประธานในที่ประชุ มหรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายชี้ แจงสัดส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการที่
ใช้ในการประชุม การออกเสี ยงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่จะต้องลง
มติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริ ษทั
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ อาสาทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี ยง รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผู ้
ถื อหุ ้นสอบถามเกี่ ย วกับ กระบวนการและวิธี การลงคะแนนเสี ย งและเปิ ดเผยไว้ในรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในระหว่า งการประชุ ม ให้ป ระธานกรรมการซึ่ ง เป็ นประธานในที่ ประชุ มหรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายแจ้งต่อที่ประชุ มถึงข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องที่เสนอ
รวมทั้งแจ้งคะแนนเสี ยงในการผ่านมติในแต่ละวาระ
จัดให้มีการลงคะแนนเสี ยงโดยใช้บตั รลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุ มที่ตอ้ งมีการลงมติ
ของที่ประชุมเว้นแต่ผถู ้ ือหุ น้ ได้มีการออกเสี ยงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสื อมอบฉันทะแล้ว
จัดให้มี ก ารลงคะแนนเสี ย งเลื อกกรรมการเป็ นรายบุ ค คลในวาระการแต่ ง ตั้ง กรรมการ แต่ ไ ม่
สามารถแยกจานวนเสี ยงในการลงคะแนนเสี ยงได้
สนับสนุ นให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มสามารถใช้สิทธิ ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยซักถาม
แสดงความเห็ น ให้ข ้อเสนอแนะและออกเสี ย งร่ วมกันตัดสิ นใจในเรื่ องที่ ส าคัญต่ า งๆ ที่ อาจมี
ผลกระทบต่อบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้

การดาเนินการหลังวันประชุมผูถ้ ือหุน้
 เปิ ดเผยมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสี ยงในวันถัดไปจากวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดย
แจ้งเป็ นจดหมายข่าวผ่านระบบการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
 จัดทารายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังวัน
ประชุ ม ตามข้อกาหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ และเผยแพร่ บนั ทึ ก รายละเอี ย ดการประชุ ม อย่า ง
ครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และข้อซักถามของผูถ้ ือหุ ้นใน
แต่ละวาระ พร้อมทั้งเผยแพร่ วดี ีทศั น์การประชุมให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
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นาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ใน
โครงการประเมินคุ ณภาพการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น (AGM Checklist) ซึ่ งจัดโดยสมาคม
ส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย มาพิจารณา และหาแนวทางการปรับปรุ งเพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้
ถือหุ น้ อย่างต่อเนื่อง

3.

การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย
3.1 กาหนดให้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นไปตามจานวนหุ น้ โดยหนึ่งหุ น้ มีสิทธิ เท่ากับ
หนึ่งเสี ยงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุ มล่วงหน้าก่อนวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งให้
เสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั โดยเผยแพร่ หลักเกณฑ์ รวมถึง
ช่องทางรับเรื่ อง และช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่ อง ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
3.2 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่ วมประชุ มแทนตนได้ ในกรณี ที่ผถู ้ ื อหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้วย
ตนเอง โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งไปพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งได้ระบุถึงเอกสารหรื อ
หลักฐาน รวมทั้งคาแนะนา ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ เพื่อให้สามารถจัดเตรี ยมได้อย่างถูกต้อง
และไม่เกิ ดปั ญหาในการเข้าร่ วมประชุ มของผูร้ ับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบ
ฉันทะจะกาหนดขึ้นภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่ องใดๆที่จงใจกาหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความยุง่ ยาก
แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในการมอบฉันทะ
3.3 กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับพิจารณาวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย ต้องงดออกเสี ยงลงมติใน
วาระนั้นๆ
4.

การใช้ขอ้ มูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในและ
การซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั เพื่อให้เกิ ดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุกราย และป้ องกันมิให้
กรรมการและผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องซื้ อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
บทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั สามารถเข้าถึงและ
ได้รับข้อมูลข้อร้องเรี ยน หรื อประเด็นความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยได้อย่างถู กต้อง โดยเปิ ดเผยช่ องทางไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อรายงาน
ประจาปี
5.2 มุ่งเน้นพัฒนาบริ ษทั ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ให้มีรายได้และผลกาไรเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผถู ้ ือ
หุ ้นของบริ ษทั ได้รับผลตอบแทนและความพึงพอใจสู งสุ ด โดยคานึ งถึ งมูลค่าและการเติบโตของบริ ษทั อย่าง
ยัง่ ยืน
5.
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5.3 จัดให้มีการดูแลในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ไม่กระทาการใดอันเป็ นการเอา
เปรี ยบลูกค้า รวมถึงให้ความสาคัญในการปรับปรุ งและพัฒนาการบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพและทันสมัยอยูเ่ สมอ
มี ศู น ย์บ ริ ก ารลู ก ค้า (Call Center) เพื่ อ รั บ ข้อ คิ ด เห็ น และเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ บริ ก าร และ
ประสานงานให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาอย่างเร่ งด่วน ซึ่ งบริ ษทั ถือว่าความพึงพอใจสู งสุ ด
และความเชื่อมัน่ ของลูกค้าเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่
5.4 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั ลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ และ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมถึงรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าอย่างเคร่ งครัด
5.5 ดาเนิ นธุ รกิ จอย่างเป็ นธรรม ส่ งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ประพฤติ ตาม
กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า มีข้ นั ตอนและวิธีปฏิบตั ิในการคัดเลือกคู่คา้ และปฏิบตั ิ
ตามสัญญา ข้อตกลง เงื่อนไขที่มีต่อคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้อย่างเคร่ งครัด
5.6 ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็ นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
เอาใจใส่ ดูแลพนักงานอย่างทัว่ ถึง สนับสนุ นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน คานึ งถึง สวัสดิภาพ
จัดให้มีสวัสดิการเงินกูย้ มื ช่วยเหลือพนักงาน และมีกองทุนสารองเลี้ยงชี พ เลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้อง
กับช่ วงอายุ ระดับความเสี่ ยง ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริ หารจัดการเงิน เพื่อดูแลให้พนักงานมี
การออมอย่างเพียงพอสาหรับรองรับการเกษียณ
5.7 กาหนดนโยบายการต่อต้า นการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น และสนับ สนุ นให้บุ คลากรของบริ ษทั ให้
ความสาคัญ มีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
5.8 จัด ให้ มี ค ณะท างานที่ ดู แ ลด้า นการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของ
พนักงานบริ ษทั เพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุนสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
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หมวดที่ 3
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
หลักการ
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึ งความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญของบริ ษทั ทั้งข้อมูลทาง
การเงิน และข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน ซึ่ งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
จึงต้องดาเนิ นการเปิ ดเผยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่ งใส ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง และทันเวลา ผ่านช่ องทางที่
เข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่ อถือ ไม่ขดั ต่อข้อกาหนดด้านการเปิ ดเผยข้อมูลของหน่วยงานกากับ
ดูแล
แนวปฏิบัติทดี่ ี
1.
เปิ ดเผยนโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ ดี จรรยาบรรณธุ รกิ จ และนโยบายต่างๆ เช่ น นโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจาปี เว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น
2.

มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดง

รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยข้อมูลบนเว็บไซต์
ประกอบด้วย สารสนเทศเกี่ ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิ จ ลักษณะการประกอบธุ รกิ จ รายชื่ อคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีอิสระ
3.

เปิ ดเผยรายงานข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน และข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุ ้นและ

นักลงทุนทัว่ ไปอย่าง ถูกต้องและครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส และไม่ขดั ต่อข้อกาหนดด้านการเปิ ดเผยข้อมูลของ
หน่วยงานกากับดูแล รวมถึงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทาง การเงินควบคู่กบั
รายงานของผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี
4.

เปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อย จานวนครั้ งของการ

ประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมการประชุ มในปี ที่ผา่ นมาและความเห็ นจากการทาหน้าที่
รวมถึงการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ดา้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริ ษทั ในรายงานประจาปี
5.

เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่ กรรมการและผูบ้ ริ หารที่ สะท้อนถึ งภาระหน้าที่ และความ

รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบหรื อลักษณะของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจาปี ทั้งนี้ จานวน
ค่าตอบแทนที่เปิ ดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย
6.

เปิ ดเผยการถื อหุ ้นของกรรมการและผูบ้ ริ หารทั้งทางตรง คือ การถื อหุ ้นของตนเอง และทางอ้อม เช่ น

การถือหุ น้ ของคู่สมรส ไว้ในรายงานประจาปี
7.

กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ตอ้ งรายงานการมีส่วนได้เสี ยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

บริ ษทั กาหนด
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8.
กากับดูแลให้มีผรู ้ ับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทาหน้าที่ในการสื่ อสารกับผูถ้ ื อหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้
เสี ยอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
และทันเวลา โดยมอบหมายให้ผอู้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินทาหน้าที่ในฐานะนักลงทุนสัมพันธ์
9.
บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สาคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้
รับอนุ ญาต กลุ่มบุคคล หรื อบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่ อมวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลจะได้รับ
การเปิ ดเผยให้แก่สาธารณชนแล้ว
หมวดที่ 4
การควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ ยง
หลักการ
คณะกรรมการบริ ษทั ควรกากับดูแลให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุ ม
ภายในที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติทดี่ ี
1.
การควบคุมภายในคณะกรรมการต้องจัดให้มีและรักษาไว้ซ่ ึงระบบควบคุมภายในเพื่อปกป้ องเงินลงทุน
ของผูถ้ ือหุ ้นและทรัพย์สินของบริ ษทั คณะกรรมการมีหน้าที่สอบทานความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบควบคุม
ภายในอย่ า งน้อ ยปี ละครั้ งและรายงานให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ทราบว่า ได้ด าเนิ น การดัง กล่ า วแล้ว การสอบทานต้อ ง
ครอบคลุมทั้งการควบคุมทางการเงิน การดาเนินงาน การกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และการบริ หารความเสี่ ยง
2.
การตรวจสอบภายใน ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่ งเป็ นหน่วยงานภายนอกและรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการให้คาปรึ กษา ตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายใน
3.
การบริ หารความเสี่ ยง บริ ษทั มีนโยบายที่จะบริ หารความเสี่ ยงต่างๆ โดยพิจารณาจากปั จจัยภายนอก
และภายในองค์กรที่อาจส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถบรรลุวตั ถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยมีคณะทางานบริ หาร
ความเสี่ ยงซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นประธานคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงและมีผบู ้ ริ หารจากฝ่ ายต่างๆ
เป็ นสมาชิ กดาเนิ นการประเมินและสอบทานผลการประเมินความเสี่ ยงจากหน่ วยงานต่างๆ ให้มีความเสี่ ยงที่
เหลืออยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ รวมถึงมี
การทบทวนการบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละครั้ง
นอกจากนี้ยงั มีคณะทางานบริ หารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Committee) ทาหน้าที่
กากับดูแลและบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการรักษาความลับ การรักษา
ความน่ าเชื่ อถื อและความพร้ อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้ องกันมิ ให้มีการนาข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ ให้ การ
ดาเนิ นการเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบัง คับ และมาตรฐานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครอบคลุ ม ถึ ง ดู แ ลให้ มี ก ารน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการเพิ่ ม โอกาสทางธุ ร กิ จ และ
พัฒนาการดาเนินงาน การบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลัก
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หมวดที่ 5
จรรยาบรรณธุรกิจ
หลักการ
จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นการประมวลแบบแผน กาหนดขอบเขต มาตรฐาน
ความประพฤติและพฤติกรรมที่บุคลากรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่วา่ จะเป็ นคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกคน พึงกระทาในการดาเนิ นธุ รกิจ และการปฏิบตั ิงาน โดยปฏิบตั ิไปในวิถีทางเดียวกันภายใต้กรอบ
คุณธรรม ความซื่ อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐาน และ
รักษาภาพพจน์ของบริ ษทั มุ่งมัน่ ดาเนิ นกิ จการให้เป็ นต้นแบบที่ดีของการประกอบธุ รกิ จ โดยการเติบโตของ
องค์กรจะควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพนักงาน ชุมชน และสังคม เพื่อเป็ นองค์กรที่มีการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน ดังนี้
1.
เคารพกฎหมาย และหลักสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ตระหนักถึ งการเคารพกฎหมาย และหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน ซึ่ งเป็ นพื้นฐานที่ทุกคนยึดถือและพึง
ปฏิบตั ิ ยืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้องเป็ นธรรมและถูกกฎหมาย
แนวปฏิบัติทดี่ ี
1.1 บุคลากรต้องทาความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนให้
ถี่ถว้ น และปฏิ บตั ิตามอย่างเคร่ งครัด หากไม่แน่ ใจให้ขอคาปรึ กษาจากผูบ้ งั คับบัญชา ห้ามปฏิบตั ิไปตามความ
เข้าใจของตนเองโดยไม่มีคาแนะนา
1.2 จัดรวบรวมกฎหมาย กฎและระเบียบของทางราชการให้เป็ นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากร
ศึกษา และให้การอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรอย่างเหมาะสมพอควร
1.3 ให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสากลแก่พนักงาน เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
เป็ นส่ วนหนึ่งในการดาเนิ นงาน ต้องปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสากลอย่างเคร่ งครัด ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่วา่ จะ
เป็ นในเรื่ องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สี ผวิ เพศ อายุ การศึกษา สภาวะร่ างกาย หรื อสถานะทางสังคม
2.

การมีส่วนได้ เสี ย และผลประโยชน์ ขัดกัน
บุ คลากรต้องปฏิ บ ตั ิ ง านโดยคานึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ของบริ ษทั เป็ นที่ ต้ งั โดยปราศจากความต้องการ
ส่ วนตัวและอิทธิ พลจากผูใ้ กล้ชิด
แนวปฏิบัติทดี่ ี
2.1 บุคลากรต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่า ตนเองมีส่วนได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ขดั กันใน
การปฏิ บ ัติ ง านหรื อ ไม่ เมื่ อ พบว่า ตนมี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ ผลประโยชน์ ข ัด กัน แล้ว บุ ค ลากรผูน้ ้ ัน พึ ง งดการ
ปฏิบตั ิงานนั้น หรื อให้ผอู ้ ื่นเข้ามารับผิดชอบแทนตน เพื่อกาจัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทบั ซ้อน
2.2 ไม่ใช้อานาจของตนในทางที่ผิดเพื่อสร้ างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และทาให้บริ ษทั
เสี ยหาย
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2.3 บุคลากร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวดองในครอบครัว สามารถทาธุ รกรรมที่มีขอ้ ตกลง
ทางการค้าทัว่ ไป และมีขอ้ ตกลงทางการค้าที่วญ
ิ ญูชนจะพึงกระทากับคู่คา้ ทัว่ ไป
2.4 กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ ยวกับรายการที่
เกี่ ยวโยงกันด้วยความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต อย่า งมีเหตุผลและเป็ นอิส ระ ภายใต้ก รอบจริ ย ธรรมที่ ดี โดยค านึ งถึ ง
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
2.5 กรรมการและผูบ้ ริ หาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการ
กิจการของบริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
2.6 บุคลากรต้องไม่รับงานภายนอกที่ เป็ นการแข่งขันกันกับการดาเนิ นธุ รกิ จกับบริ ษทั
หรื อก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดั แย้งกับบริ ษทั แม้จะเป็ นการปฏิบตั ิงานชัว่ คราวก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตเป็ น
การเฉพาะเจาะจงจากผูบ้ งั คับบัญชา ฝ่ ายบริ หาร กรรมการ แล้วแต่กรณี
2.7 การรับบุคลากรใหม่ที่เป็ นผูเ้ กี่ยวดองกับบุคลากรของบริ ษทั ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
เป็ นธรรมต่อผูท้ ี่ มีคุณสมบัติอย่างเดี ยวกัน บุ คลากรขององค์กร ต้องไม่แทรกแซงหรื อใช้อิทธิ พลของตนเข้า
ช่วยเหลือให้รับผูเ้ กี่ยวดองของตนเข้าทางาน
3.

การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้ อมูลและการใช้ ข้อมูลภายใน
ข้อมูลทุกประเภทที่คู่คา้ และลูกค้าได้มอบให้แก่องค์กร ที่เป็ นความลับเป็ นข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลสาธารณะ
หากเปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรื อตกอยูใ่ นมือคู่แข่งแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง บริ ษทั จึงมีหน้าที่ปกปิ ด
ข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับโดยให้รับรู ้เฉพาะผูท้ ี่จาเป็ น ดังนั้นผูท้ ี่ดูแล หรื อครอบครองข้อมูลต้องดูแลรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่ งครัด
แนวปฏิบัติทดี่ ี
3.1 มีการกาหนดชั้นความลับของข้อมูลและวิธีการที่บุคลากรต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระดับชั้นความลับ และการปฏิบตั ิเพื่อรักษาความลับ บุคลากรต้องรักษาความลับในส่ วนที่ตนรับผิดชอบ ไม่ให้
ความลับตกไปยังบุคคลอื่ น รวมทั้งบุคลากรอื่นขององค์กรที่ไม่เกี่ ยวข้องหรื อนาข้อมูลภายในไปใช้แสวงหา
ประโยชน์ในทางมิชอบ หรื อทาให้ประโยชน์ของบริ ษทั ลดลง
3.2 บุคลากรเมื่อลาออก หรื อสิ้ นสุ ดการทางานกับบริ ษทั แล้วยังมีภาระผูกพันในการรักษา
ความลับขององค์กรต่อไปแม้วา่ สัญญาจ้างจะสิ้ นสุ ดลง
3.3 ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยทางานกับคู่แข่งทางการค้ามาก่อน ต้องศึกษาข้อตกลงรักษา
ความลับที่บุคคลนั้นเคยทาไว้กบั คู่แข่งทางการค้า และต้องไม่กระทาการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทาการใดอัน
เป็ นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้า อันจะก่อให้เกิดการฟ้ องร้องดาเนินคดีตามมา
3.4 การเปิ ดเผยข้อมูลต้องเป็ นไปโดยบุคลากรที่มีอานาจหน้าที่ บุคลากรทัว่ ไปไม่มีหน้าที่
เปิ ดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิ ดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่ ให้แนะนาผูถ้ ามสอบถามผูท้ ี่มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลนั้น
เพื่อให้การให้ขอ้ มูลถูกต้อง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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3.5 บุคลากรควรเก็บรั กษาข้อมูลตามที่ กฎหมายกาหนด บุ คลากรควรทาการศึ กษาเป็ น
กรณี ไป ทั้งที่ เก็บไว้ในรู ปแบบเอกสาร และที่เก็บไว้เป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ เผื่อมีการเรี ยกใช้ และเมื่อครบ
กาหนดเก็บรักษาให้นาเอกสารไปทาลาย
4

การปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษทั คานึ งถึ ง ความพึงพอใจสู งสุ ดของลูก ค้าในฐานะผูใ้ ห้บริ การลูกค้า โดยยึดหลักความซื่ อสัตย์
ความน่าเชื่อถือ และมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึ่งพอใจแก่ลูกค้าในการรับบริ การที่มีคุณภาพ รวดเร็ ว ตรงเวลา ใน
ราคาที่เป็ นธรรม มีประสิ ทธิ ภาพไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้บริ การอย่างเท่าเทียมกัน
แนวปฏิบัติทดี่ ี
4.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศต่างๆ ของหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั
4.2 มุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าให้ได้รับบริ การอย่างมี
คุ ณภาพ รวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ตอบสนองความต้องการของลู ก ค้าอย่า งต่ อเนื่ อง บุ คลากรต้องทุ่ ม เทเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลู กค้าอย่างเต็มที่ดว้ ยความสุ ภาพ ด้วยราคาที่ สมเหตุสมผล อันเป็ นการยกระดับ
มาตรฐานการให้บริ การในธุ รกิจนายหน้าประกันภัย
4.3 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตกับลูกค้า
4.4 เปิ ดเผยข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน และถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รวมทั้ง
รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืน
4.5 จัด ให้ มี ร ะบบการบริ การลู ก ค้า เพื่ อ ให้ ลู ก ค้า สามารถร้ อ งเรี ยนการบริ การและ
ดาเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวมเร็ วและดีที่สุด
4.6 ให้ความสาคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ และไม่นา
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ
5

การปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริ ษ ัท ให้ ค วามส าคัญ กับ การปฏิ บ ัติ ต่ อ คู่ ค ้า อย่ า งเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ซึ่ งเป็ น
กระบวนการส าคัญ ที่ ส นับ สนุ น การด าเนิ น กิ จ การของบริ ษ ัท ภายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์อนั ดี ทางธุ รกิ จซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ทุกฝ่ ายให้กา้ วไปสู่ การเป็ นพันธมิตรที่สนับสนุ นการดาเนิ น
ธุ รกิจระหว่างกันในระยะยาว
แนวปฏิบัติทดี่ ี
5.1 ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคกระบวนการจัดหาพัสดุตอ้ งดาเนิ นการอย่างถูกต้อง ตาม
ระเบียบ ข้อกาหนดที่กาหนดไว้อย่างโปร่ งใส ให้ขอ้ มูลแก่คู่คา้ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่อคติ ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูค้ า้
สร้างการแข่งขันที่เป็ นธรรมระหว่างคู่คา้
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5.2 ปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไข และ/หรื อข้อตกลงในสัญญาที่ ทาร่ วมกันกับคู่คา้ อย่างเคร่ งครั ด
กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ัติตามเงื่ อ นไขข้อใดได้ ต้องรี บ แจ้ง ให้คู่ ค ้า ทราบล่ วงหน้า เพื่ อร่ วมกันพิ จารณาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาด้วยหลักการแห่งความสมเหตุสมผล อันเป็ นการป้ องกันมิให้เกิดความเสี ยหาย
5.3 ใช้สินค้า หรื อบริ การที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสิ นค้าหรื อการกระทาที่เป็ น
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
5.4 ห้ามรับสิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ หรื อธุ รกิ จเกี่ ยวข้องกับ
บริ ษทั เว้นแต่ในโอกาสหรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยมที่คนทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิต่อกัน โดยสิ่ งของหรื อประโยชน์
อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรื อมูลค่าการรับในแต่ละโอกาส ไม่เกิน 3,000 บาท และต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาของ
ตนทราบทันที โดยการรับสิ่ งของดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจอย่างใดอย่างหนึ่ ง โดยไม่เป็ นธรรม
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
5.5
ไม่เรี ยกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่คา้ โดยไม่สุจริ ต
5.6
ให้ความสาคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่คา้ อย่างสม่ าเสมอ และไม่นา
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่คา้
5.7
ส่ งเสริ มการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คา้ และเปิ ดโอกาสให้คู่คา้
เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั
6

การปฏิบัติต่อเจ้ าหนี้
บริ ษทั มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ ดว้ ยความเสมอภาคเป็ นธรรมและโปร่ งใส โดยยึดมัน่
ในการปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขต่างๆ อย่างเคร่ งครัด มุ่งมัน่ ในการรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับเจ้าหนี้ และให้ความ
เชื่อถือซึ่ งกันและกัน
แนวปฏิบัติทดี่ ี
6.1 บริ ษทั ได้มีการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคเป็ นธรรมและโปร่ งใส โดยไม่เอาเปรี ยบต่อ
เจ้าหนี้ของบริ ษทั
6.2 ไม่ใช้วธิ ี การทุจริ ต หรื อปกปิ ดข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งสาคัญใดๆ ที่อาจทาให้เจ้าหนี้
ได้รับความเสี ยหาย
6.3 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ได้ทาไว้กบั เจ้าหนี้ทุกประเภทอย่าง
เคร่ งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา โดยเฉพาะเรื่ องเงื่อนไขค้ าประกันการบริ หารเงินทุนและกรณี ที่เกิดการผิดนัด
ชาระ
6.4 ชาระคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยให้กบั เจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตาม
กาหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้
6.5 บริ ษทั มีการบริ หารสภาพคล่องเพื่อเตรี ยมพร้อมในการชาระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ของ
บริ ษทั อย่างทันท่วงทีและตรงตามระยะเวลาครบกาหนด
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6.6 กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริ ษทั จะรี บแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ
โดยเร็ วเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
7

การปฏิบัติต่อพนักงาน
พนักงานทุกคนเป็ นส่ วนสาคัญที่สุดในการดาเนินธุ รกิจ เป็ นปั จจัยสาคัญสู่ ความสาเร็ จของ
บริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ต้องให้ความสาคัญกับพนักงานทุกคนโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ ส่ งเสริ มให้พนักงานมีความ
สามัคคี เชื่อใจกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ าย ปฏิบตั ิต่อกันอย่างสุ ภาพ และเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ ต้องสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีและปลอดภัยต่อชี วิต สุ ขภาพอนามัย ร่ างกาย ทรัพย์สินของพนักงานเสมอ จ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิ การที่ดีให้แก่พนักงาน และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุ นการ
ทางาน รวมถึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้เรี ยนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
แนวทางในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั โดยจัดส่ งให้เข้าอบรมหลักสู ตรและสัมมนาต่างๆ ภายนอกบริ ษทั เพื่อ
ตอบแทนพนักงานที่ดาเนินงานเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และให้พนักงานสามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนไปพร้อมกับ
บริ ษทั
แนวปฏิบัติทดี่ ี
7.1 บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ การ
สรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล หรื อการลงโทษพนักงาน ต้องกระทาด้วยความเสมอภาค สุ จริ ตใจ
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมถึ งการกระทา หรื อการปฏิ บตั ิ ของ
พนักงานนั้นๆ
7.2
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ ายทอดความรู ้ และความสามารถของพนักงาน
โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทัว่ ถึ งและเสมอภาค รวมถึ งส่ งเสริ มให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
7.3 ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของบทบาท หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นรายบุคคล รวมถึงการสร้างแรงกระตุน้ ในการทางาน ทั้งใน
รู ปของเงินเดือน โบนัส รางวัล และสวัสดิการที่เป็ นธรรม เหมาะสมตามระเบียบนโยบายของบริ ษทั ซึ่ งได้รับ
การปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมเป็ นปั จจุบนั มีความสอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและตลาดการจ้างงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน
7.4 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
7.5 พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุ ดความสามารถ
มีจิตสานึ กที่ดี ซื่ อสัตย์สุจริ ต เที่ยงธรรม ยึดมัน่ ในคุ ณธรรมและจริ ยธรรม ขยัน มีสติ มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์
ใฝ่ หาความรู ้อยูเ่ สมอ และมีวนิ ยั และความรับผิดชอบ ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้บุคคลใดบุคลหนึ่ งทาแทน
ไม่ ว่า ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม เว้น แต่ จ ะเป็ นการจ าเป็ น หรื อ เพื่ อ ความสะดวกรวดเร็ ว ในงานที่ ไ ม่ ต้อ งใช้
ความสามารถเฉพาะตน
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7.6 พนักงานต้องกิ ริย ามารยาทสุ ภาพ แต่ง กายเหมาะสมต่ อกาลเทศะและประพฤติ ตน
เหมาะสม โดยไม่สร้างความเสื่ อมเสี ยต่อภาพลักษณ์บริ ษทั
7.7 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิดวัฒนธรรมการทางานร่ วมกันเป็ นทีม ช่ วยเหลือเกื้อกูล
กัน ให้ความร่ วมมือในกิจกรรมทั้งกิจกรรมภายในและกิจกรรมเพื่อสังคม ที่บริ ษทั จัดขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคี
ความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันขององค์กร
7.8 ห้ามพนักงานกระทาการที่ก่อความเดือนร้อน ราคาญ บัน่ ทอนกาลังใจผูอ้ ื่น ก่อให้เกิด
เป็ นปฏิ ปักษ์ หรื อรบกวนการปฏิ บตั ิงานที่มีลกั ษณะเป็ นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริ ษทั หรื อ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุ รกิจ
7.9
พนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
อย่างเคร่ งครัด และหลักการเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุ ษยชนขั้นพื้นฐานโดยไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิ ด เชื้ อชาติ เพศ อายุ สี ผิว
ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
7.10 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยแก่ ชีวิต สุ ขภาพ ร่ างกาย
ตามนโยบายความปลอดภัย ชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อสร้ างบรรยากาศและสภาวะ
แวดล้อมการทางานที่ดี ให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างมีความสุ ขสามารถบริ หารดุลยภาพระหว่างชี วิตการทางาน
กับชีวติ ส่ วนตัวได้อย่างเหมาะสม
7.11 ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสานึ กในเรื่ องคุณธรรม การมีจิตอาสา การอนุรักษ์ธรรมชาติ
ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ รวมถึงส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าใจเรื่ อง
จรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดพฤติ กรรมที่ อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึ งทั้ง
บริ ษทั
7.12 ส่ งเสริ มและจัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ ขอ้ มูลและข่าวสารต่างๆ แก่
พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีขอ้ มูล ความรู ้ความเข้าใจในการดาเนิ นธุ รกิ จ และรับทราบผลการดาเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
7.13 จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่ องที่ส่อไปในทางไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย
หรื อหลักการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั หรื อการส่ อ
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทุ กรู ปแบบ รวมถึงการให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่ องร้องเรี ยนหรื อผูแ้ จ้งเบาะแส และบุคคลที่
เกี่ยวข้องไม่ให้ได้รับผลทางลบจากการร้องเรี ยน (Whistle Blower Policy)
8

การปฏิบัติต่อคู่แข่ ง
บริ ษทั ส่ งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็ นธรรม ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
เกี่ ย วกับหลักปฏิ บ ตั ิ การแข่งขันทางการค้า ตามกรอบกติ กาการแข่ งขันที่ ดี ไม่ส ร้ างความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
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แนวปฏิบัติทดี่ ี
8.1
8.2
8.3
8.4

ประพฤติตนภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม
ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความ
จริ ง
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่
เหมาะสม
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์

9

การปฏิบัติต่อชุ มชน สั งคม และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ใส่ ใจในความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของพนักงานมุ่งส่ งเสริ มและปลูกฝังจิตสานึกด้านคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม ให้เป็ นวิถีปฏิบตั ิประจาวันของพนักงาน เพื่อประโยชน์ของทุกคน
และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบัติทดี่ ี
9.1 ไม่สนับสนุ นกิ จกรรมใดๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคม หรื อศี ลธรรมอันดี งาม และ/หรื อ เป็ น
การส่ งเสริ มอบายมุข
9.2
ให้ความสาคัญกับกิ จกรรมของชุ มชนในสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิ ดการพัฒนาชุ มชน
สิ่ งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชุมชมที่อยูร่ อบสถานประกอบการของบริ ษทั สนับสนุ น
กิจกรรมที่ก่อให้เกิ ดสาธารณประโยชน์ โดยคานึ งถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่สังคมและชุ มชนจะได้รับ
อย่างยัง่ ยืน
9.3 ส่ งเสริ ม ให้มีการให้ความรู ้ และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม เพื่ อปลู กฝั ง
จิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริ ษทั และบุคลากรของบริ ษทั
9.4 สนับสนุ นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้ นเปลือง ปฏิ บตั ิตาม
กฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด
10

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษ ทั จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่ อใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยพนักงานของ
บริ ษทั ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ อย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย นโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิ บ ตั ิ ใ นการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ท างบริ ษทั กาหนด เพื่อประโยชน์สู งสุ ดของบริ ษทั และ
ระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
แนวปฏิบัติทดี่ ี
10.1 ต้องปฏิ บตั ิ งานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง ห้ามติดตั้งหรื อใช้
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์ ไม่ถูกต้องในสานักงานโดยเด็ดขาด
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10.2 ต้องเก็ บรั ก ษารหัส ผ่า นของตนให้เป็ นความลับ เพื่ อป้ องกันไม่ ใ ห้บุค คลอื่ นเข้า ถึ ง
รหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรื อเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุน้ เคย อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริ ษทั
10.3 ใช้อีเมล์และอินเตอร์เน็ตที่จดั ให้ เพื่อธุ รกิจของบริ ษทั อย่างระมัดระวัง และไม่นามาซึ่ ง
ความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของบริ ษทั
10.4 มีหน้าที่ดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้ มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จาเป็ นต่อการ
ทางานและปฏิบตั ิตามกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารอย่างเคร่ งครัด
10.5 บริ ษทั จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ซึ่ งพนักงานของบริ ษทั มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของระบบดังกล่าว
10.6 หากบริ ษทั พบว่าพนักงานของบริ ษทั มีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็ น
จริ ง จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรื อ กฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
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ส่ วนที่ 3
นโยบายการแจ้ งเบาะแสและการร้ องเรียน
Whistle Blowing Policy and Procedure
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) มีแนวทางในการดาเนินธุ รกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลัก
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ จึงได้จดั นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรี ยน ขึ้นเพื่อเป็ น
ช่ องทางการแจ้งเบาะแสและการร้ องเรี ยน ให้กบั พนักงาน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ ม รวมถึ งบุ คคลอื่ นๆ ที่มีขอ้
สงสัยหรื อพบเห็ นการกระทาที่ขดั ต่อหลักจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่ อถึ ง
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ฉ้อโกง การประพฤติมิชอบของบุคคลในบริ ษทั รวมถึงการกระทาที่ผิดไปจากนโยบายของ
บริ ษทั และขัดต่อหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ
ทั้งนี้ นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรี ยนนี้ ครอบคลุ มตั้งแต่ การรับเรื่ องร้องเรี ยน การพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง การสรุ ปผล รวมถึงการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั จะรับฟั ง
ทุกข้อร้องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใส รวมทั้งให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย อย่างเที่ยงธรรม มีกาหนดระยะเวลา
สอบสวนอย่างเหมาะสม ข้อมูลในการแจ้งเบาะแสและการร้องเรี ยนจะถูกปิ ดเป็ นความลับ เพื่อป้ องกันกรณี ถูก
ละเมิดสิ ทธิ ผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยนจะได้รับความคุม้ ครองไม่ให้ถูกกลัน่ แกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวน
และภายหลังการสอบสวน
วัตถุประสงค์
1.
เพื่อส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดาเนินธุ รกิจอย่าง
ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์และกฎหมาย มีความโปร่ งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ โดยให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่มีการให้ความคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยสุ จริ ตแก่ผรู ้ ับเรื่ องร้องเรี ยน
2.
เพื่อส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ มีส่วนร่ วมในการรายงานโดยสุ จริ ต
ถึ งการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ที่ขดั ต่อจรรยาบรรณ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ หรื อการกระทาที่ ส่อถึ งการทุ จริ ต หรื อ
รายงานในงบทางการเงินที่ไม่เหมาะสมให้บริ ษทั รับทราบและแก้ไขให้ถูกต้อง
3.
เพื่อให้ความคุ ม้ ครองให้กบั ผูแ้ จ้งเบาะแส และร้องเรี ยน และบุคคลใดที่ให้ความร่ วมมืออย่าง
สุ จริ ตใจ รวมถึงการได้รับการป้ องกันจากการถูกกลัน่ แกล้งอันเนื่ องมาจากการแจ้งเบาะแสและร้ องเรี ยนอย่าง
เหมาะสมและเป็ นธรรม
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ขอบเขตการแจ้ งเบาะแสและการร้ องเรียน
เมื่อมีข้อสงสั ยหรือพบเห็นการกระทาทีฝ่ ่ าฝื นหลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่ อไปนี้

การกระทาที่ฝ่าฝื นหรื อขัดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ

การกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั

การกระทาทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ หรื อส่ อทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

การกระทาที่ทาให้เกิดความสงสัยและเกิดผลเสี ยต่อบริ ษทั

รายงานทางการเงินที่ไม่เหมาะสม

การกระทาที่ทาให้เกิดความสงสัยและเกิดผลเสี ยต่อบริ ษทั

การได้รับความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
บุคคลทีส่ ามารถแจ้ งเบาะแสและเรื่องร้ องเรียน
บริ ษทั คาดหวังว่าพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อบุคคลภายนอกที่พบเห็น หรื อทราบเบาะแส
รวมถึ ง บุ ค คลที่ ไ ด้รับ ผลกระทบจากการดาเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท หรื อ จากการปฏิ บ ัติ หน้า ที่ ข องกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่ ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย หลักการกากับดู แลกิ จการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุ รกิ จ และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั รวมถึ งการกระทาที่ อาจส่ อถึ งการทุ จริ ต สามารถแจ้ง
เบาะแสและเรื่ องร้องเรี ยนได้ตามช่องทางที่บริ ษทั กาหนดให้
ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสและเรื่องร้ องเรียน
ช่องทางที่ 1 ไปรษณี ย ์
ส่ งถึง: ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุการบริ ษทั หรื อ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู:่ บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
ช่องทางที่ 2 โทรศัพท์หมายเลข 02-4948388
ติดต่อ: ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร / กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุการบริ ษทั หรื อ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ช่องทางที่ 3 อีเมลล์
ถึง: ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการบริ ษทั
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

33

คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4)

อีเมลล์ สาหรับแจ้งเบาะแสและเรื่ องร้องเรี ยนแสดงบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
www.asnbroker.co.th
ช่องทางที่ 4

กล่องรับแจ้งเบาะแส สาหรับกรณี ภายในบริ ษทั
ตั้งอยูท่ ี่หอ้ งรับรองพนักงาน

การพิจารณาเบาะแส ข้ อร้ องเรียน และการดาเนินการ

รายละเอียดของเบาะแสและการร้องเรี ยนต้องเป็ นความจริ ง มีขอ้ มูลหลักฐานที่ชัดเจนเพียง
พอที่จะนาสื บหาข้อเท็จจริ งต่อไปได้

ผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยนจะต้องเปิ ดเผยตัวตนให้ทราบโดยเปิ ดเผยชื่ อ นามสกุล ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อประโยชน์ในการสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติม

กรณี เป็ นเรื่ องร้องเรี ยนจากผูไ้ ม่ระบุชื่อและไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผดู ้ ูแล
เรื่ องร้องเรี ยนส่ งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลและความเห็ นเกี่ยวกับเรื่ องร้องเรี ยนนั้นไปที่
กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อขอแนวทางการดาเนินการที่เหมาะสมต่อไป

ข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริ งจะถือเป็ นความลับและจะเปิ ดเผยเท่าที่
จาเป็ นเท่านั้น ด้วยความระมัดระวังเป็ นสาคัญ โดยการแจ้งเบาะแส และการร้องเรี ยนพนักงาน
ทัว่ ไป จะรับรู ้เฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาข้อเท็จจริ งเท่านั้น ส่ วนการแจ้งเบาะแสและ
ร้องเรี ยนผูบ้ ริ หารจะถูกเก็บโดยเลขานุการบริ ษทั เพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ขบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริ งจะต้องถูกดาเนิ นการอย่างเป็ นธรรมต่อผูถ้ ูก
ร้องเรี ยน

ระยะเวลาของการดาเนินการและพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรี ยนขึ้นอยูก่ บั ความซับซ้อนของ
เรื่ องในแต่ละเรื่ องที่ถูกร้องเรี ยนเข้ามา ทั้งความเพียงพอของเอกสารหลักฐานข้อเท็จจริ งจากผู ้
แจ้งเบาะแสและร้องเรี ยนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบ และรวมรวมข้อเท็จจริ ง
ทั้งนี้รวมถึงเอกสารหลักฐานและคาชี้แจงของผูถ้ ูกร้องเรี ยน

หากผูด้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้วพบว่าผูถ้ ูกร้องเรี ยนไม่มีความผิดหรื อเป็ น
เรื่ องที่เกิ ดจากความเข้าใจผิดหรื อได้ให้ขอ้ แนะนาแก่ผถู ้ ูกร้ องเรี ยนหรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องให้มีการ
ประพฤติหรื อปฏิ บตั ิที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็ นว่าควรให้ปิดเรื่ องโดยไม่มีการลงโทษ
ใดๆ ให้ผดู ้ ูแลเรื่ องร้องเรี ยนเสนอเรื่ องดังกล่าวแก่ผบู ้ งั คับบัญชาลาดับเหนือขึ้นไปเพื่อขออนุ มตั ิ
ปิ ดเรื่ อง
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มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรือผู้ร้องเรี ยน
ผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน จะได้รับการคุม้ ครองที่เหมาะสมและเป็ นธรรมจากบริ ษทั ดังนี้

บริ ษทั จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยน และผูถ้ ูกร้องเรี ยน เป็ นความลับ
โดยบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องที่ ได้รับทราบเรื่ องหรื อข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องร้ องเรี ยน จะต้องเก็บ
รั ก ษาข้อ มู ล ให้ เ ป็ นความลับ และไม่ เ ปิ ดเผยต่ อ บุ ค คลอื่ น เว้นแต่ ที่ จาเป็ นต้อ งเปิ ดเผยตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย

บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสี ยหายของผูร้ ายงาน
แหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้ องเรี ยน และผูใ้ ห้ความร่ วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง จะได้รับความ
คุม้ ครองสิ ทธิ์ ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานหรื อบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยและมิถูก
กลัน่ แกล้ง

บริ ษทั จะไม่กระทาการใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูใ้ ห้ความร่ วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง เช่ น การโยกย้ายเปลี่ ยนตาแหน่ ง การเปลี่ ยนแปลงลักษณะงาน
สถานที่ทางาน การพักงาน การข่มขู่ การรบกวนการปฏิบตั ิงาน การเลิกจ้าง หรื อกระทาการอื่น
ใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่ถูกต้องและเป็ นธรรม

ผูท้ ี่ได้รับความเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ น
ธรรม
การรายงานข้ อมูลทีเ่ ป็ นเท็จ
หากการแจ้งเบาะแสข้อร้ องเรี ยนให้ถ้อยคา หรื อให้ขอ้ มูลใดๆ ที่ พิสูจน์ได้ว่าเป็ นการกระทาโดยไม่
สุ จริ ต เป็ นข้อมูลเท็จ อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริ งหรื อเป็ นการกล่าวร้ายต่อผูอ้ ื่น กรณี เป็ นพนักงาน
ของบริ ษทั ให้ถือว่าผูท้ ี่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริ ษทั จะได้รับการลงโทษทางวินยั ตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และ/หรื อบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่หากเป็ นบุคคลภายนอกที่เป็ นผูก้ ระทา
ให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย ทางบริ ษทั จะดาเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไป
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ส่ วนที่ 4
นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
Anti-Corruption Policy
บริ ษทั ยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรม สุ จริ ต โปร่ งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ ของบริ ษทั เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และสนับสนุนการเติบโตอย่างยัง่ ยืนให้กบั บริ ษทั
บริ ษทั ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบด้วยตระหนักดี วา่ การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นภัยร้ายแรงที่
ทาลายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม รวมทั้งก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
บริ ษทั จึงได้จดั ทานโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้น พร้อมทั้งกาหนดแนวปฏิบตั ิ
ตลอดจนมาตรการในการดาเนิ นการเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิ ที่ชัดเจน โดยกาหนดให้บุคลากรของบริ ษทั
ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างจริ งจัง และทบทวนการปฏิ บตั ิตามนโยบายดังกล่าว
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัป ชั่นนี้ มี ผลใช้บงั คับกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานของ
บริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ยังส่ งเสริ มให้บุคคลภายนอกองค์กร และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้รับทราบนโยบายนี้ ผ่านช่อง
ทางการสื่ อสารของบริ ษทั เพื่อให้ได้รับทราบว่าบริ ษทั มีเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อันเป็ น
รากฐานสาคัญในการดาเนินธุ รกิจและการเติบโตอย่างยัง่ ยืนสื บไป
นิยาม
“บริ ษทั ”

หมายถึง

บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

“บริ ษทั ย่อย”

หมายถึง

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

“ผูบ้ ริ หาร”

หมายถึง

ผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารลงมาและผูม้ ีตาแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย

“พนักงาน”

หมายถึง

พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่ดารงตาแหน่งงานที่อยูภ่ ายใต้
ผูบ้ ริ หารตามโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั

“ผูเ้ กี่ยวข้อง”

หมายถึง

คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่นอ้ ง/ญาติสนิท รวมถึงสามี/ภรรยา โดย
พฤติ นัย ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนัก งานทุก ระดับของบริ ษ ทั
และบริ ษทั ย่อย

“ผูม้ ีส่วนได้เสี ย”

หมายถึง

ผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ
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ตลอดจนองค์กรและผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ ในสังคม
“การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ” หมายถึง

การติดสิ นบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอ การให้คามัน่
สัญญา การขอ การเรี ยกร้ อง การให้หรื อรับ สิ นบน ทรัพย์สิ นหรื อ
ประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน
คู่คา้ ลู กค้า กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั และผูเ้ กี่ ยวข้อง
ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อการกระทาพฤติกรรมใดๆ ที่
ส่ อไปในทางทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิ บตั ิหรื อละ
เว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อเพื่อได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์ที่
ไม่เหมาะสมในทางธุ รกิจ เพื่อเป็ นสิ่ งจูงใจให้บุคคลกระทาอย่างหนึ่ ง
อย่างใดที่ ผิดกฎหมาย หรื อขัดต่อศี ลธรรมอันดี อันเป็ นการทาลาย
ความน่าเชื่อถือที่บุคคลใดๆมีต่อบริ ษทั
ย ก เว้ น เ ป็ น กร ณี ที่ กฎ หม าย ร ะ เ บี ย บ ปร ะ ก าศ ข้ อ บั ง คั บ
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรื อจารี ตทางบการค้าให้กระทาได้

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง

การช่วยเหลือทางการเงินหรื อในรู ปแบบอื่นไม่วา่ จะโดยตรงหรื อ
โดยอ้อม เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กเู้ งิน การ
ให้สิ่ ง ของหรื อบริ ก าร การโฆษณาสนับสนุ นพรรคการเมื อง การ
บริ จ าคเงิ น เพื่ อ ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆขององค์ก รที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์
ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองในลักษณะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนในทางมิชอบ

“การบริ จาคเพื่อการกุศล” หมายถึง

การบริ จาคเงิน สิ่ งของ หรื อสิ่ งอื่นใดที่สามารถคานวณเป็ นตัวเงินได้
ให้กบั องค์กรการกุศลโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน

“เงินสนับสนุน”

เงินที่จ่ายให้หรื อได้รับ สิ่ งของที่ได้ให้หรื อได้รับ หรื อผลตอบแทน
อื่นๆ ที่ได้ให้หรื อได้รับ ซึ่ งอาจคานวณได้เป็ นตัวเงินจากลูกค้า คู่คา้
หุ น้ ส่ วนทางธุ รกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุ รกิจ ตราสิ นค้า หรื อ
ชื่อเสี ยงของบริ ษทั เป็ นประโยชน์ช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
และให้ในโอกาสที่เหมาะสม

หมายถึง
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การบังคับใช้
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี้ ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2560 เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยมีผลใช้บงั คับกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
การปรั บปรุ งแก้ไขเปลี่ ยนแปลง นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง
วัตถุประสงค์
บริ ษ ัท ก าหนดนโยบายการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น นี้ ขึ้ น เพื่ อ แสดงถึ ง ทิ ศ ทางและกรอบการ
ดาเนิ นการของบริ ษทั เกี่ ยวกับการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น ตามหลัก การและแนวปฏิ บตั ิที่ดีที่ เหมาะสม
สาหรับ การประกอบธุ รกิ จ โดยก าหนดให้ก รรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ยึดถื อปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นในการดาเนิ นธุ รกิ จเพื่อส่ งเสริ มให้บริ ษทั เป็ นองค์กรที่มีการบริ หารจัดการที่ ดีมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีจรรยาบรรณและจริ ยธรรมในการประกอบธุ รกิจ
นโยบายการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น






ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั กระทาการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่
ส่ งเสริ มค่านิยมเกี่ยวกับความซื่ อสัตย์สุจริ ต และการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
สนับสนุ นการเสริ มสร้ างให้ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั มีความเข้าใจ ตะหนักรู ้ และให้ความร่ วมมือใน
การอันใดที่จะเป็ นประโยชน์ในการให้หรื อรับสิ นบนและการคอร์ รัปชัน่
มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นองค์กรที่โปร่ งใส และปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
กาหนดแนวทางในการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น ที่ เหมาะสมสอดคล้องกับ สภาพการณ์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุ มตั ิน โยบายการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และกากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริ ต หรื อคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ น
วัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบควบคุ ม ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ ยงให้ม นั่ ใจว่า เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย มีประสิ ทธิ ภาพ และมีความเสี่ ยงที่จะทาให้เกิดโอกาส
การทุจริ ตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั น้อยที่สุด
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับเรื่ องแจ้งเบาะแสการกระทาอันทุจริ ต ที่บุคลากรในองค์กรมีส่วน
เกี่ ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริ งตามที่ ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษ ทั ร่ วมกัน
พิจารณาลงโทษ หรื อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้มีระบบและการให้การส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ ยวข้องทุกฝ่ าย
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร มีหน้ าที่ จดั ให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างสม่าเสมอ
6. ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสื บหาข้อเท็จจริ งตามที่
ได้รับแจ้ง หรื องานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่ องการทุจริ ต
โดยสามารถมอบหมายงานให้กบั ทีมผูบ้ ริ หารที่เห็นว่าสามารถช่วยเหลือสื บหาข้อเท็จจริ งได้
7. กาหนดให้ผบู ้ ริ หารแต่ละฝ่ ายมีหน้าที่รณรงค์ ส่ งเสริ มให้พนักงานในหน่ วยงานของตนต้องปฏิ บตั ิให้
เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และรายงานผลให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบ ทั้งนี้
เพื่อให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานผลต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
อย่างสม่าเสมอ รวมถึงสื่ อสารให้ผบู ้ ริ หารแต่ละฝ่ ายได้ทราบว่ากรณี ที่ตรวจสอบพบการทุจริ ต ต้องรี บ
แจ้ง ให้ ก รรมการผู้จ ัด การได้ท ราบโดยทัน ที เพื่ อ รายงานประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห ารรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทราบต่อไป

39

คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุ รกิจ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4)

แนวปฏิบัติการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั จะไม่กระทาหรื อยอมรั บการคอร์ รัปชั่นทุ กรู ปแบบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และกาหนดให้บุคลากรของบริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
อย่างจริ งจังดังนี้
1. ไม่ดาเนิ นการหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ ยวกับในการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม หรื อจากการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
2. ต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื่ องที่เกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่น
ใด ควรเป็ นไปเพื่อวัตถุ ประสงค์ทางธุ รกิจเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสิ นใจอย่างมีนยั สาคัญ
3. หากได้รับข้อเสนอเรื่ องสิ นบน ขอให้ปฏิเสธอย่างสุ ภาพและอธิ บายถึงหลักการด้านจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
ให้บุคคลซึ่ งให้ขอ้ เสนอนั้นทราบ
4. เมื่อพบเห็นเหตุการณ์การทุจริ ตในบริ ษทั ให้รายงานหัวหน้างานหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที
เช่ น รายงานต่ อฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คลและจัดซื้ อ หรื อแจ้ง ผ่า นช่ องทางการสื่ อสารที่ จดั ให้บุ ค ลากร
สามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
5. บริ ษทั จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้งเรื่ องการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวกับ
บริ ษทั โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ตามที่บริ ษทั กาหนดไว้ใน Whistleblower Policy
6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
เพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทบทวนและประเมินความเสี่ ยงจากการดาเนิ นงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างน้อยปี ละครั้ง
7. มีกระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
8. การกระท าใดๆ ที่ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ เป็ นไปตามนโยบายการต่ อต้า นการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่นฉบับ นี้ ไม่ ว่า
ทางตรง หรื อทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษทั หรื อลงโทษทางกฎหมาย
หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย การไม่รับรู ้ กบั มาตรการนี้ ไม่สามารถใช้เป็ นข้ออ้างในการไม่ปฏิ บตั ิ
ตามได้
9. บริ ษทั ตระหนักถึ งความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ตอ้ งปฏิ บตั ิ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษทั ในเรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี้
10. บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ว่าทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่ งที่ยอมรับไม่ได้
11. นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั้งแต่การ
สรรหา หรื อการคัดเลื อกบุคคลากร การเลื่ อนตาแหน่ ง การฝึ กอบรม การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกาหนดให้ผูบ้ งั คับบัญชาทุ กระดับสื่ อสารท าความเข้า ใจกับ
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พนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุ รกิ จที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
การเผยแพร่ นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น





บริ ษทั จะติ ดประกาศนโยบายการต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่นในสถานที่ เด่ นชัด ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานทุกคนในบริ ษทั สามารถอ่านได้
บริ ษทั จะเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่ องทางการสื่ อสารของบริ ษทั เช่ น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) /เว็บไซต์ของบริ ษทั และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
บริ ษทั จะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้แก่พนักงานใหม่
บริ ษทั จะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอทุกปี

มาตรการปฏิบัติทเี่ กี่ยวข้ อง
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้นต่อบริ ษทั กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของ
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายดังต่อไปนี้
 นโยบายการรับ การให้ของขวัญ หรื อประโยชน์อื่นใด
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งาน รวมถึ ง ผูเ้ กี่ ยวข้องของบริ ษ ทั สามารถกระทาการ รั บและให้
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดได้โดยต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. ดาเนิ นการอย่างถูกต้อง เปิ ดเผย และโปร่ งใส โดยไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรม เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบของบริ ษทั และต้องไม่เป็ นการกระทาที่จะส่ งผลกระทบเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั
2. มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณี
3. ไม่ใช้เป็ นข้ออ้างสาหรับการติดสิ นบน การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
4. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริ ษทั
5. มูลค่าของการรับ การให้ของขวัญ หรื อผลประโยชน์อื่นใด ไม่เกินสามพันบาท
 นโยบายการบริ จาคเพื่อการกุศลหรื อเงินสนับสนุน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องของบริ ษทั สามารถบริ จาคเพื่อการกุศลหรื อเงิน
สนับสนุนได้โดยต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. ดาเนิ นการอย่างถูกต้อง เปิ ดเผย และโปร่ งใส โดยไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรม เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบของบริ ษทั
2. ไม่ใช้เป็ นข้ออ้างสาหรับการติดสิ นบน การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
3. ไม่มีวตั ถุ ประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้ างความได้เปรี ยบหรื อสร้ างแรงจูงใจในการเอื้อประโยชน์
ทางธุ รกิจ
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4. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริ ษทั
5. ต้องจัดทาบันทึกขออนุ มตั ิโดยระบุวตั ถุประสงค์และชื่ อบุคคล/หน่ วยงานผูร้ ับบริ จาคหรื อรับ
การสนับสนุ นอย่างชัดเขน พร้ อมแนบเอกสารที่ เกี่ ยวข้องเพื่อนาเสนอผูม้ ี อานาจของบริ ษทั
พิจารณาอนุมติก่อนดาเนินการ
นโยบายการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
บริ ษทั มีความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองหรื อกระทาการอัน
เป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมื องหรื อกลุ่ มการเมื องใดๆ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งาน รวมถึ ง
ผูเ้ กี่ยวข้องกับบริ ษทั สามารถมีส่วนร่ วมทางการเมืองได้โดยต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. บุ ค ลากรของบริ ษ ัท มี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น การใช้สิทธิ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
2. บุ ค ลากรของบริ ษ ัท ต้องไม่ ใ ช้ท รั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท หรื อ ให้บ ริ ก ารในนามของบริ ษ ัท เพื่ อ
สนับสนุ นกิจกรรมทางการเมือง หรื อการกระทาใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริ ษทั มีส่วน
เกี่ยวข้องหรื อให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหรื อกลุ่มการเมืองใดๆ
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ส่ วนที่ 5
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ
Board Diversity
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้ง ในเรื่ องจานวนกรรมการ สั ดส่ วนกรรมการของผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยมิให้มีขอ้ จากัดทางเชื้ อชาติ ภาษา อายุ และเพศ รวมถึ งการ
ทราบถึงทักษะของกรรมการที่ตอ้ งการจะสรรหา ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์
เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบถึงทักษะที่จาเป็ นและทักษะที่ยงั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการ
ดังนั้น การจัดทา Board Skill Matrix จึงเป็ นเครื่ องมือ checklist ที่นามาใช้กาหนดและตรวจสอบคุณสมบัติ
ของกรรมการ เป็ นหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษทั ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ
และโครงสร้างของกรรมการตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ทางธุ รกิจของบริ ษทั
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1.

2.

คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ จากแหล่ง
ต่างๆ ดังนี้
1.1 การเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการโดยผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
1.2 การสรรหาจากผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่เสนอ
1.3 การแนะนาของกรรมการท่านอื่นในบริ ษทั ฯ
1.4 การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ
1.5 การสรรหาโดยที่ปรึ กษาภานอก
1.6 การสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรและเหมาะสม
พิจารณาความเหมาะสมของความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ในธุ รกิจที่บริ ษทั ดาเนิ นการอยู่
และความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ความหลากหลายในด้านต่างๆ เพื่อผสานความรู ้ ความสามารถที่เป็ น
ประโยชน์แก่ การดาเนิ นงานของบริ ษทั โดยจัดทาตาราง Board Skill Matrix ในการกาหนดและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหาไว้จานวน 8 ด้าน ดังนี้
1) ด้านธุ รกิจ / การจัดการ
2) ด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชี
3) ด้านการเงิน /การบริ หารเงินทุน
4) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
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3.

4.

5.

6.

7.

5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
7) ด้านธุ รกิจประกันภัย
8) ด้านธุ รกิจสิ นเชื่อ
ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่ อว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่ วยงานกากับดูแล
ได้แก่ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม), พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม), ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็ นการแต่งตั้งกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดารงตาแหน่งอีก
วาระ คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาการถึงผลการปฏิบตั ิงานในช่วงที่ดารงตาแหน่ง รวมถึงพิจารณา
ถึงจานวนบริ ษทั ที่กรรมการท่านนั้นดารงตาแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสภาพธุ รกิจของบริ ษทั
ซึ่ งไม่ควรเกิน 5 บริ ษทั จดทะเบียน เพื่อให้มนั่ ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
บริ ษทั ได้อย่างเพียงพอ
กรณี แต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็ นอิสระของบุคคลที่จะเสนอให้เป็ นกรรมการอิสระ
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดและหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ตลอดจนความจาเป็ นในการสรร
หากรรมการบริ ษทั เพิ่มเติม
พิจารณาวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็ นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดารง
ตาแหน่ ง อี ก วาระ ควรมี วารการดารงตาแหน่ ง ต่ อเนื่ อ งนับ จากวันที่ ไ ด้รับ แต่ ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี ในกรณี ที่จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดารงตาแหน่ งต่อไป จะ
พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
ดาเนิ นการทาบทามบุ คคลที่ มี คุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อให้มนั่ ใจว่า
บุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั หากได้รับการแต่งตั้งจากผูถ้ ือหุ น้
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ส่ วนที่ 6
นโยบายการกากับดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึ งความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสาคัญต่อการ
ป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ของบริ ษทั นา
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม บริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายการกากับ
ดู แลเรื่ องใช้ข ้อมู ล ภายใน ให้เป็ นหลัก เกณฑ์แ ละแนวปฏิ บ ัติเกี่ ย วกับ การซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ข องกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อความโปร่ งใสสร้างความเชื่ อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนใน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั รวมถึงการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับ
การซื้ อขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน
นโยบายการกากับดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน ดังนี้
1.

ให้ความรู ้ แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร เกี่ ยวกับหน้าที่ ในการรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุ ต รที่ ย งั ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ต่ อ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรื อจาหน่ าย
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม)

2.

ห้ามไม่ให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ที่ มีหรื ออาจมี ผลกระทบต่อการ
เปลี่ ยนแปลงราคาของหลักทรั พย์ของบริ ษทั ซึ่ งยังมิ ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึ่ งตนได้ล่วงรู ้ มาใน
ตาแหน่งหรื อฐานะเช่นนั้นมาใช้เพื่อการซื้ อหรื อขาย หรื อเสนอซื้ อหรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้บุคคล
อื่นซื้ อหรื อขาย หรื อเสนอซื้ อ หรื อเสนอขายหุ ้นหรื อหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริ ษทั ไม่วา่ ทั้งทางตรง
หรื อทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิ ดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ไม่ว่าทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่ว่า
การกระทาดังกล่าวจะทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น หรื อนาข้อเท็จจริ งเช่นนั้นออกเปิ ดเผยเพื่อให้
ผูอ้ ื่นกระทาดังกล่าวโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม

3.

ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงพนักงาน ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่มีสาระสาคัญซึ่ งมีผลหรื ออาจมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องงดการซื้ อ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั นับแต่วนั สุ ดท้ายของ
แต่ละไตรมาสหรื อวันสิ้ นสุ ดของรอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษทั (แล้วแต่กรณี ) จนถึ งวันที่งบการเงิ น
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หรื อข้อมูลภายในที่เกี่ ยวข้องนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่ โมง ภายหลังจากที่
ข้อมูลดังกล่าวของบริ ษทั ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่
เปิ ดเผยข้อมูลนั้นให้ผอู ้ ื่นทราบ จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.

กาหนดให้เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูด้ าเนิ นการแจ้งเตือนล่วงหน้าต่อกรรมการทุกท่านเกี่ยวกับระยะเวลา
ห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั

5.

ให้ก รรมการ ผูบ้ ริ หาร รายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อหลัก ทรั พ ย์และสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้า ของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม) ดังนี้

กรณี มีก ารถื อหลักทรั พย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้า กรณี มีการถือหรื อเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรื อ
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่ง
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าภายหลังการดารงตาแหน่ง
เมื่ อมาดารงตาแหน่ ง แล้ว ยังไม่ มี หน้า ที่ รายงานตาม รายงานผ่า นระบบรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ
มาตรา 59 จนกว่าจะมีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอน หลัก ทรั พ ย์ข องกรรมการ ผูบ้ ริ ห ารและผูส้ อบบัญ ชี
หลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(แบบ 59-2) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วนั ที่มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์
หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า

6.

7.

ให้ก รรมการ ผูบ้ ริ หาร รายงานการมี ส่วนได้เสี ย ของตนหรื อบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อง โดยกรอกแบบแจ้ง
รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ส่ งมายังเลขานุการบริ ษทั ภายใน 7 วันทาการ นับ
แต่วนั ที่เข้าดารงตาแหน่ ง และ/หรื อ วันที่มีการเปลี่ ยนแปลงข้อมูล และให้มีการรายงานการมีส่วนได้
เสี ยและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ให้คณะกรรมการบริ ษทั
ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คราวถัดไป รวมถึงเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจาปี
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ผูท้ ี่ฝ่าฝื นนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินยั และ/หรื อ
กฎหมายแล้วแต่กรณี
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ส่ วนที่ 7
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
คณะกรรมการตระหนัก ถึ งความสาคัญด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน ของพนักงาน ลูกค้าและผูม้ าติดต่อ รวมถึงชุมชน และสังคม ซึ่งความปลอดภัยในการทางานจะเกิดขึ้นได้
นั้น ต้อ งได้รั บ ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจตามหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของทุ ก คนในองค์ ก ร ตั้ง แต่ ค ณะผูบ้ ริ ห าร
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุ กระดับ และเพื่อให้ก ารบริ หารงานความปลอดภัยมี การดาเนิ นงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพควบคู่ไปกับการปฏิ บตั ิงานของพนักงานอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นธุ รกิ จ บริ ษทั จึงกาหนด
นโยบายด้า นความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานขึ้ นเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์
ดังกล่าว
ขอบเขต
นโยบายฉบับนี้ ครอบคลุ มการดาเนิ นการใน บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย และบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้องในการทางานภายใต้ บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย อาทิ เช่ น กรรมการบริ ษ ทั
ผูบ้ ริ หาร พนักงานประจา พนักงานชัว่ คราว บริ ษทั ภายนอกที่ถูกว่าจ้าง ผูม้ าติดต่อที่ใช้พ้ืนที่ในความรับผิดชอบ
เป็ นต้น
สาระสาคัญของนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ดังนี้
1.
บริ ษทั ฯ ถือนโยบายว่าพนักงานทุ กคนเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริ ษทั ซึ่ งต้องได้รับการดูแลด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทางาน
2.
ความปลอดภัยในการทางาน สุ ขอนามัยของพนักงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็ น
หน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ตอ้ งคานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่ วมงาน ตลอดจนทรัพย์สิน
ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงานเพื่อก่อให้เกิ ดความปลอดภัยต่อชี วิต และทรัพย์สิน ทั้ง
ของตนเอง ของบริ ษทั ฯ และของผูอ้ ื่น
3.
บริ ษทั ฯ กาหนดเป็ นนโยบายให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกคนต้องกระทาตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่
ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบในเรื่ องความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในก ารท างานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
4.
พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ พระราชบัญญัติ หรื อประกาศของทางราชการที่
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้ง ระเบียบปฏิบตั ิที่บริ ษทั ฯ
กาหนดขึ้นอย่างเคร่ งครัด
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5.

6.

7.

8.

9.

พนักงานทุกคนจะไม่เพิกเฉยในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและ
สุ ขอนามัยในถานที่ทางาน โดยจะให้การช่วยเหลือผูท้ ี่ได้รับผลกระทบโดยเร็ ว และเต็มความสามารถ
รวมทั้งค้นหาสาเหตุและกาหนดมาตรการป้ องกันแก้ไขเพื่อป้ องกันการเกิดซ้ า
บริ ษทั ฯ สนับสนุ นให้มีการปรับปรุ งสภาพการทางานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย โดยกาหนดให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ดาเนิ นกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดเก็บเอกสาร สิ่ งของให้
เป็ นระเบี ย บ อี กทั้ง ช่ วยลดเวลาการค้นหา และสร้ างวินัย ในการดู แลสถานที่ ท างานให้ส ะอาดเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
บริ ษทั ฯ เสริ มสร้ างให้พนักงานมีจิตสานึ กและทัศนคติที่ดีในเรื่ องความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน โดยการให้ความรู้ ฝึ กอบรม และส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัย
และสนับสนุ นทรัพยากรต่างๆ จัดหาเครื่ องมืออุปกรณ์ ความปลอดภัย ให้เพียงพอกับสภาพงาน เพื่อ
กระตุน้ จิตสานึกและจูงใจให้พนักงานได้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นในขณะทางาน ตลอดจนชี้ แจง
ให้ทราบถึงสาเหตุ และวิธีป้องกันเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามนโยบายที่กาหนด
บริ ษทั ฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงานในการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมการทางาน
และวิธีการปฏิ บตั ิงานให้ปลอดภัย โดยจะนาไปพิจารณา ตลอดจนปรั บปรุ งแก้ไขจุ ดบกพร่ องต่างๆ
ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด
บริ ษทั ฯ มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
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ส่ วนที่ 8
นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล )Privacy Policy(
กลุ่มบริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด ) (มหาชน)“บริ ษทั ” (ตระหนักถึงความสาคัญของการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล และการได้รับความไว้วางใจจากท่านผูใ้ ช้บริ การ ให้ท่านได้มนั่ ใจว่าข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่านที่ บริ ษทั ได้รับจะถู ก นาไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถู กต้องตามกฎหมาย จึ งได้จดั ท า
นโยบายนี้เพื่ออธิ บายถึงวิธีการที่บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา
การใช้ การเปิ ดเผย ตลอดจนสิ ทธิ ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
บริ ษทั จึงประกาศนโยบายส่ วนบุคคลของบริ ษทั ให้ท่านได้รับทราบ ดังต่อไปนี้
นิยาม
1) กลุ่มบริ ษทั

5) ข้อมูลส่ วนบุคคล

7) เว็บไซต์

9) ผูใ้ ช้บริ การ





2) หมายถึง บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
3)
บริ ษทั เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด
4)
และ บริ ษทั ได้เงิน ดอทคอม จากัด
6) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่ งทาให้สามารถระบุตวั บุคคล
นั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
8) หมายถึง เว็บไซต์ และ/หรื อ แอฟพลิเคชัน่ ซึ่ งให้บริ การโดย
กลุ่ ม บริ ษั ท
ที่ ติ ด ตั้ ง หรื อให้ บ ริ การบนเครื่ องมื อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
10) หมายถึ ง บุ ค คล หรื อ นิ ติ บุ ค คล ที่ เ ป็ นเจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว น
บุคคล ที่ติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั ได้แก่
11) เว็บไซต์/ แอปพลิเคชัน่ / อีเมล/ ข้อความ (SMS)/ โทรศัพท์ /
ไปรษณี ย ์ หรื อช่องทางอื่นใดๆ ที่จะมีข้ ึนในอนาคต

ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีบ่ ริษัทเก็บรวบรวม
บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลดังต่อไปนี้
ข้อมูลส่ วนบุคคลทัว่ ไป ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล, สถานที่ติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ไอดีไลน์
หมายเลขบัตร อาทิ เลขบัตรประจาตัวประชาชน, เลขหนังสื อเดินทาง, เลขบัตรประกันสังคม
เลขใบอนุญาตขับขี่, เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี, เลขบัญชีธนาคาร, เลขบัตรเครดิต
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ภาพสาเนาบัตร และ/หรื อเอกสาร ที่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคล อาทิ ภาพสาเนาบัตรประชาชน, ภาพสาเนา
ใบขับขี่ภาพสาเนาทะเบียนบ้าน, ภาพสาเนาทะเบียนรถภาพสาเนากรมธรรม์ประกันภัย, ภาพสาเนา
บัตรเครดิต, ภาพสาเนาเอกสารทางการเงิน
ข้อมูลที่ระบุทรัพย์สินของบุคคล อาทิ ทะเบียนรถ
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน รายได้ การใช้จ่าย การกูย้ มื เงิน การชาระหนี้
ข้อมูลอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ อาทิ IP address, MAC address, Cookie ID
ข้อมูลบันทึกต่างๆ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของบุคคล อาทิ Log file, ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์
ข้อมูลที่สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลส่ วนบุคคลอื่นในอินเทอร์เน็ต
ข้อมูลบัญชีผใู้ ช้งาน )Accountหรื อข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้แก้ไขปรับปรุ งในบัญชี (
ผูใ้ ช้งานของเจ้าของข้อมูล
ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน
ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลข้างต้นทาให้สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลได้
อาทิ วันเดือนปี เกิด, สัญชาติ, ข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลทางการเงิน, ข้อมูลการจ้างงาน
ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data)
อาทิ เชื้อชาติ, ศาสนา, รู ปภาพใบหน้า, ลายนิ้วมือ, ข้อมูลอัตลักษณ์เสี ยง

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั อาจได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้
1. บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริ ษทั จะเก็บรวมรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่านจากขั้นตอนการให้บริ การดังนี้


จากการสมัครใช้บริ การกับบริ ษทั หรื อขั้นตอนการยืน่ คาร้องขอใช้สิทธิ ต่างๆ กับบริ ษทั



จากความสมัครใจของท่านในการส่ งคาร้องขอเพื่อให้บริ ษทั พิจารณาตามคาร้อง



จากการที่ท่านติดต่อกับบริ ษทั ตามช่องทางการสื่ อสารต่างๆ ระหว่างบริ ษทั กับท่าน



จากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของบริ ษทั ผ่าน browser’s cookies ของท่าน



จากการทาธุรกรรมสัญญา



จากการทาแบบสารวจ การร่ วมกิจกรรมต่างๆ
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2. บริ ษทั ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้


จากบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่เป็ นคู่สัญญากับบริ ษทั



จากบริ ษทั ประกันภัย และบริ ษทั ประกันชีวติ ที่บริ ษทั เป็ นคู่สัญญาในฐานะนายหน้าประกันภัย



จากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด



จากบริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด

วัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้ อมูล
บริ ษทั จัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใดๆ ของบริ ษทั และหรื อพันธมิตรทางธุ รกิจของบริ ษทั ทั้งที่/
เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
2. เพื่อใช้ในการดาเนิ นการตามคาขอใช้บริ การของท่าน
3. เพื่อการดาเนิ นการใดๆ เกี่ยวกับกระบวนการสิ นเชื่ อ
4. เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาและการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการให้บริ การของบริ ษทั
5. เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6. เพื่อบริ หารจัดการเกี่ยวกับกรมธรรม์ของท่าน
7. เพื่อการติดต่อสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ การควบคุมคุณภาพของการให้บริ การ หรื อการ
ดูแลลูกค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
8. เพื่อเป็ นการจัดการเกี่ยวกับการบริ การหลังการขาย เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุ ด
9. เพื่อการจัดทาการบริ การทางดิจิทลั
10. เพื่อการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางการตลาด และการวิจยั ตลาด
11. เพื่อการสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ หรื อช่องทางอื่นของบริ ษทั
การประมวลผลข้ อมูลส่ วนบุคคล
เมื่อได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลแล้ว บริ ษทั จะดาเนินการดังนี้กบั ข้อมูลส่ วนบุคคล
ของท่าน
 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งในรู ปเอกสาร และหรื อข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ เท่าที่จาเป็ นแก่/
การให้บริ การ หรื อบริ การด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ภายใต้วตั ถุประสงค์ของบริ ษทั และในระยะเวลานาน
เท่าที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น ซึ่ งข้อมูลดังกล่าว
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ถื อเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลที่ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็ นปั จจุบนั ที่สุดและท่านยินยอมมอบข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่
บริ ษทั โดยชอบด้วยกฎหมาย
บริ ษทั อาจรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ ได้รับจากแหล่งอื่ นเฉพาะใน
กรณี ที่มีความจาเป็ นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุ งข้อมูลส่ วน
บุคคลให้เป็ นปั จจุบนั และเพื่อปรับปรุ งคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การของบริ ษทั ให้ดียงิ่ ขึ้น
 การใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะใช้ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลในกรณี ที่พิจารณาแล้วเห็ นว่าเป็ นประโยชน์ต่อการทางาน การดาเนิ น
ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท เพื่ อ ให้ ท่ า นได้รั บ บริ ก ารที่ ดี บริ ษ ทั จะใช้ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลให้เ ป็ นไปตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อเพื่อปรับปรุ งบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพื่อพัฒนามาตรฐานความมัน่ คง
ปลอดภัย สารสนเทศในการบริ หารจัดการความเสี่ ย ง ตรวจจับ ป้ องกันกิ จกรรมที่ มี แนวโน้มในการละเมิ ด
กฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ ยวข้องหรื อข้อตกลง เงื่ อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของบริ ษทั รวมถึ งเพื่อติดต่อ
ท่านผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ )SMSอีเมล หรื อไปรษณี ย ์ หรื อผ่านช่ องทา (งใดๆ เพื่อสอบถาม หรื อแจ้งให้
ท่านทราบ หรื อตรวจสอบและยืนยันข้อมูล หรื อสารวจความคิดเห็น หรื อแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ และการให้บริ การของบริ ษทั ตามที่จาเป็ น
 การเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การให้บริ การในด้านต่างๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น หรื ออานวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่ อง
เพื่อให้ท่านสามารถทาธุ รกรรมที่ ท่านประสงค์ได้สาเร็ จลุ ล่วง โดยการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่ บุคคล
ดังกล่าวนั้น บริ ษทั จะดาเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้เป็ นความลับ และ มิให้
ใช้ และหรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลหรื อ/
เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทาได้ใน
เวลานั้น

เป็ นไปเพื่ อประโยชน์ ก ับ ชี วิต สุ ข ภาพ หรื อความปลอดภัย ของเจ้า ของข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลและ
ผูใ้ ช้บริ การท่านอื่น

เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรื อการพิจารณาคดีของศาล

เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ทั้งนี้ บริ ษทั อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลต่างๆ ตามที่ระบุดา้ นล่างนี้
1. ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากร ของบริ ษทั ที่การปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล
2. ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
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3. พันธมิตรของกลุ่มบริ ษทั
ได้แก่ บริ ษทั ประกันภัย, บริ ษทั ประกันชีวติ , บริ ษทั หลักทรัพย์, บริ ษทั จัดการกองทุน
4. ที่ปรึ กษาวิชาชีพต่างๆ
ได้แก่ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบ
ภายนอก
5. ผูใ้ ห้บริ การต่างๆ ที่ให้บริ การแก่กลุ่มบริ ษทั
ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การจัดการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูใ้ ห้บริ การจัดเก็บข้อมูลรวมถึงผูใ้ ห้บริ การคลาวด์
ผูใ้ ห้บริ การทางการตลาด ซึ่ งรวมถึงผูใ้ ห้บริ การในการจัดทาข้อมูลและสถิติดว้ ย
ผูใ้ ห้บริ การงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่ อสาร
ผูใ้ ห้บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบและเครื อข่ายชาระเงิน
ผูใ้ ห้บริ การยืนยันตัวตนต่างๆ
ผูใ้ ห้บริ การติดตามหนี้
ผูใ้ ห้บริ การตรวจสภาพทรัพย์สิน
ตัวแทนรับชาระเงิน
6. สถาบันการเงินและบุคลากรภายนอกอื่นที่บริ ษทั ใช้บริ การเพื่อการให้บริ การแก่ท่าน
7. บุคคลอื่นใดที่กฎหมายกาหนด ในกรณี ที่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คาสั่งของ
หน่ วยงานราชการ หน่ วยงานที่ มี หน้า ที่ ก ากับ ดู แล หรื อค าสั่ ง ของหน่ วยงานตุ ล าการให้บ ริ ษ ทั
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน บริ ษทั จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว
8. ผูร้ ั บ โอนสิ ท ธิ และ/หรื อ หน้า ที่ จ ากบริ ษ ทั ใดในกลุ่ ม บริ ษ ทั ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั ใดในกลุ่ ม บริ ษ ัท
ประสงค์จะโอนสิ ทธิ และหน้าที่ของบริ ษทั นั้นๆ รวมถึงการโอนกิจกรรมบางส่ วนหรื อทั้งหมด การ
ควบรวมกิจการ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ ้นบริ ษทั บริ ษทั นั้นๆ จาเป็ นจะต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่ผรู ้ ับโอน (รวมถึงผูท้ ี่มีความเป็ นไปได้ที่จะเป็ นผูร้ ับโอน) โดยสิ ทธิ
และหน้าที่ของผูร้ ับโอนในส่ วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจะเป็ นไปตามนโยบายฯ ฉบับ
นี้ดว้ ย
การเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ทาการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ดังนี้
1. จัดเก็บในรู ปแบบเอกสาร และ/หรื อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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2. จัดเก็บ ณ สถานที่ที่มีการจากัดสิ ทธิ การเข้าถึง/ เก็บไว้ใน Server / เก็บไว้บน Cloud ที่เป็ นผู้
ให้บริ การของกลุ่มบริ ษทั
3. ระยะเวลาเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลกลุ่มบริ ษทั จะจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่
จาเป็ นในระหว่างที่ท่านเป็ นลูกค้าหรื อมีความสัมพันธ์อยูก่ บั กลุ่มบริ ษทั

หรื อตลอดระยะเวลาที่

จาเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่ งอาจจาเป็ นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไป
ภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกาหนดหรื ออนุญาตไว้ เช่น

จัดเก็บไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณี อาจ
เกิดข้อพิพาทในอายุความตามที่กฎหมายกาหนดเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
ทั้งนี้ บริ ษทั จะลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อทาให้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่าน
ได้เมื่อหมดความจาเป็ นหรื อสิ้ นสุ ดระยะเวลาดังกล่าว
การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้เป็ นอย่างดีตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ในการป้ องกันการเข้าถึง หรื อการแก้ไขข้อมูลโดย
ไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้วธิ ี การเข้ารหัสและหรื อ ความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมและมี/การตรวจสอบการ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว รวมถึงใช้มาตรการเชิงบริ หารจัดการที่เข้มงวดเพื่อป้ องกันการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ท่าน และเพื่อรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล และเพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความลับและความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน บริ ษทั ได้จากัดสิ ทธิ ในการเข้าถึงหรื อเข้าใช้งาน
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไว้เพียงบุคลากรของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ท้ งั นี้ บริ ษทั อาจมีการใช้บริ การจาก
บุคคลและ หรื อนิ ติบุคคลภายนอกที่ เข้ามาดาเนิ นการในนามของบริ ษทั ซึ่ งบุ คคลเหล่ านี้ มีหน้าที่ ปฏิ บตั ิ ตาม /
มาตรการรักษาความลับของข้อมูล และอาจถูกเลิกจ้างและดาเนินคดีทางอาญา หากฝ่ าฝื นข้อกาหนดเหล่านี้
สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูล
ท่านมีสิทธิ ในการดาเนิ นการ ดังต่อไปนี้
1. สิ ทธิการให้ความยินยอม
ท่านมีสิทธิ เลือกที่จะให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลใดๆ ที่บริ ษทั ร้องขอ และยินยอมให้บริ ษทั จัดเก็บ ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว หรื อไม่ก็ได้ เพียงแต่ท่านต้องรับทราบว่าการให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
ที่ไม่ครบถ้วนตามที่บริ ษทั ร้องขอ หรื อการไม่ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนบุ คคลดังกล่าวอาจทาให้ท่านถูกจากัดสิ ทธิ การใช้บริ การบางอย่างของบริ ษทั หรื อส่ งผลให้
บริ ษทั ไม่สามารถให้บริ การแก่ท่านได้เลยหากข้อมูลดังกล่าวจาเป็ นต่อบริ ษทั ในการให้บริ การแก่
ท่าน
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2. สิ ทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ท่านมี สิทธิ ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุ คคลที่ ท่านได้ให้ความ
ยินยอมกับบริ ษทั ได้ตลอดระยะเวลาที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านอยู่กบั บริ ษทั โดยการถอนความ
ยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านให้ความยินยอมไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทาให้บริ ษทั ไม่สามารถให้บริ การแก่ท่านต่อไป
ได้
3. สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านและขอรับสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าว หรื อ
ขอให้บริ ษทั ส่ งข้อมูลส่ วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูลเองหรื อผูค้ วบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคลอื่น (หาก
ข้อมูลดังกล่าวอยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้) รวมถึงขอให้บริ ษทั เปิ ดเผยการได้มา
ซึ่งข้อมูลส่ วนบุคคลที่ท่านหากข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการจัดเก็บ
4. สิ ทธิ ในการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง
ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริ ษทั ดาเนิ นการแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่ บริ ษทั จัดเก็บไว้เป็ น
ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั หรื อเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
5. สิ ทธิ ในการลบ หรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิ ในการขอให้บริ ษทั ทาการลบ หรื อ ทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หรื อทาให้ขอ้ มูล
ส่ วนบุคคลดังกล่าวกลายเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตวั เจ้าของข้อมูลได้ หากท่านเพิกถอนหรื อ
คัด ค้า นการประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วกับ ท่ า น หรื อ เมื่ อ ไม่ มี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้อ ง
ประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หรื อเมื่อบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
6. สิ ทธิ ในการระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิ ขอให้บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่านเป็ นการชัว่ คราวได้ หากบริ ษทั อยูใ่ น
ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริ งหรื อตรวจสอบคาคัดค้านของท่าน นอกจากนี้ ในกรณี ที่ท่านมี
สิ ทธิ ขอให้บริ ษทั ลบหรื อทาลายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ท่านอาจขอให้บริ ษทั ระงับการใช้ขอ้ มูล
ดังกล่าวแทนการลบหรื อการทาลายก็ได้
7. สิ ทธิ ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิ ในการโอนย้ายข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กบั บริ ษทั ไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลราย
อื่น หรื อตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
8. สิ ทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ท่านมีสิทธิ ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลนั้นบริ ษทั จัดเก็บ
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน
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เจ้ าหน้ าทีค่ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั ได้มีการดาเนิ นการปฏิ บตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ .ศ.2562 โดยแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล )Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของบริ ษทั ที่
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล พ .ศ.2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล )DPOของบริ ษทั ได้ เพื่อดาเนินการยื่นคา (
ร้องขอดาเนินการตามสิ ทธิ ขา้ งต้นได้ตามช่องทางการติดต่อดังนี้
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-4948388 เว็บไซต์ : www.asnbroker.co.th/pdpa Email : dpooffice@asnbroker.co.th
ทั้งนี้ บริ ษทั จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคาร้องของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษทั
ได้รับคาร้องขอดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจปฏิเสธสิ ทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ในกรณี ที่กฎหมายกาหนด หรื อใน
กรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลถูกทาให้ไม่ปรากฎชื่อหรื อสิ่ งบอกลักษณะอันสามารถระบุตวั ของเจ้าของข้อมูลส่ วน
บุคคลได้อีก
นโยบายคุกกี้
บริ ษทั ใช้คุกกี้ (cookies) หรื อไฟล์ขอ้ มูลขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การเข้าเยี่ยมชม
เว็บไซต์ของบริ ษทั โดยคุ กกี้ จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผูใ้ ช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู ้
เข้า ใช้แ ต่ จ ะไม่ ร ะบุ ต ัว บุ ค คลผูเ้ ข้า ใช้ง าน ทั้ง นี้ การวิ เ คราะห์ อ าจท าโดยบุ ค คลอื่ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร หรื อ ได้รั บ
มอบหมายให้กระทาการแทนในนามของบริ ษทั เช่น Google Analytics เป็ นต้น
บริ ษทั จะใช้คุกกี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการเข้าถึ งบริ การต่างๆ ในเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ผ่านอินเตอร์ เน็ต รวมถึ งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานบริ การของบริ ษทั ทางอินเตอร์ เน็ต โดยจะใช้
เพื่อกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านในเว็บไซต์ของบริ ษทั ได้อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนาไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ ว
และมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
เมื่อมีการเข้าใช้บริ การเว็บไซต์ของบริ ษทั อย่างต่อเนื่ องโดยไม่เปลี่ ยนแปลงการตั้งค่าบนอินเทอร์ เน็ต
เบราว์เซอร์ อุ ปกรณ์ ของท่านจะยอมรั บคุ กกี้ ไปโดยอัตโนมัติ เมื่ อมี การเข้าใช้งานครั้ งต่อไป ซึ่ งหากท่านไม่
ต้องการให้คุกกี้ทาการรวบรวมข้อมูล สามารถเลือกเปลี่ ยนแปลงการตั้งค่ายอมรับที่ส่วน “การตั้งค่า” ของแถบ
เครื่ องมือบนอินเตอร์ เน็ตเบราว์เซอร์ได้
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นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคลของ website อืน่
นโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลฉบับนี้ ใช้เฉพาะสาหรั บการให้บริ การของบริ ษทั และการใช้งาน
เว็บไซต์ ของบริ ษทั เท่านั้น หากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริ ษทั ก็)
ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์น้ นั ๆ แยกต่างหากจากของ (ตาม
บริ ษทั
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
เราขอสงวนสิ ทธิ์ ในการทบทวน เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรื อปรับปรุ งนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ฉบับนี้ได้ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของการให้บริ การ และการดาเนินงานของเราเพื่อความเหมาะสมและประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ ยนแปลงนโยบายคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลใดๆ บริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน
เว็บไซต์ ของบริ ษทั โดยเร็ วที่สุด ดังนั้นจึงขอแนะนาให้ท่านอ่านนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริ การ
ปั จจุบนั นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ถูกทบทวนครั้งล่าสุ ดเมื่อเดือน พฤษภาคม 2563
ช่ องทางการติดต่ อ
รายละเอียดผูค้ วบคุมข้อมูล
บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ ำกัด (มหาชน)
ชื่อ
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 388 ชน้ั 16บี อาคารไอบีเอ็ม
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร10400
ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์02-4948388
website : www.asnbroker.co.th
e-mail : info@asnbroker.co.th
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