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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีและจรรยาบรรณธุรกจิ 
 

บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จ  ำกดั (มหำชน) “ASN” มีเจตนำรมณ์ให้กำรส่งเสริมและพฒันำให้บริษทั

และบริษทัย่อย เป็นองค์กรท่ีมีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้ธุรกิจเติบโต เจริญกำ้วหน้ำ เป็นองค์กรท่ีมีกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเพื่อให้ธุรกิจเติบโต เจริญก้ำวหน้ำ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรปฏิบติังำนด้วยควำม

โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม  และสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอยำ่งย ัง่ยืน ควบคู่ไปกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยและ

สังคมโดยรวม ดงันั้น บริษทั จึงไดจ้ดัท ำคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบักลยุทธ์ และกระบวนกำรท ำงำนของบริษทั ในยุคดิจิทลั และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ปี 

2560 หรือ Corporate Governance Code ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยประกำศ

ใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน ของบริษทั และบริษทัยอ่ย ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนเป็นส่วนหน่ึง

ของระเบียบขอ้บงัคบักำรท ำงำนท่ีพนกังำนทุกคนมีหน้ำท่ีตอ้งปฏิบติัด้วยควำมเขำ้ใจเป็นอย่ำงดี และใช้ดุลย

พินิจในกำรปฏิบติังำนปฏิบติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจอยำ่งเคร่งครัด และปฏิบติัตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี กำรฝ่ำฝืน

หรือไม่ปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจน้ี รวมถึงกฎระเบียบของบริษทั จะถูก

พิจำรณำโทษทำงวนิยัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบักำรท ำงำน เพื่อกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งเป็นธรรม สุจริต 

โปร่งใสธ ำรงไวซ่ึ้งกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีและน ำพำองคก์รสู่เป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื

ต่อไป 
 

วสัิยทศัน์และพนัธกจิ  
 

วสัิยทัศน์ (Vision) 
มุ่งมัน่เสริมสร้ำงศกัยภำพทำงธุรกิจดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อส่งมอบคุณประโยชน์แก่ลูกคำ้ พนัธมิตร 

พนกังำน ผูถื้อหุน้อยำ่งเป็นธรรม และร่วมสร้ำงสรรคส์ังคมดิจิทลัท่ีดี 
 

พนัธกจิ (Mission) 
1 สร้ำงระบบบริกำรมำตรฐำนท่ีเป่ียมไปดว้ยคุณภำพ 
2 สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคำ้ 
3 สร้ำงรูปแบบกำรด ำเนินงำนงำนโดยใชป้ระโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลด

ตน้ทุนด ำเนินงำน 
4 สร้ำงบุคลำกรให้มีทกัษะ ควำมรู้ ควำมช ำนำญ ผสมผสำนควำมเช่ียวชำญทำงธุรกิจเขำ้กบัทกัษะเชิง

ดิจิทลั เพื่อเพิ่มศกัยภำพใหส้ำมำรถแข่งขนัในยคุดิจิทลั 
5 สร้ำงพนัธมิตรธุรกิจท่ีดีส ำหรับกำรสร้ำงสรรคคุ์ณประโยชน์ร่วมกนั 
6 สร้ำงควำมรับผดิชอบต่อสังคมผำ่นเคร่ืองมือดิจิทลั (Digital Social Responsibility) 
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ค่านิยมองค์กร : TARGET 
  Teamwork  ทีมงำนร่วมใจ 
  Achievement  บรรลุเป้ำหมำยร่วมกนัดว้ยนวตักรรมองคก์ร 
 Responsibilities  รับผดิชอบต่อสังคม 
 Growth   เติบโตอยำ่งย ัง่ยนื 
 Ethics   ยดึถือพลงัควำมดี  

Transparency  มีควำมโปร่งใส   

หลกัปฏบัิติเกีย่วกบัคู่มือการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี และจรรยาบรรณธุรกจิ 
 

บุคลำกรของบริษทั และบริษทัยอ่ย ตอ้งศึกษำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณธุรกิจของ
บริษทั อยำ่งถ่ีถว้นและปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด โดยถือเป็นวนิยัในกำรปฏิบติังำน  

ในกรณีท่ีมีกำรฝ่ำฝืนหรือละเวน้กำรปฏิบติัตำมคู่มือฉบบัน้ี ใหว้นิิจฉยัตำมลกัษณะของกำรฝ่ำฝืน เจตนำ 
หรือ หรือควำมส ำคญัผิด มูลเหตุจูงใจ ควำมส ำคญัและระดบัต ำแหน่งหนำ้ท่ีของผูฝ่้ำฝืน และควำมประพฤติใน
อดีต สภำพแวดลอ้มแห่งกรณี ผลกระทบอนัเกิดจำกกำรฝ่ำฝืนหรือเหตุอ่ืนอนัควรจะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 

ผูล้ะเวน้ย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทำงวินัยตำมควำมเหมำะสม อำจถึงขั้นให้ออก และอำจถูก
ด ำเนินคดีตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีกำรกระท ำนั้นผดิกฎหมำย  

ผูบ้งัคบับญัชำทุกระดบัมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบก ำกบัดูแลสนบัสนุน ส่งเสริมให้พนกังำนในบงัคบับญัชำมี
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจและปฏิบติัตำมคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทัอยำ่งทัว่ถึง 

หำกบุคลำกรประสบปัญหำในกำรตดัสินใจหรือกำรปฏิบติังำนท่ีมิไดก้ ำหนดไวใ้นคู่มือกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั ใหย้ติุกำรกระท ำเม่ือพิจำรณำเก่ียวกบักำรกระท ำนั้นแลว้พบวำ่ 

 กำรกระท ำนั้นขดัต่อกฎหมำย 
 กำรกระท ำนั้นขดัต่อนโยบำยของบริษทั 
 กำรกระท ำนั้นส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 กำรกระท ำนั้นส่งผลเสียต่อภำพลกัษณ์ของบริษทั 
 กำรกระท ำนั้นจะก่อใหเ้กิดแนวปฏิบติัท่ีไม่ดีในอนำคต 
กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อำจตดัสินใจว่ำกำรตดัสินใจของตนนั้นถูกต้องหรือไม่ ควรหำรือผูร่้วมงำน 

ปรึกษำผูบ้งัคบับญัชำ แล้วแต่กรณี  ผูบ้งัคบับญัชำมีหน้ำท่ีให้ค  ำแนะน ำในขั้นต้นแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ หรือ
สอบถำมไดท่ี้ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและจดัซ้ือ  

ทั้งน้ี หำกบุคลำกรพบกำรกระท ำผิดกฎหมำย และ/หรือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร ให้แจง้ขอ้ร้องเรียน
หรือขอ้กล่ำวหำไปยงัช่องทำงต่ำงๆ ตำมช่องทำงท่ีระบุไวใ้นนโยบำยกำรแจง้เบำะแสและกำรร้องเรียนของ
บริษทั 
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นโยบายก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิ 

คณะกรรมกำรบริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ำกดั (มหำชน)    มีเจตนำรมณ์ท่ีจะส่งเสริมและพฒันำให ้
บริษทั และบริษทัยอ่ย เป็นองคก์รท่ีมีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีโดยน ำหลกัปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร

ท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 มำปรับใช้อย่ำงเหมำะสมกับบริบททำงธุรกิจของบริษทั เพื่อให้ธุรกิจ

เติบโต เจริญก้ำวหน้ำ โดยตั้ งอยู่บนพื้นฐำนของกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตรวจสอบได ้ และสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงย ัง่ยืน ควบคู่ไปกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยและสังคมโดยรวม 

นอกเหนือจำกกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูล้งทุน 

บริษทัจึงได้ก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเพื่อเป็นกรอบในกำรปฏิบติังำนด้ำนต่ำงๆ 

ดงัน้ี 

1. คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน จะปฏิบติัหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
ดว้ยควำมรับผดิชอบ ระมดัระวงั มุ่งมัน่ทุ่มเท ซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์สูงสุดขององคก์ร ปฏิบติัหนำ้ท่ีภำยใต้
กฎหมำย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยึดถือคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจของ
บริษทั เป็นแนวทำงปฏิบติัเป็นกิจวตัรจนเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร 

2. คณะกรรมกำรบริษทั จะเป็นผูน้ ำ เป็นตวัอยำ่งในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแล 
กิจกำรท่ีดี และสอดส่องดูแลเร่ืองกำรเขำ้ท ำธุรกรรมท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
เพื่อให้กำรตกลงเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำวมีแนวทำงท่ีชดัเจน ผำ่นกระบวนกำรพิจำรณำอยำ่งรอบคอบ มีเหตุมีผล
และเป็นอิสระภำยในกรอบจริยธรรมท่ีดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส ำคญั  

3. คณะกรรมกำรบริษทั มีบทบำทส ำคญัร่วมกบัฝ่ำยบริหำรในกำรก ำหนดวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย  
กลยุทธ์ แผนงำนท่ีส ำคญัของบริษทั ตลอดจนจดัสรรทรัพยำกรส ำคญั น ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำง
เหมำะสม ปลอดภยั เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงท่ีสำมำรถแข่งขนัได ้ปรับตวัไดภ้ำยใตก้ำร
เปล่ียนแปลง คงไวซ่ึ้งกำรเคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกำรติดตำม ดูแล รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย เพื่อ
สร้ำงคุณค่ำอยำ่งย ัง่ยนืใหท้ั้งกิจกำร ลูกคำ้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม  

4. คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน จะปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอยำ่งเท่ำ
เทียมกนัโดยยึดหลกัควำมเป็นธรรม จดัให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลำเพื่อให้ผูถื้อ
หุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บสำรสนเทศอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

5. คณะกรรมกำรบริษทั ตอ้งมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรจดัให้มีระบบท่ีสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำร
คอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อให้มัน่ใจวำ่ฝ่ำยบริหำรและพนกังำนทุกคนไดต้ระหนกัและให้ควำมส ำคญักบั
กำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่น รวมทั้งปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรม
องคก์ร 

6. กำรปฏิบัติตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีถือเป็นดัชนีช้ีว ัดผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน 
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ทั้งน้ี กรอบกำรปฏิบติังำนตำมนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีขำ้งตน้ ไดแ้สดงอยูใ่นคู่มือหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ใหพ้นกังำนทุกคนเพื่อยดึถือปฏิบติั 

 

นิยามและความหมาย 
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี หมำยถึง กำรจดัโครงสร้ำงและกลไก มำตรกำรบริหำรจดักำรภำยในองคก์ร 

เพื่อเช่ือมโยงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำน และผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ให้กิจกำร
สำมำรถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบกำรท่ีดี มีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้
ส่วนไดเ้สีย ค ำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงย ัง่ยืน สำมำรถปรับตวัได้
ภำยใตปั้จจยักำรเปล่ียนแปลง 

 

ความส าคัญของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
1. สร้ำงกรอบควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และผูบ้ริหำร ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย และ

สร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุน 
2. สร้ำงพนัธะผกูพนัเพื่อใหฝ่้ำยบริหำรใชอ้  ำนำจภำยในขอบเขตท่ีก ำหนด 
3. สร้ำงเคร่ืองมือในกำรวดัผลกำรด ำเนินงำน และตรวจสอบกำรท ำงำนต่ำงๆ เพื่อปรับปรุงแกไ้ข

กำรด ำเนินงำนใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 
4. สร้ำงระบบบริหำรจดักำรท่ีดี โปร่งใส มีจริยธรรม  มีมำตรฐำนชดัเจน สำมำรถแข่งขนัไดแ้ละมี

ผลประกอบกำรท่ีดีโดยค ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว 
5. สร้ำงประโยชน์ต่อสังคม และพฒันำหรือลดผลกระทบดำ้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
หลกัปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีและจรรยาบรรณธุรกจิ  

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจฉบบัน้ี ไดมี้กำรปรับปรุงเน้ือหำให้สอดคล้อง
กบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 โดยมีเน้ือหำแบ่งเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 
หมวดท่ี 1 คณะกรรมกำรบริษทั 
หมวดท่ี 2 สิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และบทบำทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
หมวดท่ี 3 กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 
หมวดท่ี 4 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง 
หมวดท่ี 5 จรรยำบรรณธุรกิจ 
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แนวปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกจิการทีด่ีและจรรยาบรรณธุรกจิ  
หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริษัท 
หลกัการ 

คณะกรรมกำรบริษทั ไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกผูถื้อหุ้นดว้ยกระบวนกำรท่ีโปร่งใสจึงตอ้งรับผิดชอบต่อผล
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อผูถื้อหุน้และบุคคลภำยนอก มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั กำรก ำหนด
โครงสร้ำงกรรมกำรทั้งในเร่ืองขนำด องคป์ระกอบ สัดส่วนกรรมกำรท่ีเป็นอิสระท่ีเหมำะสม รวมถึงกำรก ำหนด
อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบต้องเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรโดยมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ
ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทัและฝ่ำยบริหำรท่ีชดัเจน  เป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำนของ
คณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงเป็นส่ิงจ ำเป็นต่อกำรน ำพำองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้โดยบุคคลท่ี
จะไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีควำมซ่ือสัตยต่์อหนำ้ท่ี มีวสิัยทศัน์ มีควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ จะตอ้งอุทิศเวลำให้กบับริษทั เพื่อปฏิบติัหน้ำท่ีไดอ้ย่ำงเต็มท่ีดว้ยควำมมีอิสระในกำรตดัสินใจ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

นอกจำกนั้ น เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน จะต้องมี
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ เพื่อช่วยกำรก ำกบัดูแล ศึกษำ และกลัน่กรองงำนตำมควำมจ ำเป็น 

 

แนวปฏิบัติทีด่ี 
 

1. ภำวะผูน้ ำและวสิัยทศัน์ 
คณะกรรมกำรบริษทั มีวสิัยทศัน์และควำมมุ่งมัน่ท่ีจะใหบ้ริษทั เป็นผูน้ ำดำ้นธุรกิจนำยหนำ้ประกนัภยัท่ี

พร้อมพฒันำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยมำตรฐำนระดับสำกลและดูแลผลประโยชน์ของลูกค้ำ พนัธมิตร 
พนกังำน รวมถึงผูถื้อหุน้อยำ่งเป็นธรรม และร่วมสร้ำงสรรคส์ังคมท่ีดี 

คณะกรรมกำรบริษทั ในฐำนะผูน้ ำองคก์ร มีภำวะผูน้ ำในกำรก ำกบัดูแลกำรบริหำรงำนของฝ่ำยบริหำร
ให้มีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี ครอบคลุมถึงกำรก ำหนดวตัถุประสงค์เป้ำหมำย กลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน 
ตลอดจนกำรจดัสรรทรัพยำกรส ำคญัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยและรับผิดชอบตำมหน้ำท่ีในกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้โดยรวม 

 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทั กำรแต่งตั้ง และควำมเป็นอิสระ 
2.1 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติหลำกหลำยทั้ งในด้ำนทักษะ 

ประสบกำรณ์ควำมสำมำรถและคุณสมบติัเฉพำะดำ้น 
 มีจ  ำนวนรวมกนัไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน เพียงพอท่ีจะสำมำรถเอ้ือประโยชน์แก่
บริษทัไดเ้ป็นอยำ่งดี โดยมีกรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำรอยำ่งนอ้ย 1 คนเป็นผูมี้ประสบกำรณ์
ในธุรกิจ และอย่ำงน้อย 1 คนมีประสบกำรณ์ดำ้นบญัชีและกำรเงิน ซ่ึงสำมำรถให้ควำมเห็น
เก่ียวกบักำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำรไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ 
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2.2 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นอิสระมำกกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งคณะ ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสะทอ้นอ ำนำจท่ีถ่วงดุลกนัอยำ่งเหมำะสม และกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่
ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร โดยกรรมกำรจะเป็นผู ้
ถือหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้ 

2.3 คณะกรรมกำรบริษทั ไดรั้บแต่งตั้งและถอดถอนโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น
ทั้งหมดโดยรวม มิใช่ตวัแทนของผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  

2.4 กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัและขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี จะตอ้งมีควำมโปร่งใสและชดัเจนในกำรสรรหำกรรมกำร โดยในกำรระบุผูเ้ขำ้
คดัเลือกมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรคณะกรรมกำรอำจจะใชแ้หล่งกำรสรรหำ ดงัต่อไปน้ี 
(1) กำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นรำยยอ่ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรโดย

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
(2) กรรมกำรของบริษทัเป็นผูแ้นะน ำ 
(3) กำรสรรหำจำกผูถื้อหุน้รำยใหญ่เสนอ 
(4) บริษทัท่ีปรึกษำภำยนอก 
(5) ฐำนขอ้มูลกรรมกำร (Director  Pool) ของหน่วยงำนต่ำงๆ 
(6) กำรสรรหำโดยกระบวนกำรอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรและเหมำะสม 

2.5 กรรมกำรบริษทัมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และเม่ือครบวำระอำจไดรั้บพิจำรณำ 
เลือกตั้งให้เป็นกรรมกำรบริษทัต่อไปได้ ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี กรรมกำร
บริษทัตอ้งออกจำกต ำแหน่งจ ำหนวนหน่ึงในสำม ถำ้จ ำนวนกรรมกำรบริษทัแบ่งออกให้ตรง
เป็นส่วนสำมไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม กรรมกำรบริษทัท่ีจะตอ้ง
ออกจำกต ำแหน่งนั้น ให้พิจำรณำจำกกรรมกำรบริษทัท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำก
ต ำแหน่ง อยำ่งไรก็ตำมกรรมกำรบริษทัท่ีออกไปนั้นอำจไดรั้บเลือกตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งอีกได ้

2.6  คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดเป็นนโยบำยวำ่กรรมกำรอิสระอำจขำดควำมเป็นอิสระเม่ือได ้
ปฏิบติังำนต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำ 9 ปี  นบัจำกวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
อิสระคร้ังแรก ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งให้กรรมกำรอิสระนั้นด ำรงต ำแหน่งต่อไป จะพิจำรณำอยำ่ง
สมเหตุสมผลถึงควำมจ ำเป็นดงักล่ำว 

  

3. คุณสมบติัของคณะกรรมกำรบริษทั 
3.1 กรรมกำรบริษทัตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมซ่ือสัตย ์สุจริต มีจรรยำบรรณ 

ในกำรด ำเนินธุรกิจ  และมีเวลำเพียงพอท่ีจะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบติัหนำ้ท่ีใหแ้ก่
บริษทัได ้
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3.2 กรรมกำรบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชน 
จ ำกดั และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมท่ี
จะไดรั้บควำมไวว้ำงใจใหบ้ริหำรจดักำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผูถื้อหุ้นตำมท่ีคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยป์ระกำศก ำหนด 

3.3 กรรมกำรบริษัทสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืนได้   แต่ต้องตระหนักถึง
ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และเพื่อให้มัน่ใจว่ำ
กรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งเพียงพอ ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีในฐำนะกรรมกำรของบริษทั ดงันั้นกรรมกำรไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทั
จดทะเบียนอ่ืนเกินกวำ่ 5 บริษทั เวน้แต่จะไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

3.4 กรรมกำรอิสระตอ้งมีคุณสมบติัและหนำ้ท่ีตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด ตอ้งมีควำมเป็น
อิสระจำกกำรควบคุมของผู ้บ ริหำร ผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ ต้องสำมำรถเข้ำ ร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัโดยให้ควำมเห็นอยำ่งอิสระและตอ้งสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อ
หุน้ทุกรำยไดเ้ท่ำเทียมกนัเพื่อไม่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 

4 บทบำท หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

4.1      ก ำกบัดูแลใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผูถื้อหุน้โดย 

ยดึถือแนวปฏิบติัส ำคญั 4 ประกำรคือ 

 กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผดิชอบ ระมดัระวงั และรอบคอบ (duty of care) 

 กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต  (duty of loyalty)  

 กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ี 

ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (duty of obedience) 

 กำรเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ โปร่งใส ทนัเวลำ และ 

ตรวจสอบได ้เป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน (duty of disclosure) 

4.2 พิจำรณำแผนงำนหลกัในกำรด ำเนินงำน งบประมำณ เป้ำหมำย และนโยบำยในกำรด ำเนินงำน 

ธุรกิจ รวมถึงก ำกบัดูแลให้กำรจดัท ำกลยุทธ์และแผนงำนประจ ำปีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

และเป้ำหมำยหลักขององค์กร และสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำหรือทบทวนวตัถุประสงค์ 

เป้ำหมำย กลยทุธ์ ส ำหรับระยะ 3-5 ปี เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่กลยทุธ์และแผนงำนประจ ำปีไดค้  ำนึงถึง

ผลกระทบในระยะเวลำท่ียำวข้ึน และยงัพอคำดกำรณ์ไดต้ำมสมควร 
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4.3       ก ำกบัดูแลใหฝ่้ำยบริหำรมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึงมีกำรน ำนวตักรรมและ   

เทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภยั สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและตอบสนอง

ควำมต้องกำรของผูมี้ส่วนได้เสีย รวมถึงกำรติดตำม ประเมินผล และดูแลรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและงบประมำณท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

4.4        ก ำกบัดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของ 

ตลำดหลกัทรัพย ์อำทิ กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น ตำม

กฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทั 

4.5 มีอ ำนำจตรวจสอบ และพิจำรณำอนุมติันโยบำย แนวทำง และแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับ 

โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของบริษทั ตำมท่ีไดรั้บเสนอจำกคณะอนุกรรมกำร หรือฝ่ำยบริหำร 

4.6 มีอ ำนำจแต่งตั้ง มอบหมำย หรือแนะน ำใหอ้นุกรรมกำรหรือคณะท ำงำน เพื่อพิจำรณำหรือ 

ปฏิบติัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควร 

4.7 ก ำกบัดูแลใหบ้ริษทัมีกำรจดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งผูบ้ริหำรสูงสุดขององคก์รพร้อมน ำเสนอ 

ถึงแนวทำงในกำรด ำเนินกำร  

4.8 ด ำเนินกำรใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ  

รวมทั้ งกำรจัดกำรควำมเส่ียง และควำมน่ำเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน โดยจัดให้

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผู ้ติดตำม และด ำ เนินกำรร่วมและประสำนงำนกับ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

4.9 จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรและรับผดิชอบต่อกำรจดัท ำและเปิดเผยงบกำรเงิน 

เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผำ่นมำเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ 

4.10 จดัใหมี้กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ 

บริษทั 

4.11 มีอ ำนำจพิจำรณำและอนุมติัเร่ืองใดๆ ท่ีจ  ำเป็น และเก่ียวเน่ืองกบับริษทั หรือท่ีเห็นวำ่เหมำะสม 

เพื่อประโยชน์ของบริษทั 

4.12       แต่งตั้งกรรมกำรคนหน่ึงคนใดหรือหลำยคนหรือบุคคลอ่ืนกระท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงแทน 

คณะกรรมกำรบริษทั ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำว ผูไ้ด้รับมอบอ ำนำจนั้นตอ้งไม่มีอ ำนำจ
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อนุมติัรำยกำรท่ีบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออำจมีควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อยเวน้แต่เร่ืองต่อไปน้ี จะ

กระท ำไดต่้อเม่ือได้รับอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้งน้ี เร่ืองใดท่ีกรรมกำร และ/หรือ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมกำร มีส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั

หรือบริษทัย่อย กรรมกำรซ่ึงมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำวไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

4.13 ก ำกบัดูแลนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่และส่ือสำรในทุกระดบัของบริษทั และต่อ 

หน่วยงำนภำยนอก เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทได้ปฏิบัติตำมภำระหน้ำท่ีตำมกฎหมำยและ

จรรยำบรรณท่ีก ำหนดไว ้

4.14 ก ำกบัดูแลใหบ้ริษทัมีกลไกในกำรรับเร่ืองร้องเรียนและกำรด ำเนินกำรกรณีกำรช้ีเบำะแส กำร 

ให้ขอ้มูลกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ กำรสอบสวน และกำรคุม้ครองผูใ้ห้ข้อมูล 

และพิจำรณำขอ้ร้องเรียนรวมถึงพิจำรณำผลกำรสอบสวนตำมนโยบำยกำรร้องเรียนและกำร

แจง้เบำะแสและกำรร้องเรียน (Whistle Blowing Policy and Procedure) 
 

5.          บทบำท หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

เน่ืองดว้ยประธำนกรรมกำรของบริษทัและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นบุคคลเดียวกนั  อีกทั้งประธำน

กรรมกำรเป็นกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำมและเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั  ประธำนกรรมกำรจึงไม่มีคุณสมบติั

เป็นกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรจึงส่งเสริมให้เกิดกำรถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร 

โดยก ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ดงัน้ี  

 บทบำท หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของประธำนกรรมกำร 

 ก ำกบั ติดตำม ดูแลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำม

วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 

 ก ำกบั ดูแลให้มัน่ใจว่ำ กรรมกำรทุกท่ำนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมี

จริยธรรม และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและกำรประชุมผู ้

ถือหุน้ 

 มีบทบำทในกำรก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยหำรือร่วมกบักรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน

ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรใหร่้วมพิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร 
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 มีบทบำทในกำรก ำกบักำรประชุมให้มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

จดัสรรเวลำอย่ำงเพียงพอท่ีฝ่ำยจดักำรจะเสนอเร่ืองและมำกพอท่ีกรรมกำรจะอภิปรำยประเด็น

ส ำคญั และส่งเสริมใหก้รรมกำรมีกำรใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ ใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ 

 มีบทบำทในกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีระหวำ่งกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรและกรรมกำรท่ีไม่

เป็นผูบ้ริหำร และระหวำ่งคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร 
 

บทบำท หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 จดัท ำแผนระยะยำว (3 ปี) และแผนงำนระยะสั้น (1 ปี) ตลอดจนกลยุทธ์ต่ำงๆ เพื่อสนบัสนุนให้
แผนงำนระยะยำวบรรลุเป้ำหมำย 

 จดัท ำงบประมำณและด ำเนินธุรกิจภำยใตง้บประมำณ แผนงำน โครงกำร และหลกักำรท่ีไดรั้บ 
อนุมติัจำกคณะกรรมกำร 

 กำรจดัองคก์รและงำนโดยมีอ ำนำจในกำรก ำหนดโครงสร้ำงองคก์ร กำรออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ค ำสั่ง หนังสือเวียน กำรก ำหนดสำยกำรบงัคบับญัชำ และผงักำรด ำเนินงำน กำรก ำหนดตำรำง
อ ำนำจอนุมติัปฏิบติังำน และกำรก ำหนดระดบังำน Job Description และ Job Specification 

 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยมีอ ำนำจพิจำรณำจำ้งงำน /เงินเดือน/ค่ำจำ้ง/เงินชดเชย/กำรพิจำรณำ
โบนสั/  ค่ำตอบแทนของพนกังำนในต ำแหน่งตั้งแต่กรรมกำรผูจ้ดักำรลงมำ กำรแต่งตั้ง ถอดถอน
และโอนยำ้ย สับเปล่ียนสำยงำน กำรพิจำรณำสวสัดิกำรภำยใต้นโยบำยท่ีได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำร กำรเสริมสร้ำงวฒันธรรมองค์กร กำรเสริมสร้ำงทกัษะและควำมช ำนำญของ
บุคลำกรเพื่อสนบัสนุนกลยทุธ์และยทุธศำสตร์ของบริษทั 

 ควบคุม ดูแลกำรบริหำรงำนของบริษทั ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดไว ้
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

 มีอ ำนำจในกำรด ำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์นโยบำย ระเบียบ ค ำสั่ง ตลอดจน
มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 มีอ ำนำจออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บนัทึก เพื่อให้กำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมนโยบำย และ
ผลประโยชน์ของบริษทั และเพื่อรักษำระเบียบวนิยักำรท ำงำนภำยในองคก์ร 

 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในแต่ละวนัเพื่อเตรียมตวั และป้องกนัควำมเส่ียง
ท่ีอำจจะเกิดข้ึน ทั้งปัจจยัภำยนอกและปัจจยัภำยใน 

 มีอ ำนำจในกำรให้ควำมเห็นชอบนิติกรรมท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกรรมปกติของบริษทั เช่น 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และรำยจ่ำยลงทุนให้เป็นไปตำมงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรบริษทั ตำมระเบียบอ ำนำจอนุมติัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกำรมอบอ ำนำจช่วงในกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้ เพื่อก่อใหเ้กิดควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
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 มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
จ ำเป็น และเป็นกำรด ำเนินธุรกรรมทำงกำรคำ้ปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั 

 ขออนุมติัแต่งตั้งท่ีปรึกษำดำ้นต่ำงๆ ท่ีจ  ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั หรือเพื่อให้เป็นไปตำม
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผำ่นคณะกรรมกำรบริษทั 

 แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และทิศทำงกลยทุธ์ของบริษทั 
 ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัเป็นคร้ังครำว 

 

ทั้งน้ี อ ำนำจในกำรกระท ำนิติกรรมใดๆ ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ระหวำ่งประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร หรือบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยและประกำศ
ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่ถือวำ่อยู่
ภำยใตข้อบข่ำยอ ำนำจของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรในกำรพิจำรณำและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดงักล่ำวไม่วำ่
โดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนกระท ำในนำมของตนเอง ในกรณีดงักล่ำว นิติกรรมนั้น
จะตอ้งน ำเสนอเพื่อให้ได้ควำมเห็นชอบโดยผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อน ำเสนอไปยงัคณะกรรมกำร
บริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และตำมกฎหมำย
ต่อไป 

 

6. คณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีสำมำรถ
ปฏิบติัหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน และอย่ำงน้อย 1 คน ท่ีเป็นผูมี้
ควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีและกำรเงินเพียงพอท่ีจะท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมเช่ือถือของงบ
กำรเงิน โดยสมำชิกของคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกรำยตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระและมีคุณสมบติัและหนำ้ท่ีตำม
หลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
6.1       สอบทำนใหบ้ริษทัมีรำยงำนทำงกำรเงินถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรอง 

โดยทัว่ไปและมีกำรเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ 
6.2 สอบทำนและหำรือกบัฝ่ำยบริหำรเก่ียวกบัควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของบริษทั และมำตรกำรจดักำร

ควำมเส่ียงซ่ึงจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ควำมเส่ียงเหล่ำนั้นไดรั้บกำรจดักำรให้อยูใ่น
ระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้

6.3      สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน  
(Internal Audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล  

6.4       สอบทำนใหบ้ริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของ   
ตลำดหลกัทรัพย ์  แห่งประเทศไทย และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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6.5      สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรรับเร่ืองร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผดิและกำรทุจริต  
ตลอดจนกำรด ำเนินกำรให้พนกังำนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่ำงๆ สำมำรถให้ขอ้มูลในเร่ืองท่ี
ตนเป็นกงัวลเก่ียวกบัควำมไม่เหมำะสมของรำยงำนทำงกำรเงินหรือเร่ืองอ่ืนๆ ไดอ้ยำ่งมัน่ใจ 
ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ขอ้ร้องเรียนทั้งหมดจะไดรั้บกำรสอบสวนขอ้เทจ็จริงอยำ่งเป็นอิสระและมี
กำรติดตำมท่ีเหมำะสม 

6.6        พิจำรณำสอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ให ้
เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจวำ่
รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6.7 ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้สงสัยวำ่มีรำยกำรหรือกำร
กระท ำซ่ึงอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
ภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 
หำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือผูบ้ริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำตำม
วรรคหน่ึง กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึงอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำนั้นต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย ์หรือตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

6.8 พิจำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ 
บริษทัและเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว 

6.9 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้งำนหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใด
ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

6.10 สอบทำนและใหค้วำมเห็นต่อแผนตรวจสอบภำยใน กำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนตรวจสอบ 
ภำยใน 

6.11 สอบทำนรำยงำนตรวจสอบซ่ึงจดัท ำโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมทั้งกำรตอบสนอง 
ของผูบ้ริหำรและรำยงำนติดตำมผลกำรตรวจสอบดงักล่ำว 

6.12 ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีและหัวหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นกำรเฉพำะอยำ่งน้อยปี
ละ 1 คร้ัง เพื่อหำรือในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีและหัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเห็นวำ่ควรพิจำรณำเป็นหำรส่วนตวั 

6.13 จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
เปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ก ำหนด 

6.14 สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทั 
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6.15 พิจำรณำทบทวนและประเมินควำมเพียงพอของกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบและเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติัเปล่ียนแปลง 

6.16 คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกท่ีปรึกษำทำงวชิำชีพอ่ืนใดเม่ือ 
เห็นวำ่จ ำเป็นดว้ยค่ำใชจ่้ำยของบริษทั 

6.17 ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำก 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

7. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมกำรปฏิบติังำนผำ่นกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทัตำมขอ้บงัคบัของบริษทัโดย 
7.1 ก ำหนดให้มีกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ 1 ปี เพื่อให้

กรรมกำรสำมำรถจดัเวลำและเข้ำร่วมประชุมได้ โดยก ำหนดจ ำนวนคร้ังของกำรประชุม
คณะกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ 6 คร้ังต่อปี และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น 

7.2 ประธำนคณะกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรอิสระหน่ึงคนร่วมกนัพิจำรณำก ำหนดวำระกำร
ประชุมและพิจำรณำเร่ืองเขำ้วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยเปิดโอกำสใหก้รรมกำร
แต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ืองต่ำงๆ เพื่อเขำ้รับพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมได ้โดยท่ีกรรมกำร
ทุกท่ำนสำมำรถอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งเปิดเผย 

7.3 ในกำรเรียกประชุม ให้ประธำนกรรมกำร หรือเลขำนุกำรบริษทั ในฐำนะท่ีเป็นผูซ่ึ้งได้รับ

มอบหมำยจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงมีกำรก ำหนดวำระในกำรประชุมอยำ่งชดัเจน มีเอกสำร

ประกอบกำรประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอ ส่งให้กบัคณะกรรมกำรล่วงหนำ้ 5 วนัท ำกำรก่อนวนั

ประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม  เวน้แต่

ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจง้กำรนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน 

และก ำหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวำ่นั้นก็ได ้

7.4 ประธำนคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประธำนท่ีประชุม ดูแลและจดัสรรเวลำแต่ละวำระให้อย่ำง

เพียงพอส ำหรับกรรมกำรท่ีจะอภิปรำย และเป็นผูป้ระมวลควำมเห็น ขอ้สรุปท่ีได้จำกกำร

ประชุม ทั้งน้ี ในกำรลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัให้ถือมติเสียงขำ้งมำก โดยให้

กรรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียโดยนัยส ำคญัจะไม่เขำ้ร่วม

ประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนในท่ี

ประชุมจะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเพื่อช้ีขำด และหำกมีกรรมกำรคดัคำ้นมติ ให้บนัทึกค ำ

คดัคำ้นไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 

7.5 ในกำรประชุม กรรมกำรผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยส ำคญัในเร่ืองท่ีพิจำรณำตอ้งออกจำกท่ี

ประชุมระหวำ่งกำรพิจำรณำเร่ืองนั้นๆ  
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7.6 ประธำนท่ีประชุมอำจเชิญฝ่ำยบริหำรหรือผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งเขำ้ร่วม

ประชุม หรือใหค้วำมเห็น หรือส่งเอกสำรหรือขอ้มูลตำมท่ีเห็นวำ่เก่ียวขอ้งหรือจ ำเป็น เพื่อให้มี

โอกำสรู้จกัผูบ้ริหำรระดบัสูงส ำหรับใชป้ระกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง 

7.7       กรรมกำรตอ้งมำประชุมอย่ำงน้อยก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม 

และกรรมกำรแต่ละคนควรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษทัทั้งหมดท่ีไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 

7.8 กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรมีโอกำสประชุมระหวำ่งกนัเองตำมควำมจ ำเป็น เพื่อเปิดโอกำสให้

อภิปรำยปัญหำต่ำงๆ ทั้งท่ีเก่ียวกับธุรกิจของบริษทั  เร่ืองท่ีอยู่ในควำมสนใจ โดยประชุม

ร่วมกนัอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และให้มีกำรรำยงำนผลกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริษทัและ

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรทรำบถึงผลกำรประชุม 

7.9 เลขำนุกำรบริษทัตอ้งรำยงำนสถำนกำรถือครองและกำรเปล่ียนแปลงในหลกัทรัพยข์องบริษทั 

ของกรรมกำรและผูบ้ริหำรให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ และน ำเสนอสรุป

รำยงำนกำรถือครองและกำรเปล่ียนแปลงในหลกัทรัพย์ของบริษทัประจ ำปีไวใ้นรำยงำน

ประจ ำปีของบริษทั 

7.10 เลขำนุกำรบริษทัเป็นผูป้ระสำนงำน เตรียมควำมพร้อม เตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม และ
เชิญประชุม รวมทั้งเป็นผูบ้นัทึกและจดัท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยใน 14 
วนั และจดัส่งให้ประธำนคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกตอ้ง  โดย
เสนอใหท่ี้ประชุมรับรองในวำระพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมของกำรประชุมคร้ังถดัไป 
และเป็นผูจ้ดัเก็บรำยงำนกำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษทัอย่ำงเป็น
ระเบียบ พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษทัและผูท่ี้เก่ียวข้องตรวจสอบได้   รวมถึงขอ้มูลหรือ
เอกสำรเก่ียวกบักำรประชุมต่ำงๆ เพื่อสะดวกในกำรสืบคน้อำ้งอิงในภำยหลงั 

7.11      คณะกรรมกำรบริษทัอำจแสวงหำควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกท่ีปรึกษำภำยนอกไดด้ว้ยค่ำใช้จ่ำย

ของบริษทั และคณะกรรมกำรบริษทัยงัสำมำรถท่ีจะเรียกขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีตอ้งกำร หรือร้องขอให้

เจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัหรือบุคคลภำยนอกเขำ้ร่วมในท่ีประชุมตำมควำมเหมำะสม ซ่ึงจะตอ้งเป็น

บุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งหรือรับผดิชอบในวำระท่ีพิจำรณำในท่ีประชุม 
 

8. กำรติดต่อส่ือสำรกบัฝ่ำยบริหำร 
8.1  กรรมกำรสำมำรถเขำ้ถึงและติดต่อส่ือสำรกบัฝ่ำยบริหำรและเลขำนุกำรบริษทัไดโ้ดยตรงตำม 

ควำมเหมำะสม แต่กำรเขำ้ถึงและติดต่อส่ือสำรนั้นตอ้งไม่เป็นกำรกำ้วก่ำยหรือแทรกแซงต่อ

กำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั 
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8.2  กรรมกำรมีสิทธิในกำรร้องขอและรับขอ้มูลเพิ่มเติมตำมท่ีตนเห็นวำ่มีควำมจ ำเป็นในกำร 

พิจำรณำตดัสินใจและท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรของบริษทั 
  

9. ค่ำตอบแทนของกรรมกำร 
คณะกรรมกำรไม่อำจก ำหนดค่ำตอบแทนใหต้นเองได ้เน่ืองจำกเป็นกำรขดักนัของผลประโยชน์ โดย 

คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งเสนอกำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิพิจำรณำหลกัเกณฑ์และนโยบำยกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกปี โดยค่ำตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรแต่ละท่ำน เพียงพอท่ีจะดูแลรักษำกรรมกำรท่ีมีคุณภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถไว ้และให้ผูถื้อหุ้นเป็น
ผูพ้ิจำรณำโดยก ำหนดเป็นวำระกำรปะชุมในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ 
(Annual General Shareholders’ Meeting: AGM) 

ทั้งน้ี บริษทัก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรตำมรูปแบบท่ี
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 

 

10. กำรอบรมและพฒันำควำมรู้กรรมกำรและผูบ้ริหำร 
คณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำยส่งเสริมให้มีกำรอบรมและให้ควำมรู้แก่กรรมกำร ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบ

ก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำร ตลอดจนผูบ้ริหำรของบริษทั เพื่อใหก้ำรปฏิบติังำนมีกำร
พฒันำอยำ่งต่อเน่ือง หำกมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำร บริษทัจะจดัให้มีกำรแนะน ำแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรท่ีเขำ้รับต ำแหน่งในบริษทัเป็นคร้ังแรก 
เพื่อส่งเสริมให้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีมีประสิทธิภำพอยำ่งต่อเน่ืองภำยใตก้รอบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี รวมถึงดูแล
ใหก้รรมกำรไดรั้บทรำบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัอยำ่งสม ่ำเสมอ และไดรั้บกำรอบรมและพฒันำควำมรู้ท่ีจ  ำเป็น 

 

11. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของตนเองเป็นประจ ำทุกปี โดยมีทั้งกำร

ประเมินแบบรำยคณะและแบบรำยบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนในหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรว่ำไดด้ ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีหรือไม่ เพื่อปรับปรุงกำรปฏิบติังำนของ
คณะกรรมกำรใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบำยท่ีก ำหนดไว ้และจดัใหมี้กำรเปิดเผยกระบวนกำรและหลกัเกณฑ์ใน
กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรทั้งแบบรำยคณะและรำยบุคคลไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

คณะกรรมกำรชุดย่อยตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติังำนของตนเองเป็นประจ ำทุกปีและรำยงำนผลกำร
ประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
 ทั้งน้ีคณะกรรมกำรท่ีไม่รวมกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรมีบทบำทในกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นประจ ำทุกปี และกรรมกำรอำวโุสเป็นผูส่ื้อสำรผลกำรพิจำรณำ รวมทั้งประเด็นเพื่อ
กำรพฒันำใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรทรำบ 
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12. กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย 
คณะกรรมกำรมีกลไกในกำรก ำกบัดูแลนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยท่ีท ำให้สำมำรถ

ควบคุมดูแลกำรจดักำรและรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อย เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของบริษทั โดยส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษทัในบริษทัยอ่ย ดว้ยกำรกำรเสนอช่ือหรือแต่งตั้งบุคคลใดๆ ท่ี
เห็นสมควร เขำ้เป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษทัย่อย โดยมีจ ำนวนอย่ำงน้อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นใน
บริษทัยอ่ย และมีระเบียบปฏิบติัหรือขอ้ก ำหนดท่ีก ำหนดใหก้ำรส่งบุคคลดงักล่ำวไปเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร
ในบริษทัยอ่ย จะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  

 

ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรของบริษทัยอ่ย 
คณะกรรมกำรพึงก ำกบัดูแลให้บริษทัมีกลไกในกำรก ำกบัดูแลบริษทัย่อย โดยมีกำรก ำหนดขอบเขต

หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งไวอ้ยำ่งชดัเจนซ่ึงรวมถึง 
 กำรก ำหนดกรอบอ ำนำจในกำรใชดุ้ลพินิจท่ีชดัเจน และท่ีมีผลใหก้ำรพิจำรณำของกรรมกำรหรือ 

ผูบ้ริหำรดงักล่ำวในกำรออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัย่อยในเร่ืองส ำคญั ตอ้ง 
ไดรั้บควำมเห็นชอบ จำกคณะกรรมกำรของบริษทัก่อน 

 กำรติดตำมดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำร    
      ท  ำรำยกำรระหวำ่งกนั และกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส ำคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
 มีหนำ้ท่ีดูแลรับผดิชอบใหบ้ริษทัยอ่ยมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและมีควำมรัดกุม 
       เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจไดว้ำ่กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของบริษทัยอ่ยเป็นไปตำมนโยบำยทำงธุรกิจของ    
      บริษทั 
 กำรติดตำมดูแลใหก้รรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมหนำ้ท่ีและควำม  
      รับผดิชอบตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษทัพึงก ำกบัดูแลใหบ้ริษทัมีกลไกในกำรก ำกบัดูแลท่ีมีผลใหก้ำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงของบริษทั กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือกำรท ำรำยกำรท่ี
ส ำคญัอ่ืนใดของบริษทัยอ่ย ตอ้งไดรั้บมติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัก่อนกำร
ท ำรำยกำรดงักล่ำว ทั้งน้ี ให้พิจำรณำกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวของบริษทัย่อยในลกัษณะท ำนองเดียวกบักำรท ำ
รำยกำรในลกัษณะและขนำดเดียวกนักบัท่ีบริษทัตอ้งไดรั้บมติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษทั   
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หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้นและบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
หลกัการ 

คณะกรรมกำรบริษทัตระหนกัถึงกำรเคำรพในสิทธิและดูแลรักษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรำย
อย่ำงเท่ำเทียมกนั ทั้งผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูถื้อหุ้นรำยย่อย ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหำร และผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 
โดยไม่ค  ำนึงถึง เพศ อำย ุสีผวิ เช้ือชำติ สัญชำติ ศำสนำ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง จึงไดส้นบัสนุนใหผู้ถื้อหุ้นได้
ใช้สิทธิของตนเอง และจะไม่ด ำเนินกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือลิดลอนสิทธิของผูถื้อหุ้น นอกจำกน้ี
คณะกรรมกำรบริษทั ยงัให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยใน 
ไดแ้ก่ พนกังำนผูบ้ริหำรของบริษทั และผูถื้อหุ้น หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก เช่น ลูกคำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ คู่คำ้ 
เจำ้หน้ี รวมทั้งชุมชนและสังคม ซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะตอ้งไดรั้บกำรดูแลตำมสิทธิท่ีมีอยูต่ำมกฎหมำยและ
ตำมขอ้ตกลงท่ีมีอยูก่บับริษทัอยำ่งเป็นธรรม 

 

แนวปฏิบัติทีด่ี 
1. ก ำกบัดูแลใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำยมีสิทธิพื้นฐำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น 

 สิทธิในกำรไดรั้บใบหุน้และกำรโอนหุน้ 
 สิทธิในกำรไดรั้บสำรสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลำ เหมำะสมต่อกำรตดัสินใจ 
 สิทธิในกำรเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำร 
 สิทธิในกำรใหค้วำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
 สิทธิกำรไดรั้บส่วนแบ่งในผลก ำไร/เงินปันผล 

 

2. ก ำกบัดูแลเร่ืองสิทธิขอผูถื้อหุน้ในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
เพื่อตดัสินใจในกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของบริษทั 
บริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรอ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้นกัลงทุนทุกรำย รวมทั้งนกัลงทุน

สถำบนั เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมในกำรเขำ้ประชุมผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
กำรด ำเนินกำรก่อนวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
 เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นหรือส่งค ำถำมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำร

ประชุม รวมทั้งเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั  ผ่ำนเวบ็ไซต์ของบริษทัล่วงหนำ้
อยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม  พร้อมทั้งไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบผำ่นระบบกำรเปิดเผยขอ้มูล
ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 เผยแพร่ขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
หนังสือมอบฉันทะพร้อมระบุเง่ือนไขและวิธีกำรลงทะเบียนเอกสำร  /หลกัฐำนท่ีใช้ในกำรม อบ

ฉันทะไวอ้ย่ำงชดัเจน รวมทั้งขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระผ่ำนทำงเว็บไซต์ล่วงหน้ำ

ก่อนกำรประชุม 30 วนั ก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวให้ผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบ

ผำ่นระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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 จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ โดยระบุวนั เวลำ และสถำนท่ีจดัประชุมชดัเจน พร้อม 
รำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  ควำมเห็นของคณะกรรมกำร รำยงำน

กำรประชุมคร้ังท่ีผ่ำนมำ รำยงำนประจ ำปี หนงัสือมอบฉันทะ พร้อมระบุวิธีกำรมอบฉันทะ และ

กำรเสนอช่ือกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะ รวมทั้งหลกัเกณฑ์

และวิธีในกำรเขำ้ร่วมประชุมและคะแนนเสียงในกำรผ่ำนมติแต่ละวำระท่ีคณะกรรมกำรบริษทั

เสนอให้พิจำรณำ  และเอกสำรประกอบกำรประชุมอ่ืนๆ  โดยบริษทั ไดท้  ำกำรจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น

ล่วงหน้ำ 21 วนั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้มีโอกำสศึกษำวำระกำรประชุมล่วงหน้ำและน ำข้อมูลมำ

ตดัสินใจในกำรลงมติท่ีเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส่  

 ใหมี้กำรประกำศรำยละเอียดของกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ลงในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัต่อเน่ือง 3  
วนั ก่อนวนัประชุมอยำ่งน้อย 3 วนั เพื่อเป็นกำรบอกกล่ำวกำรเรียกประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเป็นกำร

ล่วงหนำ้ส ำหรับใหผู้ถื้อหุน้เตรียมตวัมำเขำ้ร่วมประชุม 

 ในกรณีท่ีมีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมจะมีกำรแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบโดยจะปฏิบติัในกรณีจ ำเป็น
เร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัเท่ำนั้น และจะส่งหนงัสือเชิญประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 7 
วนั ก่อนวนัประชุมรวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำไวใ้น
เวบ็ไซตก่์อนจดัส่งเอกสำร 

 

กำรด ำเนินกำรในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 จดัใหมี้สถำนท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีมีขนำดเพียงพอรองรับจ ำนวนผูถื้อหุน้ ตั้งอยูใ่นท ำเลท่ีมีกำร 

คมนำคมสะดวก และช่วงเวลำกำรประชุมท่ีเหมำะสม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถเดินทำงไปร่วม
ประชุมไดโ้ดยง่ำย 

 เปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเข้ำประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเวลำประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลำ
ลงทะเบียนทะเบียนแลว้ก็ยงัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเขำ้ร่วมประชุมสำมำรถลงทะเบียน
เขำ้ร่วมประชุมไดโ้ดยไม่เสียสิทธิ 

 อ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุ้นในวนัประชุมอยำ่งเท่ำเทียมกนั ทั้งผูถื้อหุน้รำยใหญ่และผูถื้อหุ้นรำย
ยอ่ย  นกัลงทุนสถำบนั มีกำรจดับุคลำกรตอ้นรับ ใหข้อ้มูล และกำรตรวจเอกสำรของผูถื้อหุน้แต่ละ
รำยท่ีจะเขำ้ร่วมประชุม และลงทะเบียนเพื่อเขำ้ร่วมประชุมอยำ่งเพียงพอ 

 จดัให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งกำรลงทะเบียนผูถื้อหุ้น กำรลงคะแนน
เสียงกำรนบัคะแนน และกำรแสดงผล เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว 
และผลกำรลงมติมีควำมถูกตอ้ง แม่นย  ำ 

 สนบัสนุนให้กรรมกำรทุกคนรวมทั้งผูบ้ริหำรระดบัสูง เลขำนุกำรบริษทั เขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
หำกไม่ติดภำรกิจส ำคญั เพื่อตอบขอ้ซักถำมและรับฟังควำมคิดเห็นของผูถื้อหุ้นอย่ำงอิสระ และ
เหมำะสมตำมวำระกำรประชุม  โดยประธำนท่ีประชุมควรจดัสรรเวลำใหอ้ยำ่งเหมำะสม 
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 บริษทัไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นกำรจ ำกดัโอกำสในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น หรือสร้ำง
ภำระให้ผูถื้อหุ้นจนเกินควร เกินกวำ่ท่ีก ำหนดไวใ้นแนวทำงกำรปฏิบติัของหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 ก่อนเร่ิมกำรประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธำนในท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยช้ีแจงสัดส่วน
ของผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วิธีกำรท่ี
ใชใ้นกำรประชุม กำรออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีกำรนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีจะตอ้งลง
มติในแต่ละวำระตำมขอ้บงัคบัของบริษทั 

 เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้อำสำท ำหนำ้ท่ีเป็นสักขีพยำนในกำรนบัคะแนนเสียง รวมทั้งเปิดโอกำสใหผู้ ้
ถือหุ้นสอบถำมเก่ียวกบักระบวนกำรและวิธีกำรลงคะแนนเสียงและเปิดเผยไวใ้นรำยงำนกำร
ประชุมผูถื้อหุน้ 

 ในระหว่ำงกำรประชุม ให้ประธำนกรรมกำรซ่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุมหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมำยแจง้ต่อท่ีประชุมถึงขอ้มูลและเหตุผลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจในเร่ืองท่ีเสนอ 
รวมทั้งแจง้คะแนนเสียงในกำรผำ่นมติในแต่ละวำระ 

 จดัให้มีกำรลงคะแนนเสียงโดยใช้บตัรลงคะแนนในแต่ละวำระของกำรประชุมท่ีตอ้งมีกำรลงมติ
ของท่ีประชุมเวน้แต่ผูถื้อหุน้ไดมี้กำรออกเสียงลงคะแนนล่วงหนำ้ในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ 

 จดัให้มีกำรลงคะแนนเสียงเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในวำระกำรแต่งตั้ งกรรมกำร แต่ไม่
สำมำรถแยกจ ำนวนเสียงในกำรลงคะแนนเสียงได ้

 สนบัสนุนให้ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรดูแลรักษำผลประโยชน์ของตน โดยซักถำม
แสดงควำมเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตดัสินใจในเร่ืองท่ีส ำคญัต่ำงๆ ท่ีอำจมี
ผลกระทบต่อบริษทัในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

 

กำรด ำเนินกำรหลงัวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงในวนัถดัไปจำกวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดย

แจ้งเป็นจดหมำยข่ำวผ่ำนระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ
เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 จดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นแจง้ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วนัหลงัวนั
ประชุม ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย ์และเผยแพร่บนัทึกรำยละเอียดกำรประชุมอย่ำง
ครบถว้นเหมำะสม ประกอบดว้ย ผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ   และขอ้ซกัถำมของผูถื้อหุ้นใน
แต่ละวำระ พร้อมทั้งเผยแพร่วดีีทศัน์กำรประชุมใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 น ำขอ้เสนอแนะและควำมคิดเห็นท่ีไดรั้บจำกกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นใน
โครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น (AGM Checklist)  ซ่ึงจัดโดยสมำคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย มำพิจำรณำ และหำแนวทำงกำรปรับปรุงเพื่อพฒันำกำรจดักำรประชุมสำมญัผู ้
ถือหุน้อยำ่งต่อเน่ือง  
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3. กำรคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
3.1 ก ำหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นไปตำมจ ำนวนหุน้ โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ำกบั

หน่ึงเสียงเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งให้
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์ รวมถึง
ช่องทำงรับเร่ือง และช่วงเวลำท่ีเปิดรับเร่ือง ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั  

3.2 บริษทั เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใดๆ ท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะเพื่อเขำ้ร่วมประชุมแทนตนได ้ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดร้ะบุถึงเอกสำรหรือ
หลกัฐำน รวมทั้งค  ำแนะน ำ ขั้นตอนในกำรมอบฉนัทะใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ เพื่อใหส้ำมำรถจดัเตรียมไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
และไม่เกิดปัญหำในกำรเขำ้ร่วมประชุมของผูรั้บมอบฉันทะ โดยหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรมอบ
ฉนัทะจะก ำหนดข้ึนภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำยโดยไม่มีเร่ืองใดๆท่ีจงใจก ำหนดข้ึนเพื่อให้เกิดควำมยุ่งยำก
แก่ผูถื้อหุน้ในกำรมอบฉนัทะ  

3.3 ก ำหนดแนวปฏิบติัส ำหรับพิจำรณำวำระท่ีกรรมกำรมีส่วนไดเ้สีย ตอ้งงดออกเสียงลงมติใน
วำระนั้นๆ 

 

4. กำรใชข้อ้มูลภำยใน 
คณะกรรมกำรบริษทัก ำกบัดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยในและ 

กำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งไม่ใช้ขอ้มูลภำยในท่ีมีสำระส ำคญัและยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน
เพื่อใหเ้กิดควำมเสมอภำคและยุติธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรำย และป้องกนัมิใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือ
ขำยหลกัทรัพยแ์ละหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทำงมิชอบ 
 

5. บทบำทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
5.1 จดัให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรระหวำ่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั เพื่อให้บริษทัสำมำรถเขำ้ถึงและ

ไดรั้บขอ้มูลขอ้ร้องเรียน หรือประเด็นควำมตอ้งกำรของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไดอ้ยำ่งชดัเจน เพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของผูมี้ส่วนได้เสียได้อย่ำงถูกตอ้ง โดยเปิดเผยช่องทำงไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทั หรือรำยงำน
ประจ ำปี 

5.2 มุ่งเนน้พฒันำบริษทัให้มีกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง  ให้มีรำยไดแ้ละผลก ำไรเพิ่มข้ึน เพื่อให้ผูถื้อ
หุ้นของบริษทัไดรั้บผลตอบแทนและควำมพึงพอใจสูงสุด  โดยค ำนึงถึงมูลค่ำและกำรเติบโตของบริษทัอย่ำง
ย ัง่ยนื   

5.3 จดัให้มีกำรดูแลในกำรจดัหำผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภำพให้แก่ลูกคำ้ ไม่กระท ำกำรใดอนัเป็นกำรเอำ
เปรียบลูกคำ้ รวมถึงให้ควำมส ำคญัในกำรปรับปรุงและพฒันำกำรบริกำรท่ีมีประสิทธิภำพและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
มีศูนย์บริกำรลูกค้ำ (Call Center) เพื่อรับข้อคิดเห็นและเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริกำร และ
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ประสำนงำนให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำอยำ่งเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัถือวำ่ควำมพึงพอใจสูงสุด
และควำมเช่ือมัน่ของลูกคำ้เป็นส่ิงส ำคญัยิง่ 

5.4 จดัใหมี้ระบบกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบติัตำมขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บัลูกคำ้ดว้ยควำมเอำใจใส่และ
ซ่ือสัตยสุ์จริต รวมถึงรักษำขอ้มูลควำมลบัของลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด  

5.5 ด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม ส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสรี ประพฤติตำม
กรอบกติกำกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรมต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบติัในกำรคดัเลือกคู่คำ้  และปฏิบติั
ตำมสัญญำ ขอ้ตกลง เง่ือนไขท่ีมีต่อคู่คำ้ หรือเจำ้หน้ีอยำ่งเคร่งครัด 

5.6 ปฏิบติัต่อพนกังำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม 
เอำใจใส่ดูแลพนกังำนอย่ำงทัว่ถึง สนบัสนุนเพื่อพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำน ค ำนึงถึงสวสัดิภำพ 
จดัให้มีสวสัดิกำรเงินกูย้มืช่วยเหลือพนกังำน และมีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เลือกนโยบำยกำรลงทุนท่ีสอดคลอ้ง
กบัช่วงอำยุ ระดบัควำมเส่ียง ให้พนกังำนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรบริหำรจดักำรเงิน เพื่อดูแลให้พนกังำนมี
กำรออมอยำ่งเพียงพอส ำหรับรองรับกำรเกษียณ  

5.7 ก ำหนดนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และสนับสนุนให้บุคลำกรของบริษทัให้
ควำมส ำคญั มีจิตส ำนึกในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่และกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 

5.8 จัดให้มีคณะท ำงำนท่ีดูแลด้ำนกำรรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
พนกังำนบริษทั เพื่อใหก้ำรช่วยเหลือ สนบัสนุนสร้ำงประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 

หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
หลกัการ 

คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัของบริษทั ทั้งขอ้มูลทำง
กำรเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทำงกำรเงิน ซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนกำรตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
จึงตอ้งด ำเนินกำรเปิดเผยอย่ำงครบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใส ไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง และทนัเวลำ ผ่ำนช่องทำงท่ี
เขำ้ถึงไดง่้ำย มีควำมเท่ำเทียมกนัและน่ำเช่ือถือ ไม่ขดัต่อขอ้ก ำหนดดำ้นกำรเปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงำนก ำกบั
ดูแล 

 

แนวปฏิบัติทีด่ี 
1. เปิดเผยนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณธุรกิจ และนโยบำยต่ำงๆ เช่น นโยบำยกำรต่อตำ้น

กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี เวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 

2. มีกำรเผยแพร่ขอ้มูลตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   แบบแสดง

รำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) และเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์

ประกอบด้วย  สำรสนเทศเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ รำยช่ือคณะกรรมกำรและ

ผูบ้ริหำร งบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีอิสระ 
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3. เปิดเผยรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงิน และท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน และขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นและ

นกัลงทุนทัว่ไปอยำ่ง ถูกตอ้งและครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส และไม่ขดัต่อขอ้ก ำหนดดำ้นกำรเปิดเผยขอ้มูลของ

หน่วยงำนก ำกบัดูแล รวมถึงรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทัต่อรำยงำนทำง กำรเงินควบคู่กบั

รำยงำนของผูส้อบบญัชีไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

4. เปิดเผยบทบำทและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนคร้ังของกำร

ประชุมและจ ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมกำรประชุมในปีท่ีผำ่นมำและควำมเห็นจำกกำรท ำหน้ำท่ี 

รวมถึงกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้ดำ้นวชิำชีพอยำ่งต่อเน่ืองของคณะกรรมกำรบริษทัในรำยงำนประจ ำปี 

5. เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีสะท้อนถึงภำระหน้ำท่ี และควำม

รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่ำตอบแทนไวใ้นรำยงำนประจ ำปี ทั้ งน้ี จ ำนวน

ค่ำตอบแทนท่ีเปิดเผย ใหร้วมถึงค่ำตอบแทนท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนไดรั้บจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษทัยอ่ย 

6. เปิดเผยกำรถือหุ้นของกรรมกำรและผูบ้ริหำรทั้งทำงตรง คือ กำรถือหุ้นของตนเอง และทำงออ้ม เช่น 

กำรถือหุน้ของคู่สมรส ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

7. กรรมกำรและผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีคณะกรรมกำร

บริษทัก ำหนด 

8. ก ำกบัดูแลให้มีผูรั้บผิดชอบงำนนกัลงทุนสัมพนัธ์ ท ำหน้ำท่ีในกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้
เสียอ่ืน เช่น นกัลงทุน นกัวิเครำะห์ รวมทั้งหน่วยงำนภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปอยำ่งเหมำะสม เท่ำเทียมกนั 
และทนัเวลำ โดยมอบหมำยใหผู้อ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงินท ำหนำ้ท่ีในฐำนะนกัลงทุนสัมพนัธ์  
9. บริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัส ำคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อสำธำรณชนใหแ้ก่พนกังำนท่ีไม่ได ้
รับอนุญำต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอ่ืนใด (รวมถึงนกัลงทุน ส่ือมวลชนและนกัวิเครำะห์) จนกวำ่ขอ้มูลจะไดรั้บ
กำรเปิดเผยใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ 
 

หมวดที ่4 การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 
หลกัการ 
 คณะกรรมกำรบริษทัควรก ำกบัดูแลให้มัน่ใจว่ำ บริษทัมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุม
ภำยในท่ีจะท ำใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยำ่งมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

แนวปฏิบัติทีด่ี 
1. กำรควบคุมภำยในคณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้และรักษำไวซ่ึ้งระบบควบคุมภำยในเพื่อปกป้องเงินลงทุน
ของผูถื้อหุ้นและทรัพยสิ์นของบริษทั คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีสอบทำนควำมมีประสิทธิภำพของระบบควบคุม
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ภำยในอย่ำงน้อยปีละคร้ังและรำยงำนให้ผูถื้อหุ้นทรำบว่ำได้ด ำเนินกำรดังกล่ำวแล้ว กำรสอบทำนต้อง
ครอบคลุมทั้งกำรควบคุมทำงกำรเงิน กำรด ำเนินงำน กำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน และกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2. กำรตรวจสอบภำยใน ให้มีกำรจดัตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในซ่ึงเป็นหน่วยงำนภำยนอกและรำยงำน
ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนำ้ท่ีในกำรใหค้  ำปรึกษำ ตรวจสอบ และประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน 
3. กำรบริหำรควำมเส่ียง บริษทั มีนโยบำยท่ีจะบริหำรควำมเส่ียงต่ำงๆ โดยพิจำรณำจำกปัจจยัภำยนอก
และภำยในองค์กรท่ีอำจส่งผลให้บริษทั ไม่สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว ้โดยมีคณะท ำงำนบริหำร
ควำมเส่ียงซ่ึงมีประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เป็นประธำนคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงและมีผูบ้ริหำรจำกฝ่ำยต่ำงๆ
เป็นสมำชิกด ำเนินกำรประเมินและสอบทำนผลกำรประเมินควำมเส่ียงจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ให้มีควำมเส่ียงท่ี
เหลืออยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัทรำบ รวมถึงมี
กำรทบทวนกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง 

นอกจำกน้ียงัมีคณะท ำงำนบริหำรจดักำรควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ (ISMS Committee) ท ำหนำ้ท่ี
ก ำกบัดูแลและบริหำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมนโยบำยและมำตรกำรรักษำควำมมัน่คง
ปลอดภยัของระบบสำรสนเทศให้มีระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลในกำรรักษำควำมลบั กำรรักษำ
ควำมน่ำเช่ือถือและควำมพร้อมใช้ของขอ้มูล รวมทั้งป้องกนัมิให้มีกำรน ำขอ้มูลไปใช้ในทำงมิชอบ ให้กำร
ด ำเนินกำรเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั และมำตรฐำนต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ครอบคลุมถึงดูแลให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและ
พฒันำกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อใหอ้งคก์รสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกั 

 

หมวดที ่5 จรรยาบรรณธุรกจิ 
หลกัการ 
 จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั เป็นกำรประมวลแบบแผน ก ำหนดขอบเขต มำตรฐำน 
ควำมประพฤติและพฤติกรรมท่ีบุคลำกรของบริษทั และบริษทัยอ่ย  ไม่วำ่จะเป็นคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนทุกคน พึงกระท ำในกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรปฏิบติังำน โดยปฏิบติัไปในวิถีทำงเดียวกนัภำยใตก้รอบ 
คุณธรรม ควำมซ่ือสัตย ์ในวถีิทำงท่ีสร้ำงสรรค ์เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภำค เท่ำเทียม เพื่อสร้ำงรำกฐำน และ
รักษำภำพพจน์ของบริษทั มุ่งมัน่ด ำเนินกิจกำรให้เป็นตน้แบบท่ีดีของกำรประกอบธุรกิจ  โดยกำรเติบโตของ
องคก์รจะควบคู่ไปกบักำรพฒันำคุณภำพชีวติของพนกังำน ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นองคก์รท่ีมีกำรเติบโตอยำ่ง
ย ัง่ยนื  ดงัน้ี 
1. เคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน 

บริษทัตระหนกัถึงกำรเคำรพกฎหมำย และหลกัสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นพื้นฐำนท่ีทุกคนยึดถือและพึง
ปฏิบติั ยนืหยดัท ำในส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นธรรมและถูกกฎหมำย 

 
 



   24 

แนวปฏิบัติทีด่ี 
1.1 บุคลำกรตอ้งท ำควำมเขำ้ใจกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของตนให้

ถ่ีถว้น และปฏิบติัตำมอย่ำงเคร่งครัด หำกไม่แน่ใจให้ขอค ำปรึกษำจำกผูบ้งัคบับญัชำ ห้ำมปฏิบติัไปตำมควำม
เขำ้ใจของตนเองโดยไม่มีค  ำแนะน ำ 

1.2 จดัรวบรวมกฎหมำย กฎและระเบียบของทำงรำชกำรให้เป็นหมวดหมู่เพื่อใหบุ้คลำกร
ศึกษำ และใหก้ำรอบรมดำ้นกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งแก่บุคลำกรอยำ่งเหมำะสมพอควร 

1.3 ให้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัหลกัสิทธิมนุษยชนสำกลแก่พนกังำน เพื่อน ำไปปฏิบติั
เป็นส่วนหน่ึงในกำรด ำเนินงำน ตอ้งปฏิบติัตำมหลกัสิทธิมนุษยชนสำกลอยำ่งเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบติัไม่วำ่จะ
เป็นในเร่ืองสัญชำติ เช้ือชำติ ศำสนำ ภำษำ สีผวิ เพศ อำย ุกำรศึกษำ สภำวะร่ำงกำย หรือสถำนะทำงสังคม 

 

2. การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกนั 
บุคลำกรตอ้งปฏิบติังำนโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นท่ีตั้ง โดยปรำศจำกควำมต้องกำร

ส่วนตวัและอิทธิพลจำกผูใ้กลชิ้ด 
 แนวปฏิบัติทีด่ี 

2.1 บุคลำกรตอ้งตรวจสอบอยู่เสมอว่ำ ตนเองมีส่วนไดเ้สีย หรือผลประโยชน์ขดักันใน
กำรปฏิบัติงำนหรือไม่ เม่ือพบว่ำตนมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดกันแล้ว บุคลำกรผูน้ั้ นพึงงดกำร
ปฏิบติังำนนั้น หรือใหผู้อ่ื้นเขำ้มำรับผดิชอบแทนตน เพื่อก ำจดัขอ้ครหำวำ่ดว้ยผลประโยชน์ทบัซอ้น 

2.2 ไม่ใชอ้  ำนำจของตนในทำงท่ีผิดเพื่อสร้ำงผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และท ำให้บริษทั
เสียหำย 

2.3 บุคลำกร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวดองในครอบครัว สำมำรถท ำธุรกรรมท่ีมีขอ้ตกลง
ทำงกำรคำ้ทัว่ไป และมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีวญิญูชนจะพึงกระท ำกบัคู่คำ้ทัว่ไป 

2.4   กรรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้งพิจำรณำควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์เก่ียวกบัรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกันด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต อย่ำงมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภำยใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

2.5  กรรมกำรและผูบ้ริหำร ตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำร
กิจกำรของบริษทั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตำมหลกัเกณฑท่ี์กฎหมำยก ำหนด 

2.6 บุคลำกรตอ้งไม่รับงำนภำยนอกท่ีเป็นกำรแข่งขนักนักบักำรด ำเนินธุรกิจกบับริษทั 
หรือก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั แมจ้ะเป็นกำรปฏิบติังำนชัว่ครำวก็ตำม เวน้แต่จะไดรั้บอนุญำตเป็น
กำรเฉพำะเจำะจงจำกผูบ้งัคบับญัชำ ฝ่ำยบริหำร กรรมกำร แลว้แต่กรณี 

2.7  กำรรับบุคลำกรใหม่ท่ีเป็นผูเ้ก่ียวดองกบับุคลำกรของบริษทั ตอ้งเป็นไปอยำ่งโปร่งใส 
เป็นธรรมต่อผูท่ี้มีคุณสมบติัอย่ำงเดียวกนั บุคลำกรขององค์กร ตอ้งไม่แทรกแซงหรือใช้อิทธิพลของตนเขำ้
ช่วยเหลือใหรั้บผูเ้ก่ียวดองของตนเขำ้ท ำงำน  
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3. การรักษาความลบั การเกบ็รักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน 
กำรด ำเนินงำนของบริษทั หำกไม่มีมำตรกำรในกำรจดักำรขอ้มูลลบัท่ีดีอำจท ำใหข้อ้มูลลบัของบริษทั 

ร่ัวไหล ท ำใหบ้ริษทัเสียหำย หรือถูกน ำไปใชเ้พื่อประโยชน์ในทำงมิชอบ ดงันั้นผูท่ี้ดูแล หรือครอบครองขอ้มูล
ตอ้งดูแลรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลอยำ่งเคร่งครัด   

แนวปฏิบัติทีด่ี 
3.1 มีกำรก ำหนดชั้นควำมลบัของขอ้มูลและวธีิกำรท่ีบุคลำกรตอ้งท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั 

ระดบัชั้นควำมลบั และกำรปฏิบติัเพื่อรักษำควำมลบั บุคลำกรตอ้งรักษำควำมลบัในส่วนท่ีตนรับผิดชอบ ไม่ให้
ควำมลบัตกไปยงับุคคลอ่ืน รวมทั้งบุคลำกรอ่ืนขององค์กรท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือน ำขอ้มูลภำยในไปใช้แสวงหำ
ประโยชน์ในทำงมิชอบ หรือท ำใหป้ระโยชน์ของบริษทัลดลง 

3.2 บุคลำกรเม่ือลำออก หรือส้ินสุดกำรท ำงำนกบับริษทัแลว้ยงัมีภำระผกูพนัในกำรรักษำ 
ควำมลบัขององคก์รต่อไปแมว้ำ่สัญญำจำ้งจะส้ินสุดลง 

3.3  ในกำรวำ่จำ้งบุคคลท่ีเคยท ำงำนกบัคู่แข่งทำงกำรคำ้มำก่อน ตอ้งศึกษำขอ้ตกลงรักษำ
ควำมลบัท่ีบุคคลนั้นเคยท ำไวก้บัคู่แข่งทำงกำรคำ้ และตอ้งไม่กระท ำกำรใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระท ำกำรใดอนั
เป็นกำรผดิขอ้ตกลงกบัคู่แข่งทำงกำรคำ้ อนัจะก่อใหเ้กิดกำรฟ้องร้องด ำเนินคดีตำมมำ 

3.4 กำรเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยบุคลำกรท่ีมีอ ำนำจหนำ้ท่ี บุคลำกรทัว่ไปไม่มีหนำ้ท่ี 
เปิดเผยขอ้มูล เม่ือถูกถำมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีตนไม่มีหนำ้ท่ี ใหแ้นะน ำผูถ้ำมสอบถำมผูท่ี้มีหนำ้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลนั้น 
เพื่อใหก้ำรใหข้อ้มูลถูกตอ้ง และเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 

3.5 บุคลำกรควรเก็บรักษำขอ้มูลตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด บุคลำกรควรท ำกำรศึกษำเป็น
กรณีไป ทั้งท่ีเก็บไวใ้นรูปแบบเอกสำร และท่ีเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เผื่อมีกำรเรียกใช้ และเม่ือครบ
ก ำหนดเก็บรักษำใหน้ ำเอกสำรไปท ำลำย   

  

4 การปฏิบัติต่อลูกค้า 
บริษทัค ำนึงถึงควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกคำ้ในฐำนะผูใ้ห้บริกำรลูกคำ้  โดยยึดหลกัควำม ซ่ือสัตย์ 

ควำมน่ำเช่ือถือ และมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึ่งพอใจแก่ลูกคำ้ในกำรรับบริกำรท่ีมีคุณภำพ รวดเร็ว ตรงเวลำ ใน
รำคำท่ีเป็นธรรม มีประสิทธิภำพไม่เลือกปฏิบติั ใหบ้ริกำรอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

แนวปฏิบัติทีด่ี 
4.1 ปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค ำสั่ง ประกำศต่ำงๆ ของหน่วยงำน

ก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทั 
4.2 มุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ใจใหก้บัลูกคำ้ใหไ้ดรั้บบริกำรอยำ่งมี 

คุณภำพ รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเน่ือง บุคลำกรต้องทุ่มเทเพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อย่ำงเต็มท่ีดว้ยควำมสุภำพ ดว้ยรำคำท่ีสมเหตุสมผล อนัเป็นกำรยกระดบั
มำตรฐำนกำรใหบ้ริกำรในธุรกิจนำยหนำ้ประกนัภยั 
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4.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัลูกคำ้ 
4.4 เปิดเผยขอ้มูลของผลิตภณัฑ์อยำ่งครบถว้น และถูกตอ้ง ไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง รวมทั้ง

รักษำสัมพนัธภำพท่ีดีและย ัง่ยนื 
4.5 จัดให้มีระบบกำรบริกำรลูกค้ำเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรียนกำรบริกำรและ

ด ำเนินกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวมเร็วและดีท่ีสุด 
4.6 ใหค้วำมส ำคญัในกำรรักษำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของลูกคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ และไม่น ำ 

ขอ้มูลดงักล่ำวมำใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

5 การปฏิบัติต่อคู่ค้า  
บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม โดยค ำนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษทั และตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย ซ่ึงเป็น
กระบวนกำรส ำคัญท่ีสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท ภำยใต้กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ก่อให้เกิด
ควำมสัมพนัธ์อนัดีทำงธุรกิจซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่ำยให้กำ้วไปสู่กำรเป็นพนัธมิตรท่ีสนบัสนุนกำรด ำเนิน
ธุรกิจระหวำ่งกนัในระยะยำว  
แนวปฏิบัติทีด่ี 

5.1   ปฏิบติัต่อคู่คำ้อยำ่งเสมอภำคกระบวนกำรจดัหำพสัดุตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งถูกตอ้ง ตำม
ระเบียบ ขอ้ก ำหนดท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งโปร่งใส ให้ขอ้มูลแก่คู่คำ้อยำ่งเท่ำเทียมกนั ไม่อคติ ไม่เลือกปฏิบติัต่อผูค้ำ้ 
สร้ำงกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรมระหวำ่งคู่คำ้ 

5.2   ปฏิบติัตำมเง่ือนไข และ/หรือขอ้ตกลงในสัญญำท่ีท ำร่วมกนักบัคู่คำ้ อย่ำงเคร่งครัด 
กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้ำทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันพิจำรณำแนว
ทำงแกไ้ขปัญหำดว้ยหลกักำรแห่งควำมสมเหตุสมผล อนัเป็นกำรป้องกนัมิใหเ้กิดควำมเสียหำย 

5.3  ใชสิ้นคำ้ หรือบริกำรท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง และไม่สนบัสนุนสินคำ้หรือกำรกระท ำท่ีเป็น
กำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 

5.4   ห้ำมรับส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้ำท่ี หรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั เวน้แต่ในโอกำสหรือเทศกำลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั โดยส่ิงของหรือประโยชน์
อ่ืนใดนั้น ตอ้งมีรำคำหรือมูลค่ำกำรรับในแต่ละโอกำส ไม่เกิน 3,000 บำท และตอ้งรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำของ
ตนทรำบทนัที โดยกำรรับส่ิงของดงักล่ำวตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง โดยไม่เป็นธรรม
ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 

5.5  ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรคำ้กบัคู่คำ้ โดยไม่สุจริต  
5.6   ให้ควำมส ำคญัในกำรรักษำข้อมูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่คำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ และไม่น ำ

ขอ้มูลดงักล่ำวมำใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เวน้แต่ไดรั้บควำมยนิยอมจำกคู่คำ้ 
5.7  ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผดิชอบต่อสังคมของคู่คำ้ และเปิดโอกำสใหคู้่คำ้

เขำ้มำมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั 
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6 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้  
  บริษทัมีนโยบำยในกำรปฏิบติัต่อเจำ้หน้ีดว้ยควำมเสมอภำคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดมัน่
ในกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด มุ่งมัน่ในกำรรักษำสัมพนัธภำพท่ีย ัง่ยืนกบัเจำ้หน้ีและให้ควำม
เช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 
 

แนวปฏิบัติทีด่ี 
  6.1  บริษทัไดมี้กำรปฏิบติัอยำ่งเสมอภำคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยไม่เอำเปรียบต่อ
เจำ้หน้ีของบริษทั 
  6.2 ไม่ใชว้ธีิกำรทุจริต หรือปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงส ำคญัใดๆ ท่ีอำจท ำใหเ้จำ้หน้ี
ไดรั้บควำมเสียหำย 
  6.3 ปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ตกลงของสัญญำต่ำงๆ ท่ีไดท้  ำไวก้บัเจำ้หน้ีทุกประเภทอยำ่ง
เคร่งครัด ถูกตอ้งตรงไปตรงมำ โดยเฉพำะเร่ืองเง่ือนไขค ้ำประกนักำรบริหำรเงินทุนและกรณีท่ีเกิดกำรผิดนดั
ช ำระ 
  6.4 ช ำระคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียใหก้บัเจำ้หน้ีทุกประเภทอยำ่งครบถว้นและตรงตำม
ก ำหนดเวลำท่ีไดต้กลงไว ้
  6.5 บริษทัมีกำรบริหำรสภำพคล่องเพื่อเตรียมพร้อมในกำรช ำระหน้ีคืนให้แก่เจำ้หน้ีของ
บริษทัอยำ่งทนัท่วงทีและตรงตำมระยะเวลำครบก ำหนด 
  6.6 กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้บริษทัจะรีบแจง้ให้เจำ้หน้ีทรำบ
โดยเร็วเพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ขโดยใชห้ลกัควำมสมเหตุสมผล 
  
7 การปฏิบัติต่อพนักงาน 

พนกังำนทุกคนเป็นส่วนส ำคญัท่ีสุดในกำรด ำเนินธุรกิจ เป็นปัจจยัส ำคญัสู่ควำมส ำเร็จของ 
บริษทัซ่ึงบริษทัตอ้งใหค้วำมส ำคญักบัพนกังำนทุกคนโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบติั ส่งเสริมใหพ้นกังำนมีควำม
สำมคัคี เช่ือใจกนั ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ำย ปฏิบติัต่อกนัอยำ่งสุภำพ และเคำรพในศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์ ตอ้งสร้ำง
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีดีและปลอดภยัต่อชีวิต สุขภำพอนำมยั ร่ำงกำย ทรัพยสิ์นของพนกังำนเสมอ จ่ำย
ค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม มีสวสัดิกำรท่ีดีให้แก่พนกังำน และจดัหำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำสนบัสนุนกำร
ท ำงำน รวมถึงเปิดโอกำสให้พนกังำนไดเ้รียนรู้ และพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และ
แนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยจดัส่งให้เขำ้อบรมหลกัสูตรและสัมมนำต่ำงๆ ภำยนอกบริษทั เพื่อ
ตอบแทนพนกังำนท่ีด ำเนินงำนเพื่อประโยชน์ของบริษทั และใหพ้นกังำนสำมำรถเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืไปพร้อมกบั
บริษทั 
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แนวปฏิบัติทีด่ี 
7.1  บริษทัตอ้งปฏิบติัต่อพนกังำนทุกคนบนพื้นฐำนแห่งควำมยติุธรรม ไม่เลือกปฏิบติั กำร 

สรรหำ แต่งตั้ง โยกยำ้ย รวมทั้งกำรให้รำงวลั หรือกำรลงโทษพนกังำน ตอ้งกระท ำดว้ยควำมเสมอภำค สุจริตใจ
และตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม รวมถึงกำรกระท ำ หรือกำรปฏิบติัของ
พนกังำนนั้นๆ  

7.2   ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนักงำน 
โดยให้โอกำสกบัพนักงำนอย่ำงทัว่ถึงและเสมอภำค รวมถึงส่งเสริมให้พนักงำนได้รับกำรอบรมเพิ่มเติมใน
สำขำวชิำท่ีเก่ียวกบับทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบ 

7.3   ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมโดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของบทบำท หนำ้ท่ีควำม
รับผิดชอบ และผลกำรปฏิบติังำนของพนกังำนเป็นรำยบุคคล รวมถึงกำรสร้ำงแรงกระตุน้ในกำรท ำงำน ทั้งใน
รูปของเงินเดือน โบนสั รำงวลั และสวสัดิกำรท่ีเป็นธรรม เหมำะสมตำมระเบียบนโยบำยของบริษทั ซ่ึงไดรั้บ
กำรปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสมเป็นปัจจุบนั มีควำมสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัทั้งในระยะสั้น
และระยะยำว สภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ สังคมและตลำดกำรจำ้งงำนในอุตสำหกรรมเดียวกนั 

7.4   รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำกพนกังำนทุกระดบัอยำ่งเท่ำเทียมและเสมอภำค 
7.5   พนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีในควำมรับผิดชอบดว้ยตนเองอยำ่งสุดควำมสำมำรถ 

มีจิตส ำนึกท่ีดี ซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม ยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม ขยนั มีสติ มีเหตุผล ไม่ใช้อำรมณ์ 
ใฝ่หำควำมรู้อยูเ่สมอ และมีวนิยัและควำมรับผดิชอบ ไม่มอบหมำยหนำ้ท่ีของตนใหบุ้คคลใดบุคลหน่ึงท ำแทน
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม เวน้แต่จะเป็นกำรจ ำเป็น หรือเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในงำนท่ีไม่ต้องใช้
ควำมสำมำรถเฉพำะตน 

7.6  พนักงำนตอ้งกิริยำมำรยำทสุภำพ แต่งกำยเหมำะสมต่อกำลเทศะและประพฤติตน
เหมำะสม โดยไม่สร้ำงควำมเส่ือมเสียต่อภำพลกัษณ์บริษทั 

7.7 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดวฒันธรรมกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทีม ช่วยเหลือเก้ือกูล
กนั ใหค้วำมร่วมมือในกิจกรรมทั้งกิจกรรมภำยในและกิจกรรมเพื่อสังคม ท่ีบริษทัจดัข้ึน เพื่อสร้ำงควำมสำมคัคี 
ควำมเป็นน ้ำหน่ึงใจเดียวกนัขององคก์ร  

7.8  ห้ำมพนกังำนกระท ำกำรท่ีก่อควำมเดือนร้อน ร ำคำญ บัน่ทอนก ำลงัใจผูอ่ื้น ก่อให้เกิด
เป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนกำรปฏิบติังำนท่ีมีลกัษณะเป็นกำรคุกคำมทำงเพศ ไม่ว่ำต่อบุคลำกรของบริษทั หรือ
บุคคลภำยนอกท่ีเขำ้มำติดต่อธุรกิจ  

7.9  พนกังำนตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย และระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังำน
อยำ่งเคร่งครัด และหลกักำรเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนโดยไม่แบ่งแยกถ่ินก ำเนิด เช้ือชำติ เพศ อำยุ สีผิว 
ศำสนำ ควำมพิกำร ฐำนะ ชำติตระกูล สถำนศึกษำ หรือสถำนะอ่ืนใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรปฏิบติังำน 

7.10   ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัแก่ชีวิต สุขภำพ ร่ำงกำย 
ตำมนโยบำยควำมปลอดภยั ชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  เพื่อสร้ำงบรรยำกำศและสภำวะ
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แวดลอ้มกำรท ำงำนท่ีดี ให้พนกังำนปฏิบติังำนอยำ่งมีควำมสุขสำมำรถบริหำรดุลยภำพระหวำ่งชีวิตกำรท ำงำน
กบัชีวติส่วนตวัไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

7.11   ปลูกฝังให้พนกังำนมีจิตส ำนึกในเร่ืองคุณธรรม กำรมีจิตอำสำ กำรอนุรักษธ์รรมชำติ 
ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม และกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมให้พนกังำนเขำ้ใจเร่ือง
จรรยำบรรณและบทบำทหน้ำท่ี เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยู่ในกรอบของจรรยำบรรณอย่ำงทัว่ถึงทั้ง
บริษทั 

7.12  ส่งเสริมและจดัให้มีช่องทำงท่ีหลำกหลำยในกำรเผยแพร่ขอ้มูลและข่ำวสำรต่ำงๆ แก่
พนกังำน เพื่อให้พนกังำนมีขอ้มูล ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรด ำเนินธุรกิจ และรับทรำบผลกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

7.13   จดัให้มีช่องทำงให้พนกังำนสำมำรถแจง้เร่ืองท่ีส่อไปในทำงไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย 
หรือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร จรรยำบรรณทำงธุรกิจ นโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกำรส่อ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ รวมถึงกำรให้ควำมคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนหรือผูแ้จง้เบำะแส และบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งไม่ใหไ้ดรั้บผลทำงลบจำกกำรร้องเรียน (Whistle Blower Policy) 

 

8 การปฏิบัติต่อคู่แข่ง 
บริษทัส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเสรีและเป็นธรรม ภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำย

เก่ียวกบัหลกัปฏิบติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ ตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัท่ีดี ไม่สร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำร
แข่งขนัอยำ่งไม่เป็นธรรม 
แนวปฏิบัติทีด่ี 

8.1   ประพฤติตนภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัอยำ่งเสรีและเป็นธรรม 
8.2   ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำยโดยปรำศจำกควำม 

จริง 
8.3   ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยวิธีกำรท่ีไม่สุจริต หรือไม่

เหมำะสม 
8.4   ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ  
 

9 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
บริษทัใส่ใจในควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัของพนกังำนมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตส ำนึกดำ้นคุณภำพ 

ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นวถีิปฏิบติัประจ ำวนัของพนกังำน เพื่อประโยชน์ของทุกคน
และสังคมโดยรวม  
 
 



   30 

แนวปฏิบัติทีด่ี 
9.1   ไม่สนบัสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นภยัต่อสังคม หรือศีลธรรมอนัดีงำม และ/หรือ เป็น

กำรส่งเสริมอบำยมุข 
9.2  ให้ควำมส ำคญักบักิจกรรมของชุมชนในสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพฒันำชุมชน 

ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งสร้ำงสรรคส์ังคมท่ีดี โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ชุมชมท่ีอยูร่อบสถำนประกอบกำรของบริษทั สนบัสนุน
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดสำธำรณประโยชน์ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและประโยชน์ท่ีสังคมและชุมชนจะได้รับ
อยำ่งย ัง่ยนื 

9.3   ส่งเสริมให้มีกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเร่ืองส่ิงแวดล้อม เพื่อปลูกฝัง
จิตส ำนึกควำมรับผดิชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนในบริษทั และบุคลำกรของบริษทั 

9.4 สนบัสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งเหมำะสม ลดกำรใชอ้ยำ่งส้ินเปลือง ปฏิบติัตำม
กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเคร่งครัด  

 

10 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
บริษทัจดัใหมี้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ โดยพนกังำนของบริษทั

ตอ้งใชส่ิ้งเหล่ำน้ีอยำ่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภำพ ภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำย นโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบติัใน
กำรใชง้ำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีทำงบริษทัก ำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและระมดัระวงัมิให้
เกิดผลกระทบต่อบริษทัหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
แนวปฏิบัติทีด่ี 

10.1  ตอ้งปฏิบติังำนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง ห้ำมติดตั้งหรือใช้
งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิไม่ถูกตอ้งในส ำนกังำนโดยเด็ดขำด 

10.2   ต้องเก็บรักษำรหัสผ่ำนของตนให้เป็นควำมลบั เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนเขำ้ถึง
รหสัผำ่นของตน รวมทั้งไมใ่ชอิ้นเตอร์เน็ตหรือเขำ้ไปยงัเวบ็ไซตท่ี์ไม่คุน้เคย อนัอำจก่อให้เกิดอนัตรำยต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษทั 

10.3   ใชอี้เมลแ์ละอินเตอร์เน็ตท่ีจดัให ้เพื่อธุรกิจของบริษทัอยำ่งระมดัระวงั และไม่น ำมำซ่ึง
ควำมเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทั 

10.4   มีหนำ้ท่ีดูแลบุคคลภำยนอกในกำรเขำ้ถึงแฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมเท่ำท่ีจ  ำเป็นต่อกำร
ท ำงำนและปฏิบติัตำมกฎหมำยเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรอยำ่งเคร่งครัด 

10.5   บริษทัจดัให้มีกำรรักษำควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีสอดคล้อง
กบัมำตรฐำนสำกล ซ่ึงพนกังำนของบริษทัมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรรักษำควำมปลอดภยัของระบบดงักล่ำว 

10.6   หำกบริษทัพบวำ่พนกังำนของบริษทัมีกำรละเมิด และผลกำรสอบสวนปรำกฏวำ่เป็น
จริง จะไดรั้บกำรพิจำรณำลงโทษทำงวนิยั และ/หรือ กฎหมำยตำมควำมเหมำะสมแลว้แต่กรณี 
 


