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นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 

 
1.  จดุมุง่หมายและขอบเขตของนโยบาย 

บรษัิท อซีี ่ บาย จ ากดั (มหาชน) (ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ “บรษัิทฯ”) ไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูล
กจิการขึน้ เพือ่เป็นหลกัการและแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีหแ้กค่ณะกรรมการบรษัิทฯ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ใน
การบรหิารจัดการกจิการอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ซึง่เป็นการสรา้งความเชือ่มัน่และความ
มัน่ใจตอ่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่าย ตลอดจนสนับสนุนการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนืของประเทศ 

2. ค านยิาม 

“นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ” หมายถงึ แนวทางของบรษัิทฯทีจ่ดัใหม้โีครงสรา้งและกระบวนการของ
ความสมัพันธร์ะหวา่งคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานและผูถ้อืหุน้ เพือ่สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 
น าไปสูค่วามเจรญิเตบิโตและเพิม่มลูคา่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว โดยค านงึถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ 

“ผูบ้รหิาร” หมายถงึ ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งตัง้แต่ผูอ้ านวยการบรหิารขึน้ไป รวมถงึประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

“ผูบ้รหิารระดับสงู” หมายถงึ ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งตัง้แต่รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารขึน้ไป รวมถงึประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

“กลต.” หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

“ตลท.” หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

“ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี” หมายถงึ กรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร พนักงานบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ เจา้หนี ้ คูค่า้ 
คูแ่ขง่ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม หน่วยงานก ากบัดแูลภาครัฐ และบคุคลอืน่ๆ เป็นตน้ ซึง่ไดส้ง่ผลกระทบหรอื
ไดรั้บผลกระทบจากบรษัิทฯ 

“คณะกรรมการชดุยอ่ย” หมายถงึ คณะกรรมการกลุม่ยอ่ยทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯแตง่ตัง้ขึน้มา เพือ่ใหช้ว่ย
ศกึษาและกลั่นกรองงานในดา้นใดดา้นหนึง่ 

3. หลกัส าคญัในการปฏบิตั ิ

3.1 หลกัการพืน้ฐาน 

บรษัิทฯไดย้ดึหลักการทีด่ใีนการก ากบัดแูลกจิการ โดยใหอ้งคก์รมคีวามพรอ้มตอ่การเปลีย่นแปลง
อยา่งรวดเร็ว โดยใหค้วามส าคญักบัการใชค้วามรูอ้ยา่งรอบคอบ ระมดัระวัง ค านงึถงึคณุธรรม และเพือ่
ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ ซึง่ตรงกบัหลกัการพืน้ฐานของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

3.2 วสิยัทศันแ์ละพนัธกจิ 

บรษัิทฯไดก้ าหนดวสิยัทัศนแ์ละพันธกจิขึน้ เพือ่สรา้งคณุคา่ในการท างานรว่มกนัใหเ้ป็นวัฒนธรรม
ของบรษัิทฯ และแนวทางในการปฏบิตัขิองพนักงานทกุคนดังนี้ 

3.2.1 วสิยัทศัน ์

เรา บรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่น ในการด าเนนิธุรกจิ ซึง่สามารถ เกือ้หนุนประโยชน์
สงูสดุตอ่สงัคมได ้โดยผา่นพันธกจิดังตอ่ไปนี ้

3.2.2 พนัธกจิ 

1)   ตระหนกัและภาคภมูใิจ เราตระหนักถงึความส าคญัในการปฏบิตัภิารกจิและมคีวาม
ภาคภมูใิจในงานบรกิารของเราทีส่รรคส์รา้งประโยชนต์อ่สงัคม 

2)  สรา้งสรรคแ์ละเปิดใจ      เราเปิดใจโดยไมย่ดึตดิเพือ่รับความคดิเห็นใหม่ๆ จาก
ผูร้ว่มงานทกุระดับ เพือ่ประโยชนแ์หง่การพัฒนาและน าเสนอบรกิารทีด่ทีีส่ดุ แกล่กูคา้ของเรา 
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3) ปรบัปรงุงานอยา่งตอ่เนือ่ง เราแสวงหาโอกาสเพือ่แกไ้ขปรับปรงุและพัฒนาการปฏบิตั ิ
งานใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ เพือ่มอบบรกิารทีม่คีณุภาพสงูสดุ ใหก้บัลกูคา้ของเรา 

3.3 หลกัการและแนวทางปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการ 

3.3.1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ตระหนักและใหค้วามส าคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไมก่ระท าการใดๆอนัเป็น
การละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธติามขอ้ก าหนดกฎหมายและตาม
ขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่ การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ การมสีว่นแบง่ในก าไรของกจิการ การไดรั้บขา่วสาร 
ขอ้มลูของกจิการอยา่งเพยีงพอ การเขา้รว่มประชมุเพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แตง่ตัง้
หรอืถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ี และเรือ่งทีม่ผีลกระทบกบับรษัิทฯ เชน่ การจัดสรรเงนิปันผล 
การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคับและหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ การลดทนุหรอืเพิม่ทนุ และการอนุมตัริายการ
พเิศษ เป็นตน้ คณะกรรมการบรษัิทฯค านงึถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ซ ึง่ไมจ่ ากดัเฉพาะสทิธขิัน้พืน้ฐานตามที่
กฎหมายก าหนดดังนี ้

1) การประชมุผูถ้อืหุน้ 

1.1) คณะกรรมการบรษัิทฯ ส่งเสรมิใหผู้ถ้ือหุน้ทุกราย เขา้ร่วมการประชุมสามัญและ
วสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 

1.2) คณะกรรมการบรษัิทฯใหค้วามส าคัญต่อการประชุมผูถ้ือหุน้ และมนีโยบายในการ
ด าเนนิการประชมุของผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับทีก่ าหนด
ไว ้ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯไดจั้ดท าหนังสอืเชญิประชมุ
สามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ โดยใหข้อ้มลู วัน เวลา สถานทีแ่ละวาระการประชมุ พรอ้ม
ทัง้ความเห็นของทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิทฯในแต่ละวาระต่อผูถ้ือหุน้ผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ ตลอดจนเผยแพร่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีต่อ้งตัดสนิใจในที่
ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหนา้กอ่นวันประชมุอยา่งเพยีงพอและทันเวลา รวมทัง้ไม่
จ ากัดโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษัิทฯ เชน่ ผลประกอบการ
และการด าเนนิงาน ผลการจัดล าดับความน่าเชือ่ถอืจากสถาบันต่างๆ กจิกรรมเพื่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

1.3) คณะกรรมการบรษัิทฯอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชมุ
และออกเสยีงอย่างเต็มที่ ไม่จ ากัดโอกาสการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้ือหุน้ โดย
สถานทีจั่ดการประชมุผูถ้อืหุน้ก าหนดใหจั้ดขึน้ ณ ทอ้งทีอ่ันเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่
ของบรษัิทฯ เพือ่สะดวกในการเขา้ร่วมประชมุของผูถ้อืหุน้ทุกรายและไมม่คี่าใชจ้่าย
มากเกนิควร 

1.4) คณะกรรมการบรษัิทฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายสง่ค าถามล่วงหนา้กอ่นวันประชมุ 
และเป็นไปตามหลักเกณฑข์องบรษัิทฯ  

1.5) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถมาประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่ หรือ
กรรมการบรษัิทฯ หรอืกรรมการอสิระ เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได ้
และเพือ่ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษัิทฯไดส้นับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ 
ใชร้ปูแบบหนังสอืมอบฉันทะทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้
โดยหนังสือมอบฉันทะของบรษัิทฯเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบรษัิทมหาชน
จ ากดัก าหนด 

2) การด าเนนิการในวันประชมุผูถ้อืหุน้ 

2.1) คณะกรรมการบรษัิทฯจัดใหม้ขีัน้ตอนการลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับและแสดงผล 
เพือ่ใหก้ารด าเนนิการประชมุสามารถกระท าไดอ้ยา่งเหมาะสมและถกูตอ้ง  

2.2) คณะกรรมการบรษัิทฯจะเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ และพรอ้มทีจ่ะตอบค าถามของ  ผูถ้อื
หุน้ในทีป่ระชมุไดอ้ยา่งชดัแจง้ 
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2.3) ในการประชมุผูถ้อืหุน้ กรณีทีว่าระนัน้มหีลายรายการ จะถูกจัดใหม้กีารลงมตเิป็นแต่
ละรายการ เชน่ วาระการแตง่ตัง้กรรมการ เป็นตน้ 

2.4) ประธานทีป่ระชมุใหค้วามส าคัญตอ่การแสดงความเห็น  ค าถาม และ ขอ้แนะน าจากผู ้
ถอืหุน้ในทีป่ระชมุ พรอ้มใหเ้วลาอยา่งเพยีงพอส าหรับการพจิารณาในแต่ละวาระการ
ประชมุ 

2.5) ในระหว่างการประชมุ ประธานทีป่ระชมุจะด าเนนิการประชมุตามล าดับวาระ และไม่
เพิม่วาระประชมุทีไ่มไ่ดบ้รรจหุรอืแจง้ลว่งหนา้ 

3) การจัดท ารายงานการประชมุ และการเปิดเผยมตกิารประชมุผูถ้อืหุน้ 

3.1) เมือ่การประชมุเสร็จสิน้ คณะกรรมการบรษัิทฯตอ้งจัดท ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบไดภ้ายใน 14 วันนับจากวันทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้ม
ทัง้ท าการเผยแพรร่ายงานการประชมุ ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

3.2) รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯนัน้ ตอ้งบันทกึถงึขัน้ตอนการลงคะแนน และ
วธิกีารแสดงผลคะแนน รวมทัง้การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเด็นหรอืค าถาม การ
ตอบค าถาม การลงมต ิผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทีเ่ห็นดว้ย คัดคา้นและงดออก
เสยีง รวมทัง้มกีารบนัทกึรายชือ่กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุและกรรมการทีไ่มไ่ดเ้ขา้ร่วม
ประชมุ และชือ่ผูจ้ดรายงานการประชมุดว้ย   

3.3.2 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

บรษัิทฯ เคารพและปฏบิัตติ่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทัง้ผูถ้ือหุน้ที่เป็น
ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้คนไทยและผูถ้อืหุน้ตา่งชาต ิตลอดจนผูถ้อืหุน้สว่นใหญแ่ละ
ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย เพือ่สรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูถ้อืหุน้ในการลงทุนกับบรษัิทฯว่า คณะกรรมการบรษัิทฯและ
ฝ่ายบรหิารจะดูแลปกป้องผลประโยชน์และสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ทุกรายไดอ้ย่างเหมาะสมและเท่า
เทยีมกนั 

1) การใหข้อ้มลูกอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ 

1.1) คณะกรรมการบรษัิทฯแจง้ก าหนดการประชมุพรอ้มระเบยีบวาระ และความเห็นของ
คณะกรรมการบรษัิทฯโดยท าเป็นหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้แกผู่ถ้อืหุน้ทุกรายไมน่อ้ย
กว่า7 วัน กอ่นวันนัดประชมุผูถ้อืหุน้ ตลอดจนแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑท์ีใ่ชใ้น
การประชมุ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนในคราว
เดยีวกนั 

1.2) หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ เลขานุการบรษัิทฯด าเนนิการจัดท าทัง้ฉบับภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ โดยท าการเผยแพรสู่ส่าธารณชนพรอ้มกนั 

2) การคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย 

2.1) คณะกรรมการบรษัิทฯเคารพและปฏบิัตติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกันและเป็น
ธรรมโดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิเพือ่สรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูถ้อืหุน้ในการลงทนุกบับรษัิทฯวา่ 
คณะกรรมการบรษัิทฯและฝ่ายบรหิารจะดูแลปกป้องผลประโยชน์และสทิธขิัน้พืน้ฐาน
ของผูถ้อืหุน้ทกุรายไดอ้ยา่งเหมาะสมและเทา่เทยีมกนั 

2.2) ผูถ้อืหุน้ทุกราย โดยรวมถงึผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย และผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร สามารถรอ้ง
ขอใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯพจิารณาวาระอืน่เป็นลายลักษณ์อกัษร นอกจากทีก่ าหนด
ไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุไดล้ว่งหนา้และเป็นไปตามเกณฑข์อ้บงัคับบรษัิทฯ 

3) การป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

คณะกรรมการบรษัิทฯไดก้ าหนดใหแ้นวทางในการเก็บรักษาและการป้องกันการใชข้อ้มลู
ภายในเป็นสว่นหนึง่ของจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิขององคก์ร โดยกรรมการทุกคน
และผูบ้รหิารมหีนา้ทีร่ายงานการถอืครองหลักทรัพยต์ามกฎหมาย ตอ้งจัดสง่รายงานดังกล่าว
แกค่ณะกรรมการบรษัิทฯเป็นนจิ และจะถกูเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 
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4) การมสีว่นไดส้ว่นเสยีของกรรมการบรษัิทฯ 

4.1)    คณะกรรมการบรษัิทฯใหค้วามส าคัญต่อการป้องกันความขัดแยง้ดา้นผลประโยชน ์
เพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่บรษัิทฯด าเนนิกจิการอยา่งโปรง่ใส และเป็นธรรม จงึไดก้ าหนด
เรือ่งดังกล่าวนี้ไวใ้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษัิทฯ เพือ่ใหก้รรมการ
บรษัิทฯ ตลอดจนผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับไดย้ดึถอืปฏบิตั ิ

4.2)     กรรมการบรษัิทฯตอ้งรายงานการมสีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่นัียส าคัญในลักษณะทีอ่าจท า
ใหไ้มส่ามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอสิระ กอ่นพจิารณาวาระทีเ่กีย่วขอ้ง และควรงด
เวน้การมสี่วนร่วมในการประชมุพจิารณาในวาระนัน้ดว้ย โดยเลขานุการบรษัิทฯจะท า
การบนัทกึการมสีว่นไดส้ว่นเสยีไวใ้นรายงานการประชมุ 

3.3.3 บทบาทตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

บรษัิทฯ ก าหนดนโยบายเคารพในสทิธขิองผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีต่อบรษัิทฯตามกฎหมายต่างๆที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างบรษัิทฯกับผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการสรา้งความมั่งคั่ง 
ความมั่นคงทางการเงนิและความยั่งยนืของกจิการ โดยเปิดเผยนโยบายการปฏบิัตติ่างๆในเว็บไซต์
(Website) และ/หรอืรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 

1) การก าหนดนโยบายการปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

1.1) คณะกรรมการบรษัิทฯไดร้ะบหุลกัการและขอ้พงึปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตา่งๆ 
ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ เจา้หนี ้คูค่า้ ลกูคา้ พนักงานบรษัิทฯ คูแ่ขง่ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
หน่วยงานก ากบัดแูลภาครัฐ ไวใ้น “จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษัิทฯ” 
โดยใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานบรษัิทฯรับทราบและปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครัด 
รวมทัง้มกีารก าหนดโทษตามขอ้บงัคับเกีย่วกบัการท างานของบรษัิทฯ 

1.2) คณะกรรมการบรษัิทฯไดจั้ดใหม้โีครงการตอ่ตา้นการทจุรติ การคอรรั์ปชัน่ รวมถงึ
สนับสนุนกจิกรรมสง่เสรมิและปลกูฝังพนักงานทกุคนใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย และ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษัิทฯไดเ้ขา้รว่มลงนามประกาศเจตนารมณ์แนวรว่ม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติกบัทางสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย เพือ่เป็นสว่นหนึง่ของสงัคมไทยทีผ่ลักดันใหเ้กดิการตอ่ตา้นการ
ทจุรติในวงกวา้ง 

1.3) คณะกรรมการบรษัิทฯไดจั้ดใหม้ชีอ่งทางและนโยบายทีช่ดัเจนในการแจง้เบาะแส หรอื
มขีอ้รอ้งเรยีนในประเด็นเกีย่วกบัการกระท าผดิกฎหมาย ความถกูตอ้งของการรายงาน
ทางการเงนิ ระบบการควบคมุภายใน หรอืความประพฤตมิชิอบ เพือ่ตรวจสอบตาม
กระบวนการทีก่ าหนดไว ้โดยสามารถแจง้ผา่นชอ่งทาง “การแจง้เหตทุจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ” (Whistle Blowing) ผา่นทางตูไ้ปรษณียศ์นูยก์ลางแจง้เหต ุโทรศัพท์
สายตรง อเีมลโ์ดยตรงถงึคณะท างานหรอืประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และจดหมาย
โดยตรงถงึกรรมการอสิระ 

1.4) คณะกรรมการบรษัิทฯไดก้ าหนดนโยบายภารกจิตอ่สงัคมไวอ้ยา่งชดัเจน โดยบรษัิทฯ
ยดึมัน่และตระหนักในพันธะกจิ ความรับผดิชอบ และการคนืก าไรใหแ้กส่งัคมอยา่ง
ตอ่เนือ่ง ควบคูไ่ปกบัการด าเนนิธรุกจิ ตลอดจนมนีโยบายในการสรา้งสภาพแวดลอ้มที่
ดแีละมคีวามปลอดภยัในสถานประกอบการของพนักงานทกุคนใหม้คีวามเป็นอยูท่ีด่ ี
ข ึน้ 

2) การเปิดเผยการปฏบิตัติามนโยบาย และการจัดท ารายงานความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

2.1) คณะกรรมการบรษัิทฯสนับสนุนและสง่เสรมิใหพ้นักงานทกุคนมสีว่นรว่มในการปฏบิตั ิ
ตามนโยบายตา่งๆดังกลา่ว โดยพนักงานสามารถศกึษาขอ้มลูตา่งๆไดจ้ากอนิทราเน็ต
ขององคก์ร และการจัดฝึกอบรมตา่งๆตลอดจนโปรแกรมการปฐมนเิทศ 
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2.2) คณะกรรมการบรษัิทฯก าหนดใหม้กีารรายงานดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมของ

กจิการตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ โดยเปิดเผยในรายงาน 
ประจ าปีของบรษัิทฯ และเปิดเผยตามทีก่ฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด 
 

3.3.4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

คณะกรรมการบรษัิทฯมนีโยบายทีจ่ะเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นสาระของบรษัิทฯ โดยเป็นขอ้มลูทีม่คีวาม
ถกูตอ้ง เพยีงพอ และมคีวามโปรง่ใส ตามระยะเวลาก าหนด  ขอ้มลูดังกล่าว รวมถงึสารสนเทศ ทางการเงนิ 
และไมใ่ชส่ารสนเทศทางการเงนิ ทีต่อ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของ คณะกรรมการ กลต. และตามกฎหมาย
กฎระเบยีบอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  การเปิดเผยสารสนเทศทางการเงนิตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีย่อมรับ
ทั่วไปและรับรองโดยผูส้อบบัญชสีากล โดยรายงานผ่านชอ่งทางต่างๆ เชน่ รายงานประจ าปี และเว็บไซต์
ของบรษัิทฯ เป็นตน้ 

1) คณะกรรมการบรษัิทฯเปิดเผยสารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงนิ ผลการด าเนนิงาน 
และขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ทัว่ถงึ และทันเวลา เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บ
สารสนเทศอยา่งเทา่เทยีมกนัและเพยีงพอตอ่การตดัสนิใจ คณะกรรมการบรษัิทฯมนีโยบาย
เปิดเผยสารสนเทศดังกลา่วผา่นการรายงานตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ กลต. และตาม
กฎหมายกฎระเบยีบอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยมหีน่วยงานนักลงทนุสมัพันธ ์ (Investor Relations) 
ท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนบรษัิทฯในการสือ่สาร ประชาสมัพันธ ์ ขอ้มลู ขา่วสารทีเ่ป็นประโยชนใ์หผู้ ้
ถอืหุน้ นักลงทนุ นักวเิคราะหห์ลักทรัพย ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดรั้บทราบขอ้มลูของบรษัิท 

2) คณะกรรมการบรษัิทฯมนีโยบายเปิดเผยสารสนเทศทีส่ าคัญตอ่สาธารณชนดังนี ้

2.1) วสิยัทศันแ์ละพันธกจิของบรษัิทฯ 

2.2) ลักษณะการประกอบธรุกจิและวตัถปุระสงคข์องบรษัิท 

2.3) ฐานะการเงนิ และผลการด าเนนิงานของบรษัิท โครงสรา้งการถอืหุน้ และสทิธใินการ
ออกเสยีง 

2.4) รายชือ่กรรมการ อนุกรรมการชดุตา่งๆ คณะผูบ้รหิาร 

2.5) หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ อนุกรรมการชดุตา่งๆและคณะผูบ้รหิาร 

2.6) จ านวนครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ทีก่รรมการแตล่ะทา่นเขา้รว่มประชมุในปีทีผ่า่น
มา 

2.7) นโยบายการบรหิารความเสีย่ง และนโยบายการควบคมุภายใน ทีไ่ดใ้หค้วามเห็นชอบไว ้
โดยสรปุ พรอ้มผลการปฏบิตัติามนโยบาย 

2.8) นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ ทีไ่ดใ้หค้วามเห็นชอบไวโ้ดยสรปุ พรอ้มผลการปฏบิตั ิ
ตามนโยบาย 

2.9) จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิขององคก์ร พรอ้มผลการปฏบิตัติามนโยบาย 

2.10) นโยบายเกีย่วกบัการดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคม พรอ้มผลการปฏบิตัติามนโยบาย 

2.11) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการเกีย่วกบังบการการเงนิ และรายงานของประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

2.12) การจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทฯ รวมถงึรปูแบบหรอืลกัษณะของคา่ตอบแทน 

2.13) คา่สอบบญัช ีและคา่บรกิารอืน่ทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิาร 

2.14) ขอ้มลูตดิตอ่หน่วยงานนักลงทนุสมัพันธ ์ชือ่และหมายเลขโทรศัพท ์

2.15) เปิดเผยขอ้มลูตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรอืขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.16) หนังสอืเชญิประชมุและรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 
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3.3.5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

1) โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิทฯ 

1.1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ 

1.1.1) คณะกรรมการบรษัิทฯเป็นผูท้รงคณุวฒุ ิทีม่ปีระสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ 
และ สามารถจัดสรรเวลาและความสามารถในการปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการของบรษัิท 
ฯไดเ้ต็มที ่ โดยตอ้งมกีรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารอยา่งนอ้ย 1 คนทีม่ปีระสบการณ์
ในธรุกจิทีค่ลา้ยคลงึกบักจิการทีบ่รษัิทก าลังด าเนนิอยู่ 

1.1.2) คณะกรรมการบรษัิทฯมจี านวนกรรมการ อยา่งเพยีงพอ ทีจ่ะปฏบิัตหินา้ทีไ่ดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ กลา่วคอืมจี านวนกรรมการรวมกันอยา่งนอ้ย 5 คน และไมค่วรเกนิ 
12 คน 

1.1.3) คณะกรรมการควรเป็นตัวแทนของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดโดยรวมมใิชเ่ป็นตัวแทนของผู ้
ถอืหุน้กลุม่ใดกลุม่หนึง่ 

1.1.4) คณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นอสิระอยา่งนอ้ย 3 คน หรอืจ านวน
หนึง่ในสามของคณะกรรมการบรษัิทฯ และมกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร กรรมการที่
มใิชผู่บ้รหิารเพือ่ถว่งดลุอ านาจ 

1.1.5) กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคับบรษัิท   กรรมการที่
พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจถูก เลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกไดต้าม
ขอ้ก าหนดของบรษัิทฯ 

1.2) คณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรษัิทฯ 

1.2.1) กรรมการตอ้งเป็นบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีวามซือ่สัตย ์สจุรติ มจีรยิธรรม
ในการด าเนนิธุรกจิ และมเีวลาอยา่งเพยีงพอ ทีจ่ะอทุศิความรู  ้ความสามารถและ
ปฏบิตัหินา้ทีใ่หแ้กบ่รษัิทได ้

1.2.2) กรรมการมคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชน
จ ากดั   และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.2.3) กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ได ้ แต่ทัง้นี้ในการเป็น
กรรมการดังกลา่ว ตอ้งไมเ่ป็น อปุสรรค ตอ่การปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการของบรษัิทฯ 

1.2.4) กรรมการอสิระ ตอ้งมีความเป็นอสิระตามแนวทางคุณสมบัตขิอง กรรมการ 
ตรวจสอบ ตามประกาศ ตลท. เรื่องคุณสมบัตแิละขอบเขตการด าเนินงาน ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งสามารถดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายได ้
เท่าเทียมกัน และ ไม่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ยังตอ้ง
สามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระได ้

1.3) เลขานุการบรษัิทฯ 

1.3.1) คณะกรรมการบรษัิทฯแต่งตัง้เลขานุการบรษัิทฯ เพือ่ท าหนา้ทีใ่หค้ าแนะน าดา้น
กฎหมายและกฎเกณฑต์า่งๆทีค่ณะกรรมการจะตอ้งทราบ และปฏบิัตหินา้ทีใ่นการ
ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหป้ฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ 
นอกจากนีค้ณุสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษัิทฯจะจัดใหม้กีารเปิดเผย
สูส่าธารณชน 

1.3.2) คณะกรรมการบริษัทฯสนับสนุนและส่งเสริมใหเ้ลขานุการบริษัทฯไดรั้บการ
ฝึกอบรม และพัฒนาความรูอ้ยา่งต่อเนื่องดา้นกฎหมาย การบัญช ีหรอืการปฏบิัติ
หนา้ทีเ่ลขานุการบรษัิทฯ 
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2) คณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบรษัิทฯพจิารณาจัดใหม้คีณะกรรมการชดุยอ่ย เพือ่ใหก้ารด าเนนิกจิการมคีวาม
โปรง่ใสและเป็นอสิระอยา่งแทจ้รงิ ดังนัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯจงึไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย
เพือ่ด าเนนิการก ากบัดแูลกจิการของบรษัิทฯ ดังนี ้

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึง่ของคณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบดว้ยกรรมการ
อสิระทัง้ส ิน้ โดยไดรั้บการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทฯ  มจี านวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน และ
อยา่งนอ้ย 1 ท่าน ตอ้งมคีวามรูด้า้นบัญช/ีการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีส่อบทานความ
น่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษัิทฯได ้สอบทานระบบควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และ
การปฏบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ปีระสทิธผิล รวมทัง้ท าการคัดเลอืกและแต่งตัง้ผูส้อบ
บัญชขีองบรษัิทฯ ตลอดจนพจิารณารายการที่เกีย่วโยงหรือรายการที่อาจมคีวามขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด มหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบตามทีร่ะบไุวใ้นกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมคีุณสมบัตเิกีย่วกับความเป็นอสิระตาม
กฎหมาย กลต. ไดก้ าหนดไว ้

3) บทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ  

3.1) คณะกรรมการตอ้งดูแลจัดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับ
ของบรษัิทตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซือ่สัตย ์สจุรติ และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนข์องบรษัิท 

3.2) คณะกรรมการมหีนา้ทีก่ าหนดเป้าหมาย แนวนโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบรษัิท 
ควบคุม ก ากับ ดูแลการบรหิาร และ การจัดการของฝ่ายบรหิาร ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่
ไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเรือ่งต่อไปนี้ คณะกรรมการ ตอ้งไดรั้บมตอินุมัตขิองทีป่ระชมุผู ้
ถอืหุน้กอ่นการด าเนนิการ ไดแ้ก ่
1) เรือ่งทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมตอินุมัตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เชน่ การเพิม่ทุน 

ลดทนุ การออกหุน้กู ้การขาย หรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญ
ใหแ้กบ่คุคลอืน่ การซือ้ หรอืรับโอนกจิการ ของบรษัิทอืน่มาเป็นของบรษัิท การแกไ้ข
หนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคับ เป็นตน้ 

2) การท ารายการทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยี และอยูใ่นขา่ยทีก่ฎหมาย หรอืขอ้ก าหนด ของ
ตลาดหลักทรัพยฯ์ ระบใุหต้อ้งไดรั้บอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

3.3) พจิารณาอนุมตัริายการทีส่ าคัญ เชน่ โครงการลงทุนธุรกจิใหม,่ การซือ้ขายทรัพยส์นิ ฯลฯ 
และการด าเนนิการใดๆทีก่ฎหมายก าหนด  

3.4) คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บคุคลอืน่ใด ใหด้ าเนนิกจิการของบรษัิทภายใตก้ารควบคุมของ
คณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจ เพือ่ใหบ้คุคลดังกล่าวมอี านาจ ตามทีค่ณะกรรมการ
เห็นสมควร และภายในเวลา ทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร  และคณะกรรมการ อาจยกเลกิ 
เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ก็ได ้ทัง้นี้   การมอบอ านาจดังกล่าว  ตอ้ง
ไมม่ลีักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจชว่งทีท่ าใหค้ณะกรรมการ หรอืผูรั้บมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการ สามารถอนุมัตริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ มี
สว่นไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ืน่ใดกบับรษัิท หรอืกลุม่บรษัิท  

3.5) รายการที่มคีวามขัดแยง้ของผลประโยชน์ คณะกรรมการบรษัิทฯจะก ากับดูแลใหม้กีาร
ปฏบิัตติามขอ้ก าหนดเกีย่วกับขัน้ตอนการด าเนนิการและการเปิดเผยขอ้มลูของรายการที่
อาจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น 

3.6) คณะกรรมการบรษัิทฯก าหนดใหม้กีฎขอ้บังคับควบคุมการด าเนนิงานดา้นการรายงานทาง
การเงนิ และดา้นการปฏบิัตติามกฎระเบยีบและนโยบาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
หนา้ทีท่บทวนระบบดังกล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยในรายงานประจ าปีของ
บรษัิทฯ 
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3.7) คณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนดใหม้กีฎขอ้บังคับบรหิารความเสีย่ง ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร 

โดยค านึงถงึปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกดิและอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บรษัิทฯ โดยใหฝ่้ายบรหิารเป็นผูป้ฏบิัตติามนโยบายและน าเสนอความคบืหนา้และผลการ
ปฏิบัติต่อกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯว่ามี
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพกอ่นทีจ่ะรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯทราบ และเปิดเผย
ปัจจัยความเสีย่งไวใ้นรายงานประจ าปี คณะกรรมการบรษัิทฯมหีนา้ทีท่บทวนระบบบรหิาร
ความเสีย่งอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3.8) คณะกรรมการบรษัิทฯจัดใหม้นีโยบายการก ากับดูแลกจิการของบรษัิทฯป็นลายลักษณ์
อกัษร และใหค้วามเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยท าการทบทวนนโยบายการก ากับดูแล
กจิการของบรษัิท และประเมนิผลการปฏบิัต ิตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ า อยา่งนอ้ยปี
ละ 1 ครัง้ 

3.9) คณะกรรมการบรษัิทฯส่งเสรมิใหจั้ดท าจรรยาบรรณธุรกจิทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร เพือ่ให ้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคนเขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทีบ่รษัิทฯใชใ้นการ
ด าเนินธุรกจิ รวมทัง้คณะกรรมการบรษัิทฯตอ้งตดิตามใหม้ีการปฏบิัตติามจรรยาบรรณ
ดังกลา่วอยา่งจรงิจังอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

4) การประชมุคณะกรรมการ  

4.1) คณะกรรมการบรษัิทฯก าหนดใหม้กีารประชมุอยา่งนอ้ย 6 ครัง้ต่อปี และอาจมกีารประชมุ
วาระพเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น โดยบรษัิทฯมกีารก าหนดวันที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯและวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ทัง้ปี และแจง้ก าหนดการดังกล่าวให ้
กรรมการแตล่ะทา่นรับทราบ เพือ่ใหก้รรมการสามารถจัดเวลาและเขา้รว่มประชมุได ้

4.2) ในการจัดประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ  ประธาน หรอื รองประธานกรรมการบรษัิทฯ จะ
เป็นผูดู้แลและใหค้วามเห็นชอบก าหนดวาระการประชมุ รวมทัง้กรรมการแต่ละท่านมี
ความเป็นอสิระที่จะเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชมุ เลขานุการบรษัิทฯท าหนา้ทีจั่ดส่ง
หนังสอืเชญิประชมุ พรอ้มระเบยีบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุไปให ้
กรรมการล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่า 7 วัน เพือ่ใหก้รรมการไดม้เีวลาศกึษาล่วงหนา้ ตลอดจน
จัดท ารายงานการประชมุเสนอขอความเห็นชอบตอ่ประธานกรรมการบรษัิทฯกอ่นน าเสนอ
ใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุ 

4.3) ประธาน หรอืรองประธานกรรมการบรษัิทฯ มหีนา้ทีดู่แลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระ ให ้
อยา่งเพยีงพอส าหรับกรรมการทีจ่ะอภปิราย แสดงความคดิเห็นอยา่งเป็นอสิระในประเด็น
ทีส่ าคัญ โดยค านงึถงึผลประโยชน์ ของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง อย่างเป็นธรรม
รวมทัง้ใหฝ่้ายบรหิาร ทีเ่กีย่วขอ้ง น าเสนอขอ้มลู อภปิราย และรับทราบนโยบาย 

4.4) คณะกรรมการบรษัิทฯส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้บ้รหิารระดับสูงของบรษัิทฯเขา้ร่วม
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่เสนอขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกับปัญหา
โดยตรง และเพิม่โอกาสท าความรูจ้ักผูบ้รหิารระดับสงู 

4.5) สมาชกิของคณะกรรมการบรษัิทฯสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร หรือเลขานุการบรษัิทฯ หรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ท าหนา้ทีใ่นการ
จัดสง่รายงานการประชมุภายใน 14 วันภายหลังจากวันทีป่ระชมุ ตลอดจนจัดเก็บรายงาน
การประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งเขา้ถงึขอ้มลูได ้

5) คา่ตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการ จะสอดคลอ้งกับหนา้ที่ความรับผดิชอบ และเมือ่เปรียบเทียบ 
ค่าตอบแทน กับอตุสาหกรรมเดยีวกันแลว้   ค่าตอบแทนดังกล่าว ควรอยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม และ
เพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว  ้  โดยใหไ้ดรั้บการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ 

 

 



บรษิทั อซีีบ่าย จ ากดั (มหาชน)                                       นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

 หนา้ 10 จาก10 
 

 
6) การพัฒนากรรมการและผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษัิทฯสง่เสรมิและจัดใหม้กีารฝึกอบรมใหค้วามรูแ้กผู่เ้กีย่วขอ้งในระบบการก ากับ
ดูแลกจิการของบรษัิทฯ เช่น กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษัิทฯ 
เป็นตน้ เพือ่ใหม้กีารปรับปรงุการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนือ่ง 

3.4 การตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตั ิ

คณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะตดิตามดแูลใหก้รรมการ และผูบ้รหิารของ
บรษัิทฯปฏบิตัติามหลกัการและแนวทางปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการของบรษัิทฯอยา่งเครง่ครัด 

 
4. บทบาทและความรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการบรษัิทฯและผูบ้รหิาร มหีนา้ทีป่ฏบิตัติามหลกัการและแนวทางปฏบิตักิารก ากบัดแูล
กจิการของบรษัิทฯอยา่งเครง่ครัด 

5. รอบการทบทวนนโยบาย 

นโยบายฉบบันีต้อ้งไดรั้บการทบทวนโดยส านักก ากบัธรุกจิองคก์รทกุ 1 ปีนับจากวันทีม่ผีลบงัคับใช ้
อยา่งไรกต็าม อาจมกีารทบทวนตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม หากมกีารเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิทีม่ี
สาระส าคญั 

นโยบายฉบบันีไ้ดรั้บการพจิารณาและอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษัิทฯเมือ่วันที ่28 มกราคม พ.ศ.2559 
และมผีลบงัคับใชต้ัง้แตว่ันที ่28 มกราคม พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 
 

 


