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นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

บรษิทั อซีี ่บาย จ ากดั (มหาชน) 

 

1.  จดุมุง่หมายและขอบเขตของนโยบาย 

บรษัิท อซีี ่บาย จ ากัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรยีกว่า “บรษัิทฯ”) ไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดูแล

กจิการขึน้ เพือ่เป็นหลักการและแนวทางปฏบิัตทิีด่ใีหแ้กค่ณะกรรมการบรษัิทฯ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 

ในการบรหิารจัดการกจิการอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ซึง่เป็นการสรา้งความเชือ่มั่นและ

ความมั่นใจต่อผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุน ผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสยีและผูท้ี่เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย ตลอดจนสนับสนุนการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนืของประเทศ 

2. ค านยิาม 

2.1 “นโยบายการก ากับดูแลกจิการ” หมายถงึ แนวทางของบรษัิทฯทีจ่ัดใหม้โีครงสรา้งและกระบวนการ

ของความสัมพันธร์ะหว่างคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานและผูถ้อืหุน้ เพื่อสรา้งความสามารถในการ

แขง่ขนั น าไปสูค่วามเจรญิเตบิโตและเพิม่มลูคา่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว โดยค านงึถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

อืน่ๆ 

2.2 “ผูบ้รหิาร” หมายถงึ ผูท้ี่ด ารงต าแหน่งตัง้แต่ผูอ้ านวยการบรหิารขึน้ไป รวมถงึประธานเจา้หนา้ที่

บรหิาร 

2.3 “ผูบ้รหิารระดับสูง” หมายถงึ ผูท้ี่ด ารงต าแหน่งตัง้แต่รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารขึน้ไป รวมถงึ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

2.4 “กลต.” หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

2.5 “ตลท.” หมายถงึ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

2.6 “ธปท.” หมายถงึ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2.7 “ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี” หมายถงึ กรรมการบรษัิทฯ ผูบ้รหิาร พนักงานบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ เจา้หนี ้คู่

คา้  คูแ่ขง่ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม หน่วยงานก ากบัดแูลภาครัฐ และบคุคลอืน่ๆ เป็นตน้ ซึง่ไดส้ง่ผลกระทบ

หรอืไดรั้บผลกระทบจากบรษัิทฯ 

2.8 “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายถงึ คณะกรรมการกลุ่มย่อยที่คณะกรรมการบรษัิทฯแต่งตัง้ขึน้มา 

เพือ่ใหช้ว่ยศกึษาและกลั่นกรองงานในดา้นใดดา้นหนึง่ 

2.9 “บรษัิทแม”่ หมายถงึ บรษัิททีม่อี านาจควบคมุกจิการของบรษัิทฯ 

2.10 “ผูถ้อืหุน้รายใหญ่” หมายถงึ บุคคลทีถ่อืหุน้ของบรษัิทฯ ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มเกนิรอ้ยละสบิ

ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

2.11 “ผูม้อี านาจในการจัดการ” หมายถงึ 

1. ผูจั้ดการ รองผูจั้ดการ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูซ้ ึง่มตี าแหน่งเทยีบเท่าทีเ่รยีกชือ่อยา่ง

อืน่ 

2. บคุคลซึง่สญัญาใหม้อี านาจในการบรหิารงานทัง้หมดหรอืบางสว่น  
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3. บคุคลทีม่อี านาจควบคมุหรอืครอบง าผูจ้ัดการหรอืกรรมการหรอืการจัดการ ใหป้ฏบิตัติามค าสัง่

ของตนในการก าหนดนโยบายหรอืการด าเนนิงาน 

3. หลกัส าคญัในการปฏบิตั ิ

3.1 หลกัการพืน้ฐาน 

บริษัทฯไดย้ึดหลักการที่ดีในการก ากับดูแลกิจการ โดยใหอ้งค์กรมีความพรอ้มต่อการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยใหค้วามส าคัญกับการใชค้วามรูอ้ย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ค านึงถึง

คณุธรรม และเพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ ซึง่เป็นไปตามหลักการพืน้ฐานของการก ากบัดแูลกจิการที่

ดแีละหลักเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย 

3.2 พนัธกจิและคา่นยิม 

บรษัิทฯไดก้ าหนดวสิยัทศันแ์ละพันธกจิขึน้ เพือ่สรา้งคณุคา่ในการท างานรว่มกนัใหเ้ป็นวัฒนธรรม

ของบรษัิทฯ และแนวทางในการปฏบิตัขิองพนักงานทกุคนดังนี้ 

3.2.1 พนัธกจิ 

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

สงูสดุตอ่สงัคมได ้โดยผา่นพันธกจิดังตอ่ไปนี ้

3.2.2 คา่นยิม 

1) ตระหนกัและภาคภมูใิจ เราตระหนักถงึความส าคญัในการปฏบิตัภิารกจิและมคีวามภาคภมูใิจ

ในงานบรกิารของเราทีส่รรคส์รา้งประโยชนต์อ่สงัคม 

2) สรา้งสรรคแ์ละเปิดใจ  เราเปิดใจโดยไมย่ดึตดิเพือ่รับความคดิเห็นใหม่ๆจากผูร้่วมงานทุก

ระดับ เพือ่ประโยชนแ์หง่การพัฒนาและน าเสนอบรกิารทีด่ทีีส่ดุ แกล่กูคา้ของเรา 

3) ปรบัปรุงงานอยา่งตอ่เนือ่ง เราแสวงหาโอกาสเพือ่แกไ้ขปรับปรงุและพัฒนาการปฏบิตั ิงาน

ใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ เพือ่มอบบรกิารทีม่คีณุภาพสงูสดุ ใหก้บัลกูคา้ของเรา 

3.3 หลกัการและแนวทางปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการ 

3.3.1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ตระหนักและใหค้วามส าคัญถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไมก่ระท าการใดๆอันเป็น

การละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธติามขอ้ก าหนดกฎหมายและตาม

ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ไดแ้ก ่การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ การมสีว่นแบง่ในก าไรของกจิการ การไดรั้บขา่วสาร 

ขอ้มลูของกจิการอยา่งเพยีงพอ การเขา้รว่มประชมุเพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งตัง้

หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีและเรือ่งทีม่ผีลกระทบกับบรษัิทฯ เชน่ การจัดสรรเงนิปันผล 

การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคับและหนังสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทนุหรอืเพิม่ทนุ และการอนุมตัริายการ

พเิศษ เป็นตน้ คณะกรรมการบรษัิทฯค านงึถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ซ ึง่ไม่จ ากัดเฉพาะสทิธขิัน้พืน้ฐานตามที่

กฎหมายก าหนดดังนี ้

1) การประชมุผูถ้อืหุน้ 

1.1) คณะกรรมการบรษัิทฯ ส่งเสรมิใหผู้ถ้ือหุน้ทุกราย เขา้ร่วมการประชุมสามัญและ
วสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 
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1.2) คณะกรรมการบรษัิทฯใหค้วามส าคัญต่อการประชมุผูถ้อืหุน้ และมนีโยบายในการ
ด าเนินการประชุมของผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บังคับที่
ก าหนดไว ้ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯไดจ้ัดท าหนังสอื
เชญิประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ โดยใหข้อ้มลู วัน เวลา สถานทีแ่ละวาระการ
ประชมุ พรอ้มทัง้ความเห็นของทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯในแต่ละวาระตอ่ผูถ้อื
หุน้ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ตลอดจนเผยแพรข่อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีต่อ้ง
ตัดสนิใจในที่ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการล่วงหนา้ก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอและ
ทันเวลา รวมทัง้ไมจ่ ากัดโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษัิทฯ 
เชน่ ผลประกอบการและการด าเนนิงาน ผลการจัดล าดับความน่าเชือ่ถอืจากสถาบนั
ตา่งๆ กจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

1.3) คณะกรรมการบรษัิทฯอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้ือหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสยีงอย่างเต็มที่ ไม่จ ากัดโอกาสการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้ือหุน้ 
โดยสถานทีจั่ดการประชมุผูถ้อืหุน้ก าหนดใหจั้ดขึน้ ณ ทอ้งทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส านักงาน
ใหญ่ของบรษัิทฯ เพื่อสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้ือหุน้ทุกรายและไม่มี
คา่ใชจ้า่ยมากเกนิควร 

1.4) คณะกรรมการบรษัิทฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ทุกรายส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวัน
ประชมุ และเป็นไปตามหลักเกณฑข์องบรษัิทฯ  

1.5) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถมาประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่ หรอื
กรรมการบรษัิทฯ หรอืกรรมการอสิระ เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได ้
และเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษัิทฯไดส้นับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ 
ใชรู้ปแบบหนังสอืมอบฉันทะทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีง
ได ้โดยหนังสอืมอบฉันทะของบรษัิทฯเป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนบรษัิทมหาชน
จ ากดัก าหนด 

2) การด าเนนิการในวันประชมุผูถ้อืหุน้ 

2.1) คณะกรรมการบรษัิทฯจัดใหม้ขีัน้ตอนการลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับและแสดงผล 
เพือ่ใหก้ารด าเนนิการประชมุสามารถกระท าไดอ้ยา่งเหมาะสมและถกูตอ้ง  

2.2) คณะกรรมการบรษัิทฯจะเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ และพรอ้มทีจ่ะตอบค าถามของ  ผู ้
ถอืหุน้ในทีป่ระชมุไดอ้ยา่งชดัแจง้ 

2.3) ในการประชมุผูถ้อืหุน้ กรณีทีว่าระนัน้มหีลายรายการ จะถกูจัดใหม้กีารลงมตเิป็นแต่
ละรายการ เชน่ วาระการแตง่ตัง้กรรมการ เป็นตน้ 

2.4) ประธานทีป่ระชมุใหค้วามส าคญัตอ่การแสดงความเห็น  ค าถาม และ ขอ้แนะน าจาก
ผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุ พรอ้มใหเ้วลาอยา่งเพยีงพอส าหรับการพจิารณาในแต่ละวาระ
การประชมุ 

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 ิผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระทีเ่ห็นดว้ย คัดคา้นและงดออก
เสยีง รวมทัง้มกีารบันทกึรายชือ่กรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชมุและกรรมการทีไ่มไ่ดเ้ขา้
รว่มประชมุ และชือ่ผูจ้ดรายงานการประชมุดว้ย   
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3.3.2 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

บรษัิทฯ เคารพและปฏบิัตติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกันและเป็นธรรม ทัง้ผูถ้อืหุน้ที่เป็น

ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้คนไทยและผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิตลอดจนผูถ้อืหุน้ส่วนใหญ่

และผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย เพือ่สรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูถ้อืหุน้ในการลงทุนกับบรษัิทฯวา่ คณะกรรมการบรษัิท

ฯและฝ่ายบรหิารจะดูแลปกป้องผลประโยชน์และสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ทุกรายไดอ้ย่างเหมาะสม

และเทา่เทยีมกนั 

1) การใหข้อ้มลูกอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ 

1.1) คณะกรรมการบรษัิทฯแจง้ก าหนดการประชมุพรอ้มระเบยีบวาระ และความเห็นของ
คณะกรรมการบรษัิทฯโดยท าเป็นหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุน้แก่ผูถ้อืหุน้ทุกรายไม่
นอ้ยกวา่7 วัน กอ่นวันนัดประชมุผูถ้อืหุน้ ตลอดจนแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑท์ีใ่ช ้

ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนใน
คราวเดยีวกนั 

1.2) หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ เลขานุการบรษัิทฯด าเนนิการจัดท าทัง้ฉบับภาษาไทย
และภาษาองักฤษ โดยท าการเผยแพรสู่ส่าธารณชนพรอ้มกนั 

2) การคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย 

2.1) คณะกรรมการบรษัิทฯเคารพและปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนัและเป็น
ธรรมโดยไมเ่ลอืกปฏบิัต ิเพือ่สรา้งความมั่นใจใหก้บัผูถ้อืหุน้ในการลงทุนกบับรษัิทฯ
ว่า คณะกรรมการบรษัิทฯและฝ่ายบรหิารจะดูแลปกป้องผลประโยชน์และสทิธขิัน้
พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ทกุรายไดอ้ยา่งเหมาะสมและเทา่เทยีมกนั 

2.2) ผูถ้อืหุน้ทกุราย โดยรวมถงึผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย และผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร สามารถรอ้ง
ขอใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯพิจารณาวาระอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากที่
ก าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุไดล้ว่งหนา้และเป็นไปตามเกณฑข์อ้บงัคับบรษัิทฯ 

3) การป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

คณะกรรมการบรษัิทฯไดก้ าหนดใหม้แีนวทางในการเก็บรักษาและการป้องกันการใช ้

ขอ้มลูภายในเป็นสว่นหนึง่ของจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิขององคก์ร โดยกรรมการ

ทุกคนและผูบ้รหิารมหีนา้ทีร่ายงานการถอืครองหลักทรัพยต์ามกฎหมาย ตอ้งจัดสง่รายงาน

ดังกลา่วแกค่ณะกรรมการบรษัิทฯเป็นนจิ และจะถกูเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 

4) การมสีว่นไดส้ว่นเสยีของกรรมการบรษัิทฯ 

4.1)    คณะกรรมการบรษัิทฯใหค้วามส าคัญต่อการป้องกันความขัดแยง้ดา้นผลประโยชน ์
เพื่อสรา้งความมั่นใจว่าบรษัิทฯด าเนินกจิการอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม จงึได ้
ก าหนดเรือ่งดังกล่าวนี้ไวใ้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษัิทฯ เพือ่ให ้
กรรมการบรษัิทฯ ตลอดจนผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับไดย้ดึถอืปฏบิตั ิ

4.2)     กรรมการบรษัิทฯตอ้งรายงานการมสีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่นัียส าคัญในลักษณะทีอ่าจ
ท าใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างอสิระ ก่อนพจิารณาวาระทีเ่กีย่วขอ้ง และ
ควรงดเวน้การมสีว่นรว่มในการประชมุพจิารณาในวาระนัน้ดว้ย โดยเลขานุการบรษัิทฯ
จะท าการบนัทกึการมสีว่นไดส้ว่นเสยีไวใ้นรายงานการประชมุ 
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3.3.3 บทบาทตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

บรษัิทฯ ก าหนดนโยบายเคารพในสทิธขิองผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีต่อบรษัิทฯตามกฎหมายต่างๆที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างบรษัิทฯกับผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีในการสรา้งความมั่งคั่ง 

ความมั่นคงทางการเงนิและความยั่งยืนของกจิการ โดยเปิดเผยนโยบายการปฏบิัตติ่างๆในเว็บไซต์

(Website) และ/หรอืรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 

1) การก าหนดนโยบายการปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

1.1) คณะกรรมการบรษัิทฯไดร้ะบุหลักการและขอ้พงึปฏบิัตติ่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีต่างๆ 
ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ เจา้หนี้ คู่คา้ ลูกคา้ พนักงานบรษัิทฯ คู่แข่ง สังคมและสิง่แวดลอ้ม 
หน่วยงานก ากบัดูแลภาครัฐ ไวใ้น “จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิของบรษัิทฯ” 
โดยใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานบรษัิทฯรับทราบและปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครัด 
รวมทัง้มกีารก าหนดโทษตามขอ้บงัคับเกีย่วกบัการท างานของบรษัิทฯ 

1.2) คณะกรรมการบรษัิทฯไดจั้ดใหม้โีครงการต่อตา้นการทุจรติ การคอรรั์ปชั่น รวมถงึ
สนับสนุนกจิกรรมส่งเสรมิและปลูกฝังพนักงานทุกคนใหป้ฏบิัตติามกฎหมาย และ
กฎระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง โดยบรษัิทฯไดเ้ขา้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม
ปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติกับทางสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ผลักดันใหเ้กดิการต่อตา้น
การทจุรติในวงกวา้ง 

1.3) คณะกรรมการบรษัิทฯไดจั้ดใหม้ชี่องทางและนโยบายที่ชัดเจนในการแจง้เบาะแส 
หรอืมขีอ้รอ้งเรยีนในประเด็นเกีย่วกับการกระท าผดิกฎหมาย ความถูกตอ้งของการ
รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน หรือความประพฤติมิชอบ เพื่อ
ตรวจสอบตามกระบวนการทีก่ าหนดไว ้โดยสามารถแจง้ผ่านชอ่งทาง “การแจง้เหตุ
ทุจรติและประพฤตมิชิอบ” (Whistle Blowing) โทรศัพทส์ายตรง อเีมลโ์ดยตรงถงึ
คณะท างานหรอืประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และจดหมายโดยตรงถงึกรรมการอสิระ 

1.4) คณะกรรมการบรษัิทฯไดก้ าหนดนโยบายภารกจิต่อสังคมไวอ้ยา่งชดัเจน โดยบรษัิท
ฯยดึมั่นและตระหนักในพันธะกจิ ความรับผดิชอบ และการคนืก าไรใหแ้กส่งัคมอยา่ง
ตอ่เนือ่ง ควบคูไ่ปกบัการด าเนนิธรุกจิ ตลอดจนมนีโยบายในการสรา้งสภาพแวดลอ้ม
ทีด่แีละมคีวามปลอดภยัในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนใหม้คีวามเป็นอยูท่ี่
ดขี ึน้ 

2) การเปิดเผยการปฏบิตัติามนโยบาย และการจัดท ารายงานความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

2.1) คณะกรรมการบรษัิทฯสนับสนุนและส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ปฏบิัตติามนโยบายต่างๆดังกล่าว โดยพนักงานสามารถศกึษาขอ้มูลต่างๆไดจ้าก
อนิทราเน็ตขององคก์ร และการจัดฝึกอบรมตา่ง ๆ ตลอดจนโปรแกรมการปฐมนเิทศ 

2.2) คณะกรรมการบรษัิทฯก าหนดใหม้กีารรายงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของ
กจิการต่อคณะกรรมการบรษัิทฯอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ โดยเปิดเผยในรายงาน
ประจ าปีของบรษัิทฯ และเปิดเผยตามที่กฎหมายหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด 
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3.3.4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

คณะกรรมการบรษัิทฯมนีโยบายทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระของบรษัิทฯ โดยเป็นขอ้มลูทีม่คีวาม

ถูกตอ้ง เพียงพอ และมีความโปร่งใส ตามระยะเวลาก าหนด  ขอ้มูลดังกล่าว รวมถงึสารสนเทศ ทาง

การเงนิ และไมใ่ชส่ารสนเทศทางการเงนิ ทีต่อ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของ คณะกรรมการ กลต. และตาม

กฎหมายกฎระเบยีบอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  การเปิดเผยสารสนเทศทางการเงนิตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี

ทีย่อมรับทั่วไปและรับรองโดยผูส้อบบญัชสีากล โดยรายงานผา่นชอ่งทางตา่งๆ เชน่ รายงานประจ าปี และ

เว็บไซตข์องบรษัิทฯ เป็นตน้ 

1) คณะกรรมการบรษัิทฯเปิดเผยสารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงนิ ผลการด าเนนิงาน 
และขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทีถู่กตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทั่วถงึ และทันเวลา เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บ
สารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกันและเพยีงพอต่อการตัดสนิใจ คณะกรรมการบรษัิทฯมนีโยบาย
เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวผ่านการรายงานตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ กลต. และตาม
กฎหมายกฎระเบยีบอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยมหีน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ ์(Investor Relations) 
ท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนบรษัิทฯในการสือ่สาร ประชาสมัพันธ ์ขอ้มลู ขา่วสารทีเ่ป็นประโยชนใ์หผู้ ้
ถอืหุน้ นักลงทนุ นักวเิคราะหห์ลักทรัพย ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดรั้บทราบขอ้มลูของบรษัิท 

2) คณะกรรมการบรษัิทฯมนีโยบายเปิดเผยสารสนเทศทีส่ าคัญตอ่สาธารณชนดังนี ้

2.1) พันธกจิและคา่นยิม ของบรษัิทฯ 
2.2) ลักษณะการประกอบธรุกจิและวัตถปุระสงคข์องบรษัิท 

2.3) ฐานะการเงนิ และผลการด าเนนิงานของบรษัิท โครงสรา้งการถอืหุน้ และสทิธใินการ
ออกเสยีง 

2.4) รายชือ่กรรมการ อนุกรรมการชดุตา่งๆ คณะผูบ้รหิาร 

2.5) หนา้ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ อนุกรรมการชุดต่างๆและคณะ
ผูบ้รหิาร 

2.6) จ านวนครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชมุในปีที่
ผา่นมา 

2.7) นโยบายการบรหิารความเสีย่ง และนโยบายการควบคุมภายใน ทีไ่ดใ้หค้วามเห็นชอบ
ไวโ้ดยสรปุ พรอ้มผลการปฏบิตัติามนโยบาย 

2.8) นโยบายการก ากับดูแลกจิการ ทีไ่ดใ้หค้วามเห็นชอบไวโ้ดยสรุป พรอ้มผลการปฏบิัติ
ตามนโยบาย 

2.9) จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิขององคก์ร พรอ้มผลการปฏบิตัติามนโยบาย 

2.10) นโยบายเกีย่วกบัการดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคม พรอ้มผลการปฏบิตัติามนโยบาย 

2.11) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการเกีย่วกับงบการการเงนิ และรายงานของประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

2.12) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะของ
คา่ตอบแทน 

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) คณะกรรมการบรษัิทฯเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิที่มปีระสบการณ์หลากหลายในสาขา
ต่างๆ และ สามารถจัดสรรเวลาและความสามารถในการปฏบิัตหินา้ทีก่รรมการ
ของบรษัิทฯไดเ้ต็มที่ โดยตอ้งมกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารอย่างนอ้ย 1 คนที่มี
ประสบการณ์ในธรุกจิทีค่ลา้ยคลงึกบักจิการทีบ่รษัิทก าลังด าเนนิอยู่ 

1.1.2) คณะกรรมการบรษัิทฯมจี านวนกรรมการ อย่างเพียงพอ ที่จะปฏบิัตหินา้ที่ได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ กล่าวคอืมจี านวนกรรมการรวมกันอย่างนอ้ย 5 คน และไม่
ควรเกนิ 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   กรรมการ
ทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ อาจถูก เลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อกีไดต้าม
ขอ้ก าหนดของบรษัิทฯ 

1.1.6) ในกรณีที่มกีารเพิม่เตมิหรือเปลี่ยนแปลงผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการ หรือผูม้ี
อ านาจ ในการจัดการของผูป้ระกอบธรุกจิ หรอืกรรมการ หุน้สว่นผูจั้ดการ หรอืผูม้ ี
อ านาจในการจัดการของบรษัิทแม ่บรษัิทฯตอ้งแจง้เป็นหนังสอื หรอืดว้ยวธิกีาร
ทางอเิล็กทรอนกิสต์ามทีธ่ปท.ก าหนด แจง้ใหธ้ปท.ทราบภายในสบิหา้วันท าการ 
นับตัง้แตว่ันทีม่กีารเปลีย่นแปลงดังกลา่ว 

1.2) คณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรษัิทฯ 

1.2.1) กรรมการตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจรติ มี
จริยธรรม ในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอ ที่จะอุทิศความรู ้
ความสามารถและปฏบิตัหินา้ทีใ่หแ้กบ่รษัิทได ้

1.2.2) กรรมการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิท
มหาชนจ ากดั   และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.2.3) กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทอื่นได ้แต่ทัง้นี้ในการเป็น
กรรมการดังกลา่ว ตอ้งไมเ่ป็น อปุสรรค ตอ่การปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการของบรษัิทฯ 

1.2.4) กรรมการอสิระ ตอ้งมีความเป็นอสิระตามแนวทางคุณสมบัติของ กรรมการ 
ตรวจสอบ ตามประกาศ ตลท. เรือ่งคุณสมบัตแิละขอบเขตการด าเนนิงาน ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ทุก
รายไดเ้ท่าเทยีมกัน และ ไมใ่หเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้
ยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยใหค้วามเห็นอยา่งเป็น
อสิระได ้
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1.3) ลักษณะตอ้งหา้มของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ หรอืผูม้อี านาจในการจัดการของบรษัิทฯ

และของบรษัิทฯแม ่ 

1.3.1) เป็นบคุคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบคุคลลม้ละลายทจุรติ 

1.3.2) เคยตอ้งค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคกุในความผดิเกีย่วกบัทรัพยท์ีก่ระท าโดยทจุรติ  

1.3.3) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถงึที่สุดใหจ้ าคุกในความผดิเกี่ยวกับการ

ปลอม   และการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา หรอืความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอรต์าม

กฎหมายวา่ดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์

1.3.4) เคยตอ้งค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฟอกเงนิหรือเคยตอ้งท า

พพิากษาหรอืค าสั่งของศาลใหท้รัพยต์กเป็นของแผ่นดนิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงนิ หรอืเป็นบคุคลทีถ่กูก าหนดใหเ้ป็นผูท้ีม่กีารกระท าอนัเป็นการ

กอ่การรา้ยหรอืการแพรข่ยายอาวธุทีม่อีนุภาพท าลายลา้งสงู หรอืเคยตอ้งค าพพิากษาถงึ

ทีส่ดุวา่กระท าความผดิฐานสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ยหรอืการแพรข่ยายอาวธุ

ทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสูง ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทาง

การเงนิแกก่ารกอ่การรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู 

1.3.5) เคยเป็นกรรมการ หุน้ส่วนผูจั้ดการ หรอืผูม้อี านาจในการจัดการทางการเงนิและ

ระบบการช าระเงนิของบรษัิทในขณะทีถู่กเพกิถอนการอนุญาตประกอบธรุกจิหรอืเพกิถอน

การจดทะเบียนประกอบธุรกจิโดยมีส่วนเกี่ยวขอ้งหรือรับผิดชอบในการเพิกถอนการ

อนุญาตหรอืถกูเพกิถอนการจดทะเบยีน 

1.3.6) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผูม้อี านาจในการจัดการของสถาบัน

การเงนิ หรอืบรษัิทหลักทรัพย ์หรอืบรษัิทประกนัชวีติฐานทจุรติตอ่หนา้ที ่

1.3.7) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกจากราชการ องค์การ หรอืหน่วยงานของรัฐ 

ฐานทจุรติตอ่หนา้ที ่

1.3.8) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึที่สุดใหจ้ าคุกในความผดิเกี่ยวกับการ

ประกอบธรุกจิทางการเงนิและระบบการช าระเงนิ 

1.3.9) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกันภัย 

หรอืหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ กล่าวโทษ รอ้งทุกข ์หรอืก าลังถูกด าเนนิคด ี

ในความผดิฐานฉอ้โกง หรอืทจุรติ เวน้แตป่รากฏวา่คดถีงึทีส่ดุโดยมคีวามผดิ 

1.3.10) เคยกระท าการอันเป็นการหรอืก่อใหเ้กดิการฉอ้โกง หรอืฉอ้โกงประชาชน หรอื

เป็นการปฏบิตัติอ่ผูบ้รโิภคโดยไมส่จุรติหรอืไมเ่ป็นธรรม  

1.3.11) เคยกระท าการอันเป็นการหรอืกอ่ใหเ้กดิการเลอืกปฏบิัต ิหรอืแสวงหาประโยชน์

ส่วนตนหรือพวกพอ้ง หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดอันอาจก่อใหเ้กิด

ผลประโยชน์ทับซอ้น (Conflict of Interest) หรอืมพีฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการกระท าอันสอ่

ไปในทางไมส่จุรติ 



 

  หนา้ 9 จาก 12  
 

  

1.3.12) เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัตหิรือมีลักษณะตอ้งหา้มอื่นใด ตามที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยประกาศก าหนด 

1.4) เลขานุการบรษัิทฯ 

1.4.1) คณะกรรมการบรษัิทฯแต่งตัง้เลขานุการบรษัิทฯ เพือ่ท าหนา้ทีใ่หค้ าแนะน าดา้น

กฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆทีค่ณะกรรมการจะตอ้งทราบ และปฏบิัตหินา้ทีใ่นการดูแล

กจิกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหป้ฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ นอกจากนี้

คณุสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษัิทฯจะจัดใหม้กีารเปิดเผยสูส่าธารณชน 

1.4.2) คณะกรรมการบรษัิทฯสนับสนุนและส่งเสรมิใหเ้ลขานุการบรษัิทฯไดรั้บการ

ฝึกอบรม และพัฒนาความรูอ้ยา่งต่อเนื่องดา้นกฎหมาย การบัญช ีหรอืการปฏบิัตหินา้ที่

เลขานุการบรษัิทฯ 

2) คณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบรษัิทฯพจิารณาจัดใหม้คีณะกรรมการชดุย่อย เพือ่ใหก้ารด าเนนิกจิการมี

ความโปร่งใสและเป็นอสิระอยา่งแทจ้รงิ ดังนัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯจงึไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการ

ชดุยอ่ยเพือ่ด าเนนิการก ากบัดแูลกจิการของบรษัิทฯ ดังนี้ 

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึง่ของคณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบดว้ยกรรมการ

อสิระทัง้ส ิน้ โดยไดรั้บการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทฯ  มจี านวนอยา่งนอ้ย 3 ท่าน และ

อยา่งนอ้ย 1 ทา่น ตอ้งมคีวามรูด้า้นบญัช/ีการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีส่อบทานความ

น่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษัิทฯได ้สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

และการปฏบิัตติามกฎหมายที่เกีย่วขอ้งใหม้ปีระสทิธผิล รวมทัง้ท าการคัดเลือกและแต่งตัง้

ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ตลอดจนพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด มหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบตามทีร่ะบไุวใ้นกฎบตัร

ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมคีุณสมบัตเิกีย่วกับความเป็นอสิระ

ตามกฎหมาย กลต. ไดก้ าหนดไว ้

3) บทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ  

3.1) คณะกรรมการตอ้งดูแลจัดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับ
ของบรษัิทตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซือ่สัตย ์สุจรติ และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนข์องบรษัิท 

3.2) คณะกรรมการมหีนา้ที่ก าหนดเป้าหมาย แนวนโยบาย แผนงาน และงบประมาณของ
บรษัิท ควบคุม ก ากับ ดูแลการบรหิาร และ การจัดการของฝ่ายบรหิาร ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายทีไ่ดรั้บมอบหมาย เวน้แตใ่นเรือ่งตอ่ไปนี ้คณะกรรมการ ตอ้งไดรั้บมตอินุมตัขิอง
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กอ่นการด าเนนิการ ไดแ้ก ่
1 เรือ่งทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมตอินุมัตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เชน่ การเพิม่ทุน 

ลดทุน การออกหุน้กู ้การขาย หรือโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางส่วนที่
ส าคัญใหแ้ก่บุคคลอืน่ การซือ้ หรอืรับโอนกจิการ ของบรษัิทอืน่มาเป็นของบรษัิท 
การแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคับ เป็นตน้ 

2 การท ารายการที่กรรมการมสี่วนไดเ้สยี และอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรอืขอ้ก าหนด 
ของตลาดหลักทรัพยฯ์ ระบใุหต้อ้งไดรั้บอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

3.3) พจิารณาอนุมัตริายการที่ส าคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกจิใหม่, การซือ้ขายทรัพยส์นิ 
ฯลฯ และการด าเนนิการใดๆทีก่ฎหมายก าหนด 
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3.4) คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้บคุคลอืน่ใด ใหด้ าเนนิกจิการของบรษัิทภายใตก้ารควบคมุของ
คณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจ เพือ่ใหบ้คุคลดังกล่าวมอี านาจ ตามทีค่ณะกรรมการ
เห็นสมควร และภายในเวลา ทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร  และคณะกรรมการ อาจยกเลกิ 
เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ก็ได ้ทัง้นี้   การมอบอ านาจดังกล่าว  ตอ้ง
ไม่มลีักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงที่ท าใหค้ณะกรรมการ หรอืผูรั้บ
มอบอ านาจจากคณะกรรมการ สามารถอนุมัตริายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบรษัิท หรอืกลุ่ม
บรษัิท  

3.5) รายการทีม่คีวามขัดแยง้ของผลประโยชน์ คณะกรรมการบรษัิทฯจะก ากับดูแลใหม้กีาร
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัขัน้ตอนการด าเนนิการและการเปิดเผยขอ้มลูของรายการที่
อาจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น 

3.6) คณะกรรมการบรษัิทฯก าหนดใหม้กีฎขอ้บงัคับควบคมุการด าเนนิงานดา้นการรายงานทาง
การเงนิ และดา้นการปฏบิัตติามกฎระเบยีบและนโยบาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
หนา้ทีท่บทวนระบบดงักลา่วอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยในรายงานประจ าปีของ
บรษัิทฯ 

3.7) คณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนดใหม้กีฎขอ้บงัคบับรหิารความเสีย่ง ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร 
โดยค านงึถงึปัจจัยความเสีย่งที่อาจจะเกดิและอาจมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บรษัิทฯ โดยใหฝ่้ายบรหิารเป็นผูป้ฏบิัตติามนโยบายและน าเสนอความคบืหนา้และผล
การปฏบิัตติ่อกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทฯว่ามี
ประสทิธผิลและประสทิธิภาพก่อนที่จะรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯทราบ และ
เปิดเผยปัจจัยความเสีย่งไวใ้นรายงานประจ าปี คณะกรรมการบรษัิทฯมหีนา้ที่ทบทวน
ระบบบรหิารความเสีย่งอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3.8) คณะกรรมการบรษัิทฯจัดใหม้นีโยบายการก ากับดูแลกจิการของบรษัิทฯป็นลายลักษณ์
อกัษร และใหค้วามเห็นชอบนโยบายดังกลา่ว โดยท าการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูล
กจิการของบรษัิท และประเมนิผลการปฏบิตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ า อยา่งนอ้ย
ปีละ 1 ครัง้ 

3.9) คณะกรรมการบรษัิทฯสง่เสรมิใหจั้ดท าจรรยาบรรณธรุกจิทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษร เพือ่ให ้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทีบ่รษัิทฯใชใ้น
การด าเนินธุรกิจ รวมทั ้งคณะกรรมการบริษัทฯตอ้งติดตามใหม้ีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณดังกลา่วอยา่งจรงิจังอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3.10) คณะกรรมการบรษัิทฯจัดใหม้กีรอบการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองคก์ร 
ทีส่อดคลอ้งกับความตอ้งการของบรษัิทฯ รวมทัง้ดแูลใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกจิ พัฒนาการด าเนินงาน และการบรหิารความเสี่ยง 
เพือ่ใหบ้รษัิทฯ สามารถบรรลวุัตถปุระสงค ์และเป้าหมาย 

4) การประชมุคณะกรรมการ  

4.1) คณะกรรมการบรษัิทฯก าหนดใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ย 6 ครัง้ต่อปี และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น โดยบริษัทฯมีการก าหนดวันที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทฯและวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ทัง้ปี และแจง้ก าหนดการ
ดังกล่าวใหก้รรมการแต่ละท่านรับทราบ เพือ่ใหก้รรมการสามารถจัดเวลาและเขา้ร่วม
ประชมุได ้

4.2) ในการจัดประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ  ประธาน หรอื รองประธานกรรมการบรษัิทฯ จะ
เป็นผูดู้แลและใหค้วามเห็นชอบก าหนดวาระการประชมุ รวมทัง้กรรมการแต่ละท่านมี
ความเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรือ่งเขา้สูว่าระการประชมุ เลขานุการบรษัิทฯท าหนา้ทีจั่ดส่ง
หนังสอืเชญิประชมุ พรอ้มระเบยีบวาระการประชมุ ไปใหก้รรมการลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 
วัน เพือ่ใหก้รรมการไดม้เีวลาศกึษาลว่งหนา้ ตลอดจนจัดท ารายงานการประชมุเสนอ 
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ขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการบรษัิทฯกอ่นน าเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรอง
รายงานการประชมุ 

4.3) ประธาน หรอืรองประธานกรรมการบรษัิทฯ มหีนา้ทีดู่แลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระ ให ้
อย่างเพียงพอส าหรับกรรมการที่จะอภปิราย แสดงความคดิเห็นอย่างเป็นอสิระใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ ของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง อย่าง
เป็นธรรมรวมทัง้ใหฝ่้ายบรหิาร ที่เกี่ยวขอ้ง น าเสนอขอ้มูล อภปิราย และรับทราบ
นโยบาย 

4.4) คณะกรรมการบรษัิทฯส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้บ้รหิารระดับสูงของบรษัิทฯเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อเสนอขอ้เท็จจรงิเพิ่มเตมิในฐานะที่เกี่ยวขอ้งกับ
ปัญหาโดยตรง และเพิม่โอกาสท าความรูจ้ักผูบ้รหิารระดับสงู 

4.5) สมาชกิของคณะกรรมการบรษัิทฯสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร หรอืเลขานุการบรษัิทฯ หรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ท าหนา้ทีใ่นการ
จัดส่งรายงานการประชุมภายใน 14 วันภายหลังจากวันที่ประชุม ตลอดจนจัดเก็บ
รายงานการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ และผู ้
ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ถงึขอ้มลูได ้

5) คา่ตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการ จะสอดคลอ้งกับหนา้ที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบ 

ค่าตอบแทน กับอตุสาหกรรมเดยีวกันแลว้   ค่าตอบแทนดังกล่าว ควรอยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม และ

เพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว  ้  โดยใหไ้ดรั้บการพิจารณาอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ 

6) การพัฒนากรรมการและผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษัิทฯส่งเสรมิและจัดใหม้กีารฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการ

ก ากับดูแลกจิการของบรษัิทฯ เช่น กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานุการ

บรษัิทฯ เป็นตน้ เพือ่ใหม้กีารปรับปรงุการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนือ่ง 

3.4 การตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตั ิ

คณะกรรมการบรษัิทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะตดิตามดูแลใหก้รรมการ และผูบ้รหิารของ

บรษัิทฯปฏบิตัติามหลักการและแนวทางปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการของบรษัิทฯอยา่งเครง่ครัด 

4. บทบาทและความรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการบรษัิทฯและผูบ้รหิาร มหีนา้ทีป่ฏบิัตติามหลักการและแนวทางปฏบิัตกิารก ากับดแูล

กจิการของบรษัิทฯอยา่งเครง่ครัด 
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ภาคผนวก 

การแกไ้ขและยกเลกินโยบายฉบบันี ้

การแกไ้ขหรอืการยกเลกิทีม่นียัส าคญัใด ๆ ในนโยบายฉบบันี ้จะตอ้งถกูน าเสนอโดย

ส านกัก ากบัธุรกจิองคก์ร เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนมุตั ิ

รอบการทบทวนนโยบายฉบบันี ้

นโยบายฉบบันีก้ าหนดใหม้กีารทบทวนเป็นประจ าทกุปีนับจากวันทีม่ผีลบงัคบัใช ้อยา่งไรก็ตาม 

อาจมกีารทบทวนตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม หากมกีารแกไ้ขหรอืยกเลกิเนือ้หาทีม่นัียส าคญั 

นโยบายฉบบันีไ้ดรั้บการทบทวนครัง้ลา่สดุ โดยไมม่กีารแกไ้ขเนือ้หาทีม่นัียส าคญั และรับทราบ

โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ เมือ่วันที ่20 มกราคม พ.ศ. 2565 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

นโยบายฉบบันี้ไดรั้บการพจิารณาและอนุมัตโิดยคณะกรรมการบรษัิทฯ วันที ่21 มกราคม พ.ศ.2564 

และนโยบายฉบบันีม้ผีลบงัคับใชต้ัง้แต ่วันที ่1 กมุภาพันธ ์พ.ศ.2564 

 


