


 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูม่อื 

หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

Corporate Governance Code 



 
 
 

 

 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัดีว่ากระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คือปัจจยั

ส าคญัของการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง มัน่คง และยัง่ยืน จึงไดใ้ห้ความส าคญัและมุ่งมัน่ตลอดมาท่ีจะสร้างมาตรฐาน  

การจดัการท่ีดี เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือและก่อประโยชน์ให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ตลอดจนให้

ความส าคญักบัการส่งเสริมพนกังานทุกระดบัใหย้ึดถือและปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

 บริษทัมีคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีการก าหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีในปี 2560 บริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบติั

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC)” ของ “สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)” ต่อมาบริษทั

ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 

เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษทัมีความชัดเจนเป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) 

สามารถสร้างความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั มีการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ทั้งน้ีเพ่ือรักษาขีดความสามารถ

ดา้นการแข่งขนัและการสร้างผลส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน  

ในปี 2562 บริษทัไดท้บทวนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลและเทียบเท่ากบัมาตรฐาน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)       

โดยบริษทัไดด้ าเนินการจดัท าคู่มือ “หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG Code)” เพ่ือส่ือสารใหค้ณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร-

ระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ยึดถือและปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

ขอขอบคุณฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัท ท่ีได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการท างานอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ จนไดรั้บผลส าเร็จท่ีดีอนัเป็นส่วนส าคญัผลกัดนัให้บริษทัเติบโตกา้วหนา้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน นอกจากน้ี

บริษทัขอขอบคุณ ลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูถื้อหุ้นทุกท่าน ท่ีให้ความเช่ือถือและให้การสนบัสนุนบริษทัดว้ยดีเสมอมา   

โดยขอใหท่้านผูถื้อหุน้มัน่ใจวา่เราจะมุ่งมัน่ปฏิบติัหนา้ท่ีและด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

เพ่ือใหธุ้รกิจของบริษทัเติบโตกา้วหนา้อยา่งมัน่คงและสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อยา่งย ัง่ยืน 

 

 

 

(นางทองอุไร ล้ิมปิติ) 

ประธานกรรมการบริษทั 

มีนาคม 2562 
 

สารจากประธานกรรมการบรษิทั 



องคป์ระกอบของคูม่อื หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีCorporate Governance Code ( CG Code )

หลกัปฏบิตั ิ1.1 ก ำหนดวสิยัทศันแ์ละพันธกจิ

หลกัปฏบิตั ิ1.2 กำรสรำ้งคณุคำ่ใหแ้กก่จิกำรอยำ่งยั่งยนื

หลกัปฏบิตั ิ1.3 อ ำนำจหนำ้ทีค่ณะกรรมกำรบรษัิท
หลกัปฏบิตั ิ1.4 อ ำนำจหนำ้ทีค่ณะกรรมกำรชดุยอ่ย

หลกัปฏบิตั ิ2.1 ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย กลยทุธ์

หลกัปฏบิตั ิ2.2 กำรด ำเนนิธรุกจิตำมแผนกลยทุธ ์และวสิยัทศัน์

หลกัปฏบิตั ิ3.1 โครงสรำ้งคณะกรรมกำรบรษัิทและสดัสว่น

ของคณะกรรมกำรบรษัิท

หลกัปฏบิตั ิ3.2 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบรษัิท 
หลกัปฏบิตั ิ3.3 กำรสรรหำและแตง่ตัง้กรรมกำรและ

ประธำนกรรมกำรบรษัิท
หลกัปฏบิตั ิ3.4 คำ่ตอบแทนกรรมกำร

หลกัปฏบิตั ิ3.5 กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท
หลกัปฏบิตั ิ3.6 นโยบำยกำรลงทนุของบรษัิท กรณีบรษัิทยอ่ย 

และ/หรอื บรษัิทร่วม

หลกัปฏบิตั ิ3.7 กำรประเมนิผลกรรมกำร 

หลกัปฏบิตั ิ3.8 กำรพัฒนำคณะกรรมกำรบรษัิทและกรรมกำรใหม ่

หลกัปฏบิตั ิ3.9 กำรรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

หลกัปฏบิตั ิ4.1 กำรสรรหำและประเมนิผลกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ ่ 

หลกัปฏบิตั ิ4.2 สรรหำและพัฒนำผูบ้รหิำรระดบัสงู

หลกัปฏบิตั ิ4.3 โครงสรำ้งควำมสมัพันธข์องผูถ้อืหุน้

หลกัปฏบิตั ิ5.1 กำรสง่เสรมินวตักรรม

หลกัปฏบิตั ิ5.2 กำรจัดสรร และกำรจัดกำรทรัพยำกร

หลกัปฏบิตั ิ5.3 นโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยดำ้นสำรสนเทศ

หลกัปฏบิตั ิ6.1 กำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยใน

หลกัปฏบิตั ิ6.2 กำรตรวจสอบและกำรควบคมุภำยใน  

หลกัปฏบิตั ิ6.3 กำรจัดกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
หลกัปฏบิตั ิ6.4  นโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติประพฤตมิชิอบ Corruption)

หลกัปฏบิตั ิ7.1 นโยบำยทำงบญัช ี         

หลกัปฏบิตั ิ7.2 สภำพคลอ่งทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้

หลกัปฏบิตั ิ7.3 กำรรำยงำนควำมยั่งยนื  
หลกัปฏบิตั ิ7.4 หน่วยงำนนักลงทนุสมัพันธ์
หลกัปฏบิตั ิ7.5 กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใส

หลกัปฏบิตั ิ8.1 เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นร่วมในกำรตดัสนิใจ

หลกัปฏบิตั ิ8.2 แนวปฏบิตัใินกำรจัดประชมุผูถ้อืหุน้

หลกัปฏบิตั ิ8.3 ชอ่งทำงกำรสง่ขอ้มลูกำรประชมุผูถ้อืหุน้

ครอบคลมุ อ ำนำจหนำ้ทีข่องคณะกรรมกำรบรษัิท และกรรมกำรชดุยอ่ย 

กำรก ำหนดทศิทำงกำรด ำเนนิธรุกจิ เป้ำหมำยทำงธรุกจิ 

และนโยบำยทีส่ ำคญัตำ่ง ๆ  เพือ่สรำ้งควำมย่ังยนืใหแ้กอ่งคก์ร   

ครอบคลมุ กำร deploy วสิยัทศัน ์ไปสูก่ลยทุธอ์งคก์ร 

และงบประมำณประจ ำปี แผนกำรตดิตำมควำมส ำเร็จของแผนกลยุทธ ์

ครอบคลมุ โครงสรำ้งกรรมกำรและกรรมกำรชดุยอ่ย 

สดัสว่นและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร กำรสรรหำและแตง่ตัง้กรรมกำร 

กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร กำรวำงแผนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท 
(กอ่นประชมุ - วนัประชมุ - หลงัวนัประชมุ) 

กำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรและกรรมกำรชดุย่อย    
กำรสง่เสรมิและกำรพัฒนำกรรมกำร กำรปฐมนเิทศกรรมกำรใหม ่  

และกำรแตง่ตัง้เลขำนุกำรบรษัิท            

ครอบคลมุ กำรสรรหำกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ ่

กำรประเมนิผลกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ ่กำรสรรหำผูบ้รหิำรระดบัสงู 

กำรจัดท ำแผนสบืทอดต ำแหน่งงำนของผูบ้รหิำรระดับสงู   
และจัดใหม้กีำรพบปะหำรอืระหวำ่งคณะกรรมกำรบรษัิทกบัผูถ้อืหุน้  

ครอบคลมุ กำรสง่เสรมินวตักรรมและงบประมำณดำ้นนวัตกรรม 

กำรสง่เสรมิและเปิดโอกำสใหพ้นักงำนทกุระดับในองคก์ร 

มสีว่นร่วมในกำรแสดงควำมคดิเห็น ในดำ้นกำรบรหิำรจัดกำร 
กำรน ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรบรหิำรจัดกำรองคก์ร 

และมำตรกำรป้องกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยดำ้นสำรสนเทศ

ครอบคลมุ ระบบควบคมุภำยในและกลไกกำรตรวจภำยใน 

กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

และมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติประพฤตมิชิอบ 

ครอบคลมุ นโยบำยดำ้นบญัช ีกำรรักษำสภำพคลอ่งทำงกำรเงนิ 
กำรจัดท ำรำยงำนทีย่ั่งยนื จัดใหม้หีน่วยงำนนักลงทนุสมัพันธ ์ 
กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใส  

ครอบคลมุ กำรจัดประชมุผูถ้อืหุน้ กำรสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้ 

กอ่นวนัประชมุ - วนัประชมุ - หลงัวนัประชมุ    

กำรเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอบคุคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค ำถำมกอ่นวนัประชมุ       

หลกัปฏบิตั ิ1

ตระหนักถงึบทบำทและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผูน้ ำองคก์รทีส่รำ้งคณุคำ่ใหแ้กก่จิกำรอยำ่งยั่งยนื

หลกัปฏบิตั ิ2

ก ำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลักของกจิกำรทีเ่ป็นไปเพือ่ควำมยั่งยนื

หลกัปฏบิตั ิ3

เสรมิสรำ้งคณะกรรมกำรบรษัิททีม่ปีระสทิธผิล

หลกัปฏบิตั ิ4

สรรหำและพัฒนำผูบ้รหิำรระดบัสงูและกำรบรหิำรบคุลำกร

หลกัปฏบิตั ิ5

กำรสง่เสรมินวตักรรมและกำรประกอบธรุกจิอยำ่งมคีวำมรับผดิชอบ

หลกัปฏบิตั ิ6

ดแูลใหม้รีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสม

หลกัปฏบิตั ิ7

รักษำควำมน่ำเชือ่ถอืทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยขอ้มลู

หลกัปฏบิตั ิ8

สนับสนุนกำรมสีว่นร่วมและกำรสือ่สำรกับผูถ้อืหุน้
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                                                                                          คู่มือหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG Code) 1 

 

ค าทีใ่ช้                                        ความหมาย 
“บริษทั” บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการบริษทั”  คณะกรรมการของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

“กรรมการบริษทั”  กรรมการของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

“ฝ่ายจดัการ” คณะกรรมการจัดการ ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการผู ้จัดการใหญ่ รองกรรมการ-       

ผูจ้ดัการใหญ่ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

“ผู้บริหารระดบัสูง”  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

และให้หมายรวมถึงผูบ้ริหารตามบทนิยามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ   

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบั

การออกและเสนอขายหลกัทรัพยด์ว้ย  

“ผู้บริหาร”  ผูอ้  านวยการฝ่าย/ส านกั  ผูจ้ดัการ และรองผูจ้ดัการ ของบริษทับริหารสินทรัพย ์    

                                                    กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 “พนักงาน” พนกังานของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ตามค านิยาม   

ในขอ้บงัคบับริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) วา่ดว้ยการท างาน

พนกังาน พ.ศ. 2550 โดยไม่รวมผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหาร 

 “ผู้ถือหุ้นที่มนัีย”  ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าวท่ีก าหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น    

ท่ีออกใหม่หรือกฎเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

“บริษทัใหญ่” 
“บริษทัย่อย” 
“บริษทัย่อยล าดับเดยีวกนั” 
“บริษทัร่วม” 
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” 
“ผู้มอี านาจควบคุม” 
“ผู้ที่เกีย่วข้อง” 

 

 

 

ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนด          

บทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยห์รือกฎเกณฑ์

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค ำนิยำมส ำคญั 
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หลกัปฏิบติั 1 

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
ในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 
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หลกัปฏบิัติ 1   ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กร 

                        ทีส่ร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยืน  

คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าองค์กร         

เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสีย โดยก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการด าเนินธุรกิจ           

ทั้ งในปัจจุบันและในระยะยาว ก าหนดกระบวนการตรวจสอบ และการก ากับดูแลให้การด าเนินธุรกิจของบริษทั    

เป็นไปอยา่งโปร่งใส เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหอ้งคก์รสู่ความยัง่ยืน 

หลกัปฏิบัติ 1.1 ก าหนดวสัิยทศัน์และพนัธกจิ 

ก าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั เพ่ือให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนักงาน          

มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั โดยจดัใหมี้การทบทวนทุกปี และก าหนดแนวปฏิบติัของการมีส่วนร่วม ดงัน้ี  

วิสยัทศัน ์(Vision)  

มุ่งสู่การเป็นบริษทับริหารสินทรัพยท่ี์ดีท่ีสุดของประเทศ 

พนัธกิจ (Mission) 

- มีการบริหารงานท่ีเป็นเลิศ เติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

- พฒันาสินคา้และบริการท่ีครอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้ 

- มุ่งเนน้การสร้างความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

- มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- เสริมสร้างบุคลากรใหมี้ความรู้ ความช านาญ พร้อมบริการดว้ยใจ 

- มีส่วนร่วมในการช่วยพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและสงัคมไทย 
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ค่านิยม (Core Value)  

ค่านิยม ค านิยาม 

Trust ยึดถือความถูกต้องตามหลักมาตรฐานทางวิชาชีพ ปฏิบัติตนโดยตั้ งมั่นในความซ่ือสัตย์สุจริต           
ท าตามท่ีรับปากเพ่ือสร้างให้เกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั ช้ีแจง เปิดเผยขอ้มูลอย่างจริงใจ 
โปร่งใส อนัจะท าใหเ้กิดภาพการท างานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลอยา่งพร้อมเพรียงกนั 

Openness ตระหนกัว่าความเปล่ียนแปลงคือความกา้วหนา้ จึงเปิดใจรับและช่วยใหผู้อ่ื้นยอมรับดว้ยความยินดี 
โดยร่วมคน้หาโอกาสท่ีแฝงอยู่ในความเปล่ียนแปลงนั้น เพ่ือสร้างความแตกต่างหรือความแปลกใหม่
ให้การท างาน รวมทั้งเปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลายดว้ยทศันคติท่ีเป็นบวกเพ่ือช่วยขยาย
มุมมองใหก้วา้งข้ึน 

Unity เช่ือมัน่ในพลงัท่ีเกิดจากความสามคัคีของทุกคนในองคก์ร จึงใหค้วามเคารพและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและ
กัน ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพและร่วมมือร่วมใจท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย       
โดยไม่ยึดติดกบังานท่ีตนรับผิดชอบเพียงอยา่งเดียว แต่ยึดถือประโยชนอ์งคก์รเป็นท่ีตั้ง 

Customer 
Focused 

ท าความเข้าใจและคาดคะเนความต้องการของลูกค้าทั้ งภายในและภายนอก ร่วมค้นหาและ
สนองตอบความตอ้งการเหล่านั้น โดยตระหนกัว่าสินคา้และบริการท่ีเป่ียมคุณภาพสามารถยกระดบั
ความเป็นอยูข่องลูกคา้ รวมทั้งสร้างความมัน่คงใหเ้ศรษฐกิจและสงัคมไทยได ้

High 
Performance 

มุ่งมัน่รับผิดชอบและมีวินัยในการปฏิบติั พฒันาตนเองให้มีทกัษะท่ีหลากหลายดว้ยการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ สร้างความคิดต่อยอดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานใหดี้ยิ่งข้ึน กลา้คิดกลา้แสดงออก
อยา่งสร้างสรรค ์และมุ่งท างานเชิงรุกเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหอ้งคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

 

วฒันธรรมองค์กร (Corporate Culture)  

Betterment  การพฒันาปรับเปล่ียนใหดี้ข้ึนกวา่เดิมอยา่งต่อเน่ือง 

Achievement  การมุ่งมัน่ร่วมมือกนัใหบ้รรลุผลส าเร็จ 

Management  การมีบุคลากรและระบบบริหารจดัการภายในองคก์รท่ีดี 
 

หลกัปฏิบัติ 1.2 การสร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยืน 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม                 

สนบัสนุนการปฏิบติังานของบริษทั โดยการก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ของ

บริษทั ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือน าพาบริษทัสู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยืน 

ค่านิยม                                                                                           ค านิยาม 
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ทั้งน้ีมีคณะท างานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีหน้าท่ีพิจารณาแผนงาน รูปแบบการจดักิจกรรม      

และการใหค้วามช่วยเหลือสงัคมในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) ดา้นการศึกษา   

(2) ดา้นช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนในสงัคม   

(3) ดา้นช่วยเหลือแก่ผูด้อ้ยโอกาสอ่ืน 

(4) ดา้นกิจกรรมสาธารณกศุลและสาธารณประโยชน์อ่ืน   

หลกัปฏิบัติ 1.3 อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกิจการและการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ภายใต ้

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

แนวปฏิบัต ิ

1.3.1 คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์การด าเนินกิจการของบริษทั รวมทั้งพิจารณา

อนุมติัแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

1.3.2 คณะกรรมการบริษทัก ากบัและควบคุมดูแลการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ 

และแผนธุรกิจของบริษทั เพ่ือใหบ้รรลุผลภายใตง้บประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั  

1.3.3 คณะกรรมการบริษทัก าหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล การเงิน การบญัชี การจดัซ้ือจดัจา้ง 

รวมทั้งการตรวจสอบและสอบบญัชีภายใน และการด าเนินกิจการอ่ืน ๆ ของบริษทั 

1.3.4 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหมี้ระบบบญัชี รายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีมีความน่าเช่ือถือ

และไดม้าตรฐานสากล เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

1.3.5 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มีการสรรหา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

รวมถึงก าหนดค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.3.6 คณะกรรมการบริษทัก ากับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และมีการบริหารจัดการ      

ความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

1.3.7 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหมี้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ-

ต่อสงัคม 

1.3.8 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งและก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 

1.3.9 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหมี้ระบบป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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1.3.10 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศในเร่ืองต่าง ๆ ให้กับ              

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม และทนัเวลา 

1.3.11 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งงานของผูบ้ริหารระดบัสูง   

1.3.12 คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมให้ผูบ้ริหารระดบัสูง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นภายใตปั้จจยั    

การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายองคก์ร 

 หลกัปฏิบัติ 1.4 อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ-

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท าหนา้ท่ีกลัน่กรองงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ-

บริษทั  

แนวปฏิบัต ิ

1.4.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย ประธานกรรมการบริหาร 1 คน และกรรมการบริหาร จ านวนรวม  

ไม่นอ้ยกวา่ 2 คน โดยมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  

(1) ก าหนดเป้าหมายและนโยบายหลกัในการด าเนินงาน 

(2) พิจารณาและอนุมติันโยบาย กลยุทธ์ แนวทางด าเนินการในด้านการระดมทุน การลงทุน การ          

เขา้ร่วมลงทุน การบริหารความเส่ียง การพฒันาและแกไ้ขสินทรัพย ์การจ าหน่ายและการหาประโยชน์จากทรัพยสิ์น-    

รอการขาย ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะทางเศรษฐกิจและการแข่งขนั 

(3) พิจารณาแผนงานงบประมาณและก ากบัดูแลการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสู์งสุด 

(4) วา่จา้งบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพ่ือปฏิบติังานตามโครงการเฉพาะเร่ือง 

(5) แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานต่าง ๆ 

1.4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบ จ านวน

รวมไม่นอ้ยกว่า 2 คน แต่ตอ้งไม่เกิน 4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทั้งหมดตอ้งเป็นกรรมการอิสระ นอกจากน้ี กรรมการ-

ตรวจสอบ อย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือ   

ของงบการเงินได ้โดยมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
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 สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ าปี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินนั้น ได้      
จดัท าข้ึนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน กระบวนการก ากับดูแลท่ีดี กระบวนการบริหาร- 
ความเส่ียง และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วย-
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนอนุมติัการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง และประเมินผลงานของหวัหนา้ระดบัสูงสุดของ 
หน่วยตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษทัตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั           
การตรวจสอบภายใน 

 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ              
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบับริษทั 

  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอ             
และเหมาะสม 

 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย      
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชนต่์อบริษทั 

 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด     
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ     
แต่ละท่าน 

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้า ท่ี                
ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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- รายการ อ่ืนท่ี เ ห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้า ท่ีและ                      
ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า
ดงัต่อไปน้ีซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการ-
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

- รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

- การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย-์         
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

หากคณะกรรมการบริษทัไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท าตามขา้งตน้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 อนุมติักฎบตัรของหน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณประจ าปีของหน่วย-
ตรวจสอบภายใน 

 จดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของบริษทั โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร
ดงักล่าว อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และ/หรือ ระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบับริษทั หรือตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ซ่ึงอยูภ่ายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยตรง และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก 

 

1.4.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  1 คน และ

กรรมการบริหารความเส่ียง จ านวนรวมไม่นอ้ยกวา่ 2 คน โดยมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

 

 



 
 
 

 

                                                                                          คู่มือหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG Code) 9 

(1) ก าหนดแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารความเส่ียงในระดับองค์กร ฝ่าย/ส านัก/ส านักงาน และ         

ใหค้ าปรึกษาในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

(2) พิจารณาและอนุมติัหลกัเกณฑ ์วิธีการบริหารความเส่ียง 

(3) ติดตามการพฒันาแนวทางการบริหารความเส่ียง และการจดัท าระบบบริหารความเส่ียงท่ีเช่ือมโยง    

กบักลยทุธ์ขององคก์ร 

(4) ติดตามกระบวนการบ่งช้ีและประเมินความเส่ียงส าคัญขององค์กรให้มีความเหมาะสม และ

ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ 

(5) พิจารณาและอนุมติัแผนการจดัการความเส่ียง 

(6) รายงานต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัความคืบหนา้ในการบริหารจดัการดา้นความเส่ียง 

(7) ส่ือสารและประสานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั 

(8) ผลกัดันให้มีการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร การปรับเปล่ียนวฒันธรรมองค์กร การ

ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเร่ืองการบริหารความเส่ียงของทุกหน่วยงานเพ่ือใหพ้นกังานทุกระดบัตระหนกัถึงความเส่ียง และ

การควบคุมความเส่ียง 

(9) แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ หรือคณะท างานย่อยเพ่ือให้การบริหารความเส่ียงมีความเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 

(10) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

1.4.4 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบดว้ยประธานกรรมการก ากบั-

ดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 1 คน และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

จ านวนรวมไม่นอ้ยกวา่ 2 คน โดยมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(1) พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน และหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ

ของบริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

(2) ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานตาม             

หลกัธรรมาภิบาลการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จอย่าง            

มีประสิทธิภาพ 

(3) เสนอแนะขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
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(4) ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม           

อยา่งต่อเน่ือง 

(5) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และคณะท างานชุดย่อย เพ่ือท าหน้าท่ีสนับสนุนงาน       

ดา้นธรรมาภิบาล การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ไดต้ามความเหมาะสม 

(6) สนับสนุนและสร้างโอกาสหรือช่องทางให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีจะสามารถสะท้อนกลบัข้อมูล

ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้สงัเกตต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษทั เพ่ือประโยชนใ์นการปรับปรุงแกไ้ขการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

(7) พิจารณา และ/หรือด าเนินการเร่ืองอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

1.4.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 1 คน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวนรวมไม่นอ้ยกว่า 2 คน โดยมีอ านาจหน้าท่ี 

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ก าหนดแนวทาง หลกัเกณฑ์ในการสรรหา และกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ดงัน้ี 

- กรรมการบริษทั 

- กรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามขอ้บงัคบั 

- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ      

 จากคณะกรรมการบริษทั 

- ผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจในการจดัการตามอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั    

(2) เสนอหลกัเกณฑ์ วิธีประเมินผลการปฏิบติังาน และพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังาน รวมทั้ง

ก าหนดอตัราค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาจา้ง และน าเสนอคณะกรรมการบริษทั             

เพ่ือพิจารณา 

(3) พิจารณา และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการบริษทั รวมทั้ง หลกัเกณฑ์หรือวิธีการ      

ในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(4) พิจารณาให้เง่ือนไขต่าง ๆ เม่ือบริษทั มีการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ (หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ        

ท่ีจะ  ซ้ือหุน้) ใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน 

(5) พิจารณา และ/หรือ ด าเนินการเร่ืองอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 
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หลกัปฏิบติั 2 

ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการ 
ที่เป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 
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หลกัปฏบิัติ 2   ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

หลกัปฏิบัติ 2.1 ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์การด าเนินกิจการของบริษทั รวมทั้งพิจารณาอนุมติั    

แผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การประชุมเพ่ือพิจารณากลยทุธ์ เป้าหมาย และงบประมาณประจ าปี เป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจ ผา่นการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยมีล าดบัการน าเสนอ ดงัน้ี 

2.1.1 สรุปผลการด าเนินงาน เทียบแผนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษทัปีท่ีผ่านมา โดยรองกรรมการ-

ผูจ้ดัการใหญ่ สายสนบัสนุนการปฏิบติังาน (ดูแลดา้นบญัชีและการเงิน) หรือ ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.1.2 น าเสนอภาพรวม กลยุทธ์ เป้าหมาย และงบประมาณประจ าปี โดยฝ่ายจดัการ ประกอบดว้ยยุทธศาสตร์    

4 ดา้น ดงัน้ี 

(1) ดา้นการเงิน (Financial Perspective) 

(2) ดา้นกระบวนการท างานภายในองคก์ร (Business Process/Internal Operations Perspective) 

(3) ดา้นลูกคา้ (Customer and Growth Perspective) 

(4) ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) 

2.1.3 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะกลยทุธ์ เป้าหมาย และงบประมาณ (ผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 หลกัปฏิบัติ 2.2 การด าเนินธุรกจิตามแผนกลยุทธ์ และวสัิยทศัน์ 

เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ จึงได้ก าหนดเป้าหมายธุรกิจ เพ่ือใช้เป็น          

กรอบในการด าเนินงาน  

แนวปฏิบัต ิ

2.2.1 สนบัสนุนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ดว้ยการบริหารจดัการสินทรัพยท่ี์ดอ้ยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสิ์น-

รอการขาย (NPAs) จากสถาบนัการเงิน ดว้ยระบบการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ จากการเพ่ิมขนาดสินทรัพย ์ส่งผลให้

บริษทั มีผลประกอบการดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

2.2.2 สร้างการยอมรับของผูมี้ส่วนได้เสีย ว่าบริษทัเป็นองค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารสินทรัพย์           

ท่ีมีความโปร่งใส ซ่ือสตัยสุ์จริต   
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2.2.3 ยกระดบัศกัยภาพของพนกังาน โดยส่งเสริมความรู้ ความสามารถของพนกังานทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง  

และปลูกฝังใหพ้นกังานยึดมัน่ต่อค่านิยม และวฒันธรรมองคก์ร  
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หลกัปฏบิัติ 3    เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทัทีม่ปีระสิทธิผล 

หลกัปฏิบัติ 3.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและสัดส่วนของคณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ซ่ึงได้แก่ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี-

และความรับผิดชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3.1.1 คณะกรรมการบริษทั 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการบริษทั จ านวนรวม

ทั้งหมดไม่เกิน 11 คน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ แต่ตอ้ง

ไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยกรรมการบริษทัจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ         

มีความซ่ือสตัย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบติัหนา้ท่ี

ใหแ้ก่บริษทัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

(2) ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายว่าด้วย       

บริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด-

หลกัทรัพย ์ว่าดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั และ

ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนใน         

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีบงัคบัใชก้บับริษทั 

(3) ไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัและบริษทัย่อย 

หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัและ

บริษทัย่อย ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อน 

ท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกหน้ีในสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ เวน้แต่จะไดพ้น้จากสถานะดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่

สิบปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการ 
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3.1.2 กรรมการอิสระ 

บริษทัก าหนดให้กรรมการอิสระ มีการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระดว้ยตนเอง           

ซ่ึงกรรมการอิสระตามความหมายของบริษทัมีคุณสมบติั ดงัน้ี  

(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่1 บริษทัย่อย1 

บริษทัร่วม1 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่1 หรือผูมี้อ  านาจควบคุม1ของบริษทั ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ

กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน

ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุม1ของบริษทั บริษทัใหญ่1 บริษทัยอ่ย1 บริษทัร่วม1 บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั1 ผูถื้อหุน้รายใหญ่1 

หรือของผูมี้อ  านาจควบคุม1ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดรั้บ

การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือ       

ท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่1 หรือผูมี้อ  านาจควบคุม1ของบริษทั 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูถื้อหุ้นรายใหญ่1     

ผูมี้อ  านาจควบคุม1 หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง หรือผูมี้อ  านาจควบคุม1ของบริษทั 

หรือบริษทัยอ่ย1 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่1 บริษทัย่อย1 บริษทัร่วม1 ผูถื้อหุ้น-         

รายใหญ่1 หรือผูมี้อ  านาจควบคุม1ของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย2 หรือผูมี้อ  านาจควบคุม1ของผูท่ี้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท          

บริษทัใหญ่1 บริษทัย่อย1 บริษทัร่วม1 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่1 หรือผูมี้อ  านาจควบคุม1ของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ        

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการ 

 

 

 

 

 

 
2  ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักลา่วท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยการขออนญุาตและ 

     การอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมห่รือกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 1   ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักลา่วท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

      ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์หรือกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึงของขอ้ (4) น้ี รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ

เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับ     

ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู ้ยืม ค ้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหน้ีสิน รวมถึง

พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสาม

ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทั้งน้ี การค านวณ

ภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ-       

ตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวม

ภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่1 บริษทัย่อย1 บริษทัร่วม1 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่1 

หรือผูมี้อ  านาจควบคุม1ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั2  ผูมี้อ  านาจควบคุม1 หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี 

ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่1 บริษทัย่อย1 บริษทัร่วม1 ผูถื้อหุน้รายใหญ่1 หรือผูมี้อ  านาจควบคุม1ของบริษทั

สงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ    

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่1 บริษทัย่อย1 บริษทัร่วม1          

ผูถื้อหุน้รายใหญ่1 หรือผูมี้อ  านาจควบคุม1ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั2  ผูมี้อ  านาจควบคุม1 หรือหุน้ส่วนของ           

ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บ     

การแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่1 

หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่1 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัหรือ

บริษทัย่อย1 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน        

ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึง

ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย1  

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

 

 

 
2  ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักลา่วท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยการขออนญุาตและ 

     การอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมห่รือกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 1   ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักลา่วท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

      ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์หรือกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง     
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หลกัปฏิบัติ 3.2  วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่ง คือ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ านวน   

หน่ึงในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวน

ใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชวิ้ธีจบัสลากกนั    

วา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออก

ตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก  

(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

3.2.1  ประธานกรรมการบริษทั  มีหนา้ท่ีดงัน้ี     

(1) เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

(2) การลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียง 2 ขา้งเท่ากนั 

(3) เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั และท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(4) ส่งเสริม/เปิดโอกาสใหก้รรมการไดซ้กัถามและอภิปรายไดอ้ยา่งอิสระ 
 

กรณีประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่แยกกนัอย่างชัดเจน ให้ประธานคณะกรรมการ-
ตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 

3.2.2 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
(1) พิจารณาอนุมติัการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั ในวงเงินไม่เกินงบประมาณ           

ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ ตลอดจน
เป็นไปตามตารางก าหนดอ านาจอนุมติั (Table of Authority) ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 
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(2) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์การด าเนินกิจการของบริษทั ร่วมกบัคณะกรรมการบริษทั 
(3) ก ากบัดูแลการบริหารจดัการดา้นการบริหารสินทรัพย ์ดา้นการเงิน ดา้นทรัพยากรบุคคล และดา้น

การปฏิบติังานอ่ืน ๆ โดยรวมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนธุรกิจของบริษทั ตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบและ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(4) สัง่การใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบ ค าสัง่ หลกัเกณฑ ์ประกาศ และบนัทึกภายในส าหรับการด าเนินงาน
ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีก าหนด 

(5) ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด าเนินงานของบริษทั เพ่ือให้มีผลประกอบการท่ีดีตาม
เป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทุก 6 เดือน 

(6) พัฒนาองค์กรให้มีผลการด าเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรับปรุงพฒันาอย่าง
สม ่าเสมอต่อเน่ือง เพ่ือใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

(7) ศึกษาโอกาสและน าเสนอการลงทุนในโครงการใหม่ท่ีมีความน่าสนใจ และความเป็นไปได้ทาง     
ดา้นการเงินเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการลงทุน 

(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริษทั 

 

หลกัปฏิบัติ 3.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและประธานกรรมการบริษัท** 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท าหนา้ท่ี

เป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองและคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยในการสรรหาและ

เสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและคุณสมบติั

ของบุคคลดงักล่าว ซ่ึงจะตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งจะตอ้งไม่มีผลประโยชน์

ทบัซอ้นหรือมีส่วนไดเ้สียกบักิจการของบริษทั 

ประธานกรรมการบริษทั ไดรั้บการแต่งตั้งมาโดยคณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการบริษทั มีบทบาทหลกัดา้นการก าหนดและก ากบัดูแลนโยบาย การติดตามประเมินผล ซ่ึง

แบ่งแยกหน้าท่ีออกจากการบริหารจดัการบริษทั ทั้งน้ี ประธานกรรมการบริษทัมีบทบาทหลกัในการก ากบัดูแลให้     

การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และมีการก ากับดูแลให้

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ยึดถือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึง

จรรยาบรรณทางธุรกิจในการปฏิบติังานจนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
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หลกัปฏิบัติ 3.4  ค่าตอบแทนกรรมการ**** 

 คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาและก าหนด

ค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากขอ้มูลเปรียบเทียบในธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั และผูถื้อหุน้เป็น    

ผูพิ้จารณาอนุมติั  

   หลกัปฏิบัติ 3.5  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

มีการก าหนดตารางการประชุมล่วงหนา้ในแต่ละรอบปี ในการประชุมประธานคณะกรรมการบริษทัส่งเสริมให้

กรรมการมีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ รวมถึงใหมี้การบริหารเวลาการประชุมอยา่งเหมาะสม และก าหนดใหก้รรมการ 

มีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังเวน้แต่มีความจ าเป็น 

แนวปฏิบัต ิ

3.5.1 คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหมี้การประชุมเป็นรายเดือนทุกเดือน และ/หรือ ตามความเหมาะสม โดยให้

ก าหนดการประชุมและจดัท าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัเวลา

และเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งครบถว้นเหมาะสม และควรจดัส่งเอกสารเชิญประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

3.5.2 ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ อาจร่วมกนัพิจารณาคดัเลือกเร่ืองเพ่ือเขา้วาระการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทั และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั          

เขา้สู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัได ้

3.5.3 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และผูบ้ริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษทั เพ่ือน าเสนอขอ้มูลและรายละเอียดขอ้มูลเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณาและอนุมติัเร่ืองส าคญั

ต่าง ๆ 

3.5.4 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมได้จากกรรมการ-      

ผูจ้ดัการใหญ่  ส านักกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบาย            

ท่ีก าหนด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการบริษทัอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพ

ภายนอก  
   

 หลกัปฏิบัติ 3.6   นโยบายการลงทุนของบริษัท กรณบีริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม 

ณ ปัจจุบนับริษทั ไม่มีบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษทัจะมีการลงทุน         

จนท าใหเ้กิดบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม  บริษทัจะก าหนดกรอบการด าเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษทั 

โดยจะตอ้งเป็นกิจการท่ีเก้ือหนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ

ร่วมกนั (Synergy) หรือก่อใหเ้กิดประโยชน ์หรือสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษทัดงักล่าว 

****โปรดพิจารณารายละเอียดในบทเฉพาะกาล หนา้  54 



 
 
 

 

                                                                                          คู่มือหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG Code) 21 

แนวปฏิบัต ิ

3.6.1 บริษทัจะลงทุนในกิจการท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษทั หรือ

กิจการท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือกิจการท่ีสนบัสนุนกิจการของบริษทั อนัจะท าให้บริษทัมีผลประกอบการ หรือ       

ผลก าไรเพ่ิมมากข้ึน หรือบริษัทจะลงทุนในธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท ซ่ึงจะช่วยสนับสนุน             

การด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทั ใหค้รบวงจรมากยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั  

อย่างไรก็ดี การไดรั้บโอนหลกัทรัพย ์(หุ้น) จากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี รวมถึงการรับซ้ือทรัพยสิ์นรอ-         

การขายท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ากการขายของสถาบนัการเงินตาม พระราชก าหนดบริษทับริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ซ่ึง   

เป็นส่วนหน่ึงของการประกอบธุรกิจของบริษทั ไม่ถือว่าเป็นการลงทุนของบริษทั ในบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม

ตามนโยบายน้ี โดยบริษทัจะมีการจ าหน่ายหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อไป 

3.6.2 การควบคุมและบริหารงาน บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม  

(1) บริษทัจะส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและประสบการณ์ หรือมีความเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจไป    

ด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหาร อย่างนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั ในบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม

ดงักล่าว เพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมนั้น ๆ 

(2) กรรมการหรือผูบ้ริหารซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัจะตอ้ง 

- มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม 

ใหเ้ป็นไปตามกรอบแนวทางท่ีบริษทัก าหนด 

- ท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม ใหบ้ริหารจดัการ หรือด าเนินงาน     

ต่าง ๆ ตามกรอบแนวทางท่ีบริษทัก าหนด  

- ใช้ดุลพินิจตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั          

ท่ีอนุมติัในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม 

- รายงานผลการด าเนินงานให้บริษทัทราบตามความเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่

บริษทัและเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของบริษทั 

หลกัปฏิบัติ 3.7 การประเมินผลกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีในรูปของรายบุคคล และทั้งคณะ เป็นประจ าทุกปี 

โดยน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ี  
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หลกัปฏิบัติ 3.8 การพฒันาคณะกรรมการบริษัทและกรรมการใหม่  

3.8.1   แผนพฒันาคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี ลกัษณะการ 

ประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ โดยจดัใหมี้คู่มือกรรมการบริษทั ตลอดจนสนบัสนุนให้

กรรมการทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะ และความรู้ส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

3.8.2 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัเขา้พบกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่เพ่ือช้ีแจงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(1) การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ  
(2) ทิศทางการด าเนินธุรกิจ  
(3) โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ค่าตอบแทน แผนการประชุม  
(4) นโยบายท่ีส าคญั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

หลกัปฏิบัติ 3.9  การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้เลขานุการบริษทัเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ในเร่ืองเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั ตลอดจน

ส่งเสริมใหมี้การอบรมเพ่ิมเติมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัเลขานุการบริษทั   

แนวปฏิบัติ 

3.9.1   จดัท าและเกบ็รักษาเอกสาร ดงัน้ี 

(1) ทะเบียนกรรมการ 

(2) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทั 

(3) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

3.9.2   เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ท่ีรายงานโดยกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

3.9.3   ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด* 
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สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
 

หลกัปฏิบติั 4 
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หลกัปฏบิัติ 4    สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบัติ 4.1    การสรรหาและประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่   

การสรรหากรรมการผู้จดัการใหญ่**   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท าหนา้ท่ีสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือเสนอช่ือต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดยเป็นไปตามกฎหมายและ

หลกัเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบักบับริษทั  

การประเมนิผลกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

แนวปฏิบัต ิ 
 

4.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผล         
การปฏิบติังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

4.1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการ-          
ผูจ้ดัการใหญ่ ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาจา้ง และน าเสนอผลการประเมินผลการปฏิบติังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่       
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา 

 
หลกัปฏิบัติ 4.2   สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลให้มี      

การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงก าหนดค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

แผนพฒันาผู้บริหารระดบัสูง 

เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายและต่อเน่ือง คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคัญใน       

การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่า บริษทัจะมีผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีความรู้ ความสามารถ เพียงพอ       

ต่อการปฏิบติังานในต าแหน่งงานบริหารท่ีจะวา่ง หรือเพ่ิมเติมในอนาคต  

แนวปฏิบัต ิ

4.2.1 การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง ด าเนินการตามระเบียบวา่ดว้ยการพนกังานของบริษทั 

4.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผูท่ี้มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้ารับ          

การคดัเลือก และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา 
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4.2.3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งและแผนพฒันาศกัยภาพแต่ละต าแหน่งของผูบ้ริหาร-

ระดบัสูง เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา 

4.2.4 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ก าหนดสมรรถนะหลัก ( Core  Competency ) สมรรถนะบริหาร ( Managerial  

Competency ) และสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน ( Functional Competency ) ความรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน       

ผลการปฏิบติังาน เพ่ือคดัเลือกผูท่ี้มีความเหมาะสม 

4.2.5 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ประเมินผลการปฏิบติังานผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือหา Competency Gap ในการ

จดัท าแผนการพฒันารายบุคคล ( Individual  Development  Plan :IDP ) รวมทั้งการจัดให้มีการหมุนเวียนต าแหน่งงาน           

( Job  Rotation ) เพ่ือพฒันาทกัษะเพ่ิมมากข้ึน ( Multi  Skill ) ในการเตรียมความพร้อมเขา้รับต าแหน่งงานท่ีจะวา่ง หรือ

เพ่ิมเติมในอนาคต 

4.2.6 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จดัท าแผนการพฒันาตาม IDP รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการพฒันาของผูท่ี้ไดรั้บ

คดัเลือก และรายงานคณะกรรมการบริษทัทราบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

หลกัปฏิบัติ 4.3    โครงสร้างความสัมพนัธ์ของผู้ถือหุ้น* 

คณะกรรมการบริษทัมีความเขา้ใจในโครงสร้างความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการก าหนดให้มี      

การประชุม ร่วมกบัผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละคร้ัง เพ่ือหารือในประเด็นท่ีมีขอ้สงสัย หรือกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีมีผลกระทบ     

ต่อธุรกิจ 
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การส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผดิชอบ 
 

หลกัปฏิบติั 5 



 
 
 

 

                                                                                          คู่มือหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(CG Code) 27 

หลกัปฏบิัติ 5    การส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

หลกัปฏิบัติ 5.1  การส่งเสริมนวตักรรม 

คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมนวตักรรมท่ีน าไปสู่การเพ่ิมมาตรฐาน กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงปลูกจิตส านึกให้พนักงานในบริษทัยอมรับการเปล่ียนแปลงและคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ โดยสามารถเช่ือมโยง

เป้าหมายของบริษทักบัการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสังคมไดอ้ย่างสมดุล โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน     

ทุกระดบัมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  

แนวปฏิบัต ิ 

คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาการก าหนดนวตักรรมเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้สอดคลอ้ง   

กบัทิศทางการด าเนินธุรกิจ ผา่นการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยมีล าดบัการน าเสนอ ดงัน้ี 

5.1.1 แต่ละสายงานมีการสรุปนวตักรรมใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ประจ าปี น าเสนอต่อฝ่ายจดัการพิจารณา 

และฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน รวบรวม สรุปนวตักรรมท่ีผ่านการพิจารณาจากฝ่ายจดัการ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ

บริษทั 

5.1.2 คณะกรรมการบริษทัให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในส่วนของ นวตักรรม เป้าหมายและงบประมาณ             

(ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง) 

หลกัปฏิบัติ 5.2 การจัดสรร และการจัดการทรัพยากร 

คณะกรรมการบริษทัติดตาม ดูแลการจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

ค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากร ครอบคลุมถึงพนกังาน คู่คา้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

แนวปฏิบัต ิ 

5.2.1 ด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงผลกระทบ

ต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ  

5.2.2 สร้างวฒันธรรมองคก์รและสร้างจิตส านึกใหพ้นกังานทุกระดบั เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบใน

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน  

5.2.3 ส่งเสริมใหค้วามรู้ และฝึกอบรมแก่พนกังานทุกคนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม  

5.2.4 ส่งเสริมระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั มีมาตรการบ าบดัและ

ฟ้ืนฟู การทดแทน การเฝ้าระวงัดูแลและป้องกนัผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน  

5.2.5 มีระบบการคดัเลือกคู่คา้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีด าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

5.2.6 ส่งเสริมการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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หลกัปฏิบัติ 5.3    นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีนโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ เพ่ือให้การรักษา     

ความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของบริษทั มีการบริหารจดัการ และการก ากบัดูแลท่ีดี มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง

กบัขอ้ก าหนดของกฎหมาย และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง แนวนโยบาย และ

แนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2553 โดยอา้งอิงตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001  

แนวปฏิบัติ 

5.3.1 ผูบ้ริหารแต่ละระดบั จดัท ามาตรการ และวิธีปฏิบติัในงานดา้นต่าง ๆ ของหน่วยงานให้รองรับ และ

สอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรการการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือป้องกนั    

มิใหเ้กิดผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวมของบริษทั 

5.3.2 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จดัท าขอ้ก าหนดการเขา้ถึงหรือควบคุมการใชส้ารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุม 4 ดา้น 

ไดแ้ก่ การควบคุมการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารการจดัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การควบคุม      

การเขา้ถึงระบบปฏิบติัการ และการควบคุมการเขา้ถึงโปรแกรมประยกุตห์รือแอปพลิเคชัน่และสารสนเทศ 

5.3.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จดัท าขอ้ก าหนดการใชง้านตามภารกิจเพ่ือควบคุมการเขา้ถึงสารสนเทศ โดยมี

ขอ้ก าหนดทั้งการควบคุมการเขา้ถึงสารสนเทศ และการปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัข้อก าหนดงานตามภารกิจ และ

ขอ้ก าหนดดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 

5.3.4 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จดัระบบสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน และการจดัท าแผนบริหาร

ความต่อเน่ืองทางธุรกิจในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

5.3.5 จดัใหมี้การตรวจสอบและประเมินความเส่ียงในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ อยา่งนอ้ย

ปีละ 1 คร้ัง 

5.3.6 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัผูใ้ชง้าน เพ่ือใหเ้กิดความตระหนกั ความเขา้ใจ

ถึงภยัและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชง้านระบบสารสนเทศโดยไม่ระมดัระวงัหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์  

5.3.7 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ นโยบาย มาตรการและวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัดา้นสารสนเทศของบริษทั ตลอดจนการจดัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจแก่ผูใ้ช้งานในเร่ืองการรักษาความ

มัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงจากผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาต 
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5.3.8 จดัให้มีการก าหนดเก่ียวกบัประเภทของขอ้มูลให้ค านึงถึงล าดับความส าคญั หรือล าดบัชั้นความลับ      

ของขอ้มูล รวมทั้งระดบัชั้นการเขา้ถึงขอ้มูลตามความรับผิดชอบของผูใ้ชง้าน 

5.3.9 จดัให้มีการก าหนดสิทธ์ิมาตรฐานในการใช้ขอ้มูลในระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผูใ้ชง้านให้มีความ

เหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โดยตอ้งใหสิ้ทธ์ิเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบติัหนา้ท่ี ในกรณีท่ีไม่มีการ

ปฏิบติังานอยูท่ี่หนา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตอ้งมีมาตรการป้องกนัการใชง้านโดยบุคคลอ่ืนท่ีมิไดมี้สิทธ์ิและหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น ก าหนดใหผู้ใ้ชง้านออกจากระบบงาน (log out) ในช่วงเวลาท่ีมิไดอ้ยูป่ฏิบติังานท่ีหนา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

 

มรีะบบการบริหารความเส่ียง 
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ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
 

หลกัปฏิบติั 6 
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หลกัปฏบิัติ 6    ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

หลกัปฏิบัติ 6.1  การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และมีการบริหารจดัการความเส่ียง      

ท่ีเหมาะสม 

แนวปฏิบัต ิ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ด าเนินการ ตามอ านาจหน้าท่ีของ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในหลกัปฏิบติั 1.4  แนวปฏิบติั ขอ้ 1.4.3  
 

หลกัปฏิบัติ 6.2     การตรวจสอบและการควบคุมภายใน   

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และ

กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน และมีคุณสมบัติและหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี          

ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือน าพาบริษทัสู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยืน 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบ-

ภายใน เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ในหลกัปฏิบติั 1.4  แนวปฏิบติั ขอ้ 1.4.2  

หลกัปฏิบัติ 6.3  การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยมิให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร-

ระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทั หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบั

ตนเอง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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แนวปฏิบัต ิ

6.3.1 การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(1) การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ถือเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ กรรมการ ผูบ้ริหาร-

ระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ซ่ึงจะตอ้งท าความเขา้ใจ ยึดมัน่ และปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
(2) ให้กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั จดัท าแบบรายงานความขดัแยง้      

ทางผลประโยชน ์โดยสุจริต เก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(3)  ผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลและให้ค าแนะน าต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือให้มี    

การปฏิบติัตามนโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์บริษทัก าหนด 
(4) กรณีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบายการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ สามารถใช้ดุลยพินิจ      

ของตนเอง ในการพิจารณาเบ้ืองตน้ โดยผลของการพิจารณาตอ้งไม่ส่งผลกระทบ ดงัต่อไปน้ี 
- เป็นรายการท่ีขดัแยง้ หรือส่งผลกระทบต่อ นโยบายและวตัถุประสงคข์องบริษทั 
- เป็นรายการท่ีผิดกฎหมาย หรือ ขดัต่อศีลธรรมอนัดี หรือ ขดัต่อหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี/

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
- เป็นรายการท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ และช่ือเสียงของบริษทั 

6.3.2 การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทั จ าแนกตาม คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ 
คณะท างาน ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน ด าเนินการดงัน้ี 

(1) ประธานคณะกรรมการบริษทั/กรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการชุดย่อย/กรรมการ ประธาน
คณะท างาน/กรรมการในคณะท างาน ท่ีเก่ียวขอ้งมีเหตุการณ์ท่ีเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลความ
ขดัแยง้     ทางผลประโยชน ์งดออกเสียง งดแสดงความคิดเห็น หรือขอถอนตวัออกจากการพิจารณาในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้น และ ใหบ้นัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นรายงานการประชุม 

(2) ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนักงาน ท่ีเก่ียวขอ้งกับลกัษณะงานท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้       
ทางผลประโยชนต์ามท่ีบริษทัก าหนด หรือมีการกระท าท่ีอาจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 

- เปิดเผยขอ้มูลความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ต่อผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดัทนัที ท่ีสามารถกระท าได ้
ตามแบบรายงานการเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

- ผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดั มีหนา้ท่ีในการสอบทานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
- หากสอบทานแลว้พบความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน     

ท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ขอถอนตวัออกจากการพิจารณาในวาระท่ีเก่ียวขอ้งนั้น หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
นั้น ๆ  

- ใหผู้บ้งัคบับญัชาตน้สังกดัของ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน เป็นผูว้ินิจฉยั และสั่งการ 
และแจ้งให้ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนักงาน ท่ีมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ รับทราบผลวินิจฉัย  และ            
ขอ้สัง่การ เพ่ือด าเนินการต่อไป  
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6.3.3 การรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทั จ าแนกตาม คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ  

คณะท างาน ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน ด าเนินการดงัน้ี 

(1) เ ม่ือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ คณะท างาน  มีการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นรายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษทั เลขานุการ
คณะกรรมการ เลขานุการคณะท างาน น าส่งส าเนา (คดัมติเฉพาะขอ้) รายงานการประชุมท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลการเปิดเผย           
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ให้ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบริหารความเส่ียง เพ่ือรวบรวมรายงานต่อ
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม (CG) และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง โดยถือเป็นความลบั และเลขานุการคณะกรรมการบริษทัจดัเกบ็รักษาตน้ฉบบัไวใ้นแฟ้มประวติักรรมการ  

(2) เม่ือผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีการเปิดเผยขอ้มูลความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้
หน่วยงานเจา้ของเร่ือง น าส่งส าเนาแบบรายงานการเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ ผูบ้ริหารระดบัสูง 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน ให้ฝ่ายพฒันาองค์กรและบริหารความเส่ียง เพ่ือรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG) และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยถือเป็น
ความลบั และฝ่ายทรัพยากรบุคคลจดัเกบ็รักษาตน้ฉบบัไวใ้นแฟ้มประวติัพนกังาน  

 

หลกัปฏิบัติ 6.4   นโยบายการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) เพ่ือให้การบริหาร

จดัการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และให้

ความส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้

บุคลากรทุกระดบัของบริษทั มีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) และตระหนกัถึงพิษภยั

ของการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) สร้างค่านิยมท่ีถูกตอ้ง และเพ่ิมความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยบริษทั    

ไดป้ลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้บุคลากรทุกระดบัของบริษทั ตอ้งมีความตระหนัก ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหนา้ท่ีของตนเอง หรือเอ้ือผลประโยชน์ใด ๆ ใหก้บัคนอ่ืน รวมถึง

ให้ได้รับทราบบทลงโทษ อีกทั้ งผลกระทบความเดือดร้อนและความเสียหายท่ีจะไดรั้บจากการกระท าการทุจริต

ประพฤติมิชอบ (Corruption) โดยบริษทัไดก้ าหนดแนวทางใหบุ้คลากรทุกระดบัของบริษทั รับทราบและถือปฏิบติั 

แนวปฏิบัต ิ

6.4.1   คณะกรรมการบริษทัก าหนด “ห้ามมิให้ กรรมการและบุคลากรทุกระดบัของบริษทัยอมรับการทุจริต

ประพฤติมิชอบ (Corruption) ทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ การใหห้รือรับ เงิน ส่ิงของ ของขวญั ของก านลั 

การเล้ียงรับรอง เงินเร่ียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อ่ืนใด ใหแ้ก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน จากการท าธุรกิจกบับริษทั”  

โดยใหค้รอบคลุมถึงพนกังาน คู่คา้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยก าหนดใหบุ้คลากรทุก

ระดบัของบริษทั ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 
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(1) ปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) และจรรยาบรรณ          

ทางธุรกิจของบริษทั โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

(2) มีหนา้ท่ีช่วยกนัสอดส่องดูแล หากมีการพบหรือตรวจพบว่ามีการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 

(Corruption) ไม่ว่าบุคลากรท่ีกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) นั้นจะมีต าแหน่งหน้าท่ีใด บริษทัจะ

ด าเนินการพิจารณาและลงโทษโดยเท่าเทียมกนั 

(3) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นหรือทราบการกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจริตประพฤติมิชอบ 

(Corruption) ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบไดท้ราบ 

และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ   

(4) ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยมีลกัษณะเป็นการสมยอม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

เจา้หน้าท่ีภาครัฐ บุคคลอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน โดยทางตรงหรือทางออ้ม และตอ้งไม่มีผลประโยชน์อ่ืนใดแอบแฝง        

ทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งของส่วนตน ครอบครัว และพวกพอ้งเดียวกนักบับริษทั  เช่น กระท าการใด ๆ เพ่ือขายสินคา้

และบริการใหก้บับริษทั หรือเป็นคู่แข่งขนักบับริษทั 

(5) หลีกเล่ียงการเล้ียงรับรองท่ีไม่เหมาะสม จากผูท่ี้เก่ียวข้องกับบริษัทหรือจากผูอ่ื้น ซ่ึงอาจได้

ประโยชนจ์ากการปฏิบติังานของบุคลากรของบริษทั  

(6) ไม่เสนอให้ หรือไม่รับ เงิน ส่ิงของ ของขวญั ของก านัล รางวลั หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเป็น          

การตอบแทนการปฏิบติัท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกนั หรือหวงัผลประโยชน์เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจทุกชนิด การด าเนินงาน     

ของบริษทั และการติดต่องานกบัภาครัฐจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต และตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ี

กฎหมายก าหนด 

ทั้งน้ี บริษทัก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

(Corruption) เป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6.4.2 คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหมี้การรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ดงัน้ี 

(1) มีระบบการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยให้มีความโปร่งใส เพ่ือให้มีการรายงานทางการเงิน     

ท่ีเช่ือถือได ้ และมีการค านึงถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ในการด าเนินงาน โดยมี      

การติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ดและสม ่าเสมอ 

(2) หากพบว่ามีเหตุการณ์การทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) นั้ น เกิดข้ึนภายในหน่วยงาน              

ให้รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือแจง้เบาะแสตามช่องทางท่ีบริษทัก าหนด โดยให้ถือปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั 
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6.4.3 บริษัทได้ก าหนดให้มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ส าหรับพนักงาน และ ลูกค้า/

บุคคลภายนอก ท่ีพบเห็นการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยมีวตัถุประสงค์ 

เพ่ือจดัใหมี้กระบวนการจดัการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนจนไดข้อ้ยุติ ไดแ้ก่ การตรวจสอบขอ้เท็จจริง  การปรับปรุง/แกไ้ข

ดา้นบริหารจดัการอย่างเป็นรูปธรรม และให้มีการรายงานผลการจดัการเร่ืองร้องเรียนต่อคณะกรรมการก ากบัดูแล-

กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม (CG) เพ่ือทราบ     

6.4.4 กรรมการ และบุคลากรทุกระดบัของบริษทั ท่ีกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ถือเป็น     

การกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั  ซ่ึงตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนด

ไวแ้ละโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย   

6.4.5 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

(Corruption) ทัว่ทั้งองคก์ร เป็นประจ าทุกปี 

6.4.6 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้กรรมการ และบุคลากรทุกระดับของบริษทั ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วย      

ความระมดัระวงัในเร่ืองแนวทางปฏิบติั การใหห้รือการรับ เงิน ของขวญั ของก านลั หรือผลประโยชนอ่ื์นใด  

6.4.7 การบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้เงินหรือส่ิงของเพ่ือการสนับสนุน การให้/การรับเงินหรือส่ิงของ

บริจาคเพ่ือการกุศล และเงินหรือส่ิงของเพ่ือการสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจ

วา่เงินหรือส่ิงของบริจาค และเงินหรือส่ิงของท่ีสนบัสนุนไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน (รายละเอียด

ตามภาคผนวก 1 ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3) 

6.4.8 การไม่สนบัสนุนทางการเมือง บริษทัตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลาง จะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมและ

ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรือผูมี้อ  านาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่น าเงินทุนหรือทรัพยากร     

ของบริษทัไปใช ้สนบัสนุน ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มแก่พรรคการเมืองหรือนกัการเมืองใด ๆ 

6.4.9 การสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  บริษทัไม่ติดสินบน ในการด าเนินธุรกิจ

ทุกชนิดกบัคู่คา้ คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีด าเนินธุรกิจกบับริษทั  ตอ้งด าเนินการให้เป็นไปอย่าง

โปร่งใส และตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้ 

6.4.10 บริษทัต้องปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้ กรรมการ และบุคลากรทุกระดบัของบริษทั ให้มีความ

ตระหนกัท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหนา้ท่ีของตนเอง หรือเอ้ือ

ผลประโยชนใ์ด ๆ ใหก้บัคนอ่ืน  

6.4.11 บริษทัตอ้งให้ความส าคญัในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับ

บริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกท่ีดี 

6.4.12 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการรับขอ้ร้องเรียน/การแจง้เบาะแส ในกรณีท่ีพนักงาน ลูกคา้ และ

บุคคลภายนอก พบเห็นพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการก ากบัดูแล-

กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไดแ้ก่ 
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- การทุจริต ยกัยอก และประพฤติมิชอบภายในบริษทั  
- การเรียกรับ รับ หรือเสนอผลประโยชน์ใด ๆ อนัมิชอบให้แก่ลูกคา้ ลูกหน้ี เจา้หน้ี คู่คา้ พนัธมิตร-    

ทางธุรกิจ คู่แข่ง หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
- ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
- แนะน าส่งเสริม หรือสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
- ละเลยเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในกรณีท่ีตนทราบ    

หรือควรทราบ  
- ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือขดัขวางการสืบสวน สอบสวนหาขอ้เท็จจริงท่ีอา้งว่าไดมี้การฝ่าฝืนหรือการ  

ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
- การกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อผูอ่ื้น เน่ืองจากการท่ีผูน้ั้นรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ        

ทางธุรกิจ 
6.4.13 บริษทัไดก้ าหนดช่องทางการร้องเรียน/แจง้เบาะแส ส าหรับพนกังานโดยผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี 

- คณะกรรมการบริษทั    
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
- ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหาร 
- ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 ทั้งน้ี พนักงานสามารถด าเนินการร้องเรียน/แจง้เบาะแส ผ่านทางไปรษณีย/์Mail/การเขา้พบ/โทรศพัท์/ 
โทรสาร และอ่ืน ๆ (รายละเอียดตามภาคผนวก 4) 

6.4.14 ส าหรับลูกคา้/บุคคลภายนอก สามารถร้องเรียน/แจง้เบาะแส ผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี 
- คณะกรรมการบริษทั     
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่     
- ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหาร     
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- ฝ่ายส่ือสารองคก์ร (ศูนยลู์กคา้สมัพนัธ์) 
- เวบ็ไซตข์องบริษทั http://www.bam.co.th 

ทั้งน้ี ลูกคา้/บุคคลภายนอก สามารถด าเนินการร้องเรียน/แจง้เบาะแส ผ่านทางไปรษณีย/์Mail/การเขา้พบ/โทรศพัท์/ 
โทรสาร/ช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Internet / Website) และอ่ืน  ๆ(รายละเอียดตามภาคผนวก 5) 

http://www.bam.co.th/
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6.4.15 คณะกรรมการบริษทัก าหนดแนวทางการตรวจสอบข ้อเท็จจริงตามกฎเกณฑ์ และขั้นตอน        
การรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พร้อม
ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง ก าหนดโทษ ซ่ึงการรับข้อร้องเรียนน้ี บริษทัจะให้ความคุ้มครองและปกปิดรายช่ือ  
ผูร้้องเรียน/ผูแ้จ้งเบาะแส เป็นความลบัทั้ งก่อนและหลังการด าเนินการ ดังน้ี 

(1) การประมวลผลและกลั่นกรองข ้อมูล ผูร้ับข ้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด าเนินการสอบทาน
หลกัฐานและข ้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้ พร้อมกลัน่กรองและประมวลผลตามกฎเกณฑ์และขั้นตอนที่บริษ ัท
ก าหนด ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยให้ความคุ้มครองและปกปิด
รายช่ือผูร้้องเรียน/แจ้งเบาะแส เป็นความลบัทั้ งก่อนและหลงัการด าเนินการ ซ่ึงหากพบการกระท าความผิด   
จะด าเนินการรายงานต่อบุคคลท่ีมีอ านาจ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

(2) การก าหนดมาตรการเพื่อระง ับผลกระทบจากข ้อร้องเรียน/แจ ้งเบาะแส ผูรั้บขอ้ร้องเรียน/  
แจง้เบาะแส ก าหนดมาตรการด าเนินการเพ่ือระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และบรรเทา           
ความเสียหายให้กบัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยค านึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวม ซ่ึงในกรณีท่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีมี
ความส าคญัและผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวม จะมีการรายงานผลต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั เช่น เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษทั 
หรือขดัแยง้กบันโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นตน้  

(3) ผูรั้บขอ้ร้องเรียน/แจง้เบาะแส แจง้ผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ต่อผูร้้องเรียน/แจง้เบาะแส เม่ือ    
เสร็จส้ินกระบวนการพิจารณา เพ่ือทราบโดยเร็ว 

6.4.16 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการให้สิทธิ หรือความคุ้มครองผูร้้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

บริษทัพึงให้ค ามั่นสัญญาว่าจะรับฟังทุกข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส อย่างเสมอภาค โปร่งใส และ

เอาใจใส่ รวมทั้ งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยช่ือผูร้้องเรียน/แจ้งเบาะแส               

จะถูกปิดเป็นความลบั และจะไดรั้บความคุม้ครองจากการถูกกลัน่แกลง้ ทั้งในระหวา่งการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ

ภายหลงัเสร็จส้ินกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยแนวทางการให้ความคุ้มครอง มีดังน้ี 

(1) ผูร้้องเรียน/แจง้เบาะแส สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท าให้    

เกิดความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายอย่างมีนยัส าคญั อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าให้บริษทั

สามารถรายงานความคืบหนา้ แจง้ขอ้เทจ็จริงใหท้ราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน  

(2) บริษทัจะถือวา่ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยั

และความเสียหายของผูร้้องเรียน/แจง้เบาะแส แหล่งท่ีมาของขอ้มูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  
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(3) กรณีท่ีผูร้้องเรียน/แจง้เบาะแส เห็นว่าตนเองอาจไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย        

ผูร้้องเรียน/แจง้เบาะแส สามารถร้องขอให้บริษทัก าหนดมาตรการหรือแนวทางการให้ความคุม้ครองท่ีเหมาะสมได ้

ทั้งน้ี บริษทัจะมีการออกมาตรการหรือแนวทางให้ความคุม้ครองแก่ผูร้้องเรียน/แจง้เบาะแส โดยทนัที แมว้่าจะไม่มี     

การร้องขอ หากเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเดือดร้อน หรือความไม่ปลอดภยัอยา่งกวา้งขวาง   

(4) หากผูร้้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหาย            

ดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมโดยเร็ว 
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รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

 

หลกัปฏิบติั 7 
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หลกัปฏบิัติ 7   รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบัติ 7.1   นโยบายทางบัญชี           

คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มีระบบบญัชี รายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี ท่ีน่าเช่ือถือและได้

มาตรฐานสากล ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชก้บับริษทั 

เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

แนวปฏิบัติ 

งบการเงินของบริษทัจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแสดงรายการตามข้อก าหนดของประกาศธนาคาร        

แห่งประเทศ (ธปท.) ท่ี สนส. 22/2558 เร่ือง การจัดท าและการประกาศงบการเงินของบริษัทเงินทุนและบริษัท

เครดิตฟองซิเอร์ ลงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2558 รวมถึงมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อ่ืน                

ท่ีเก่ียวขอ้ง และแนวปฏิบติัท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก าหนดใหถื้อปฏิบติัใช ้

หลกัปฏิบัติ 7.2    สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ 

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให ้คณะท างานเพ่ือการบริหารจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ก าหนดนโยบายการ

ลงทุนในการรับซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (NPL/NPA) จากสถาบนัการเงิน และจดัเตรียมสภาพคล่องทางการเงิน และ

ก าหนดแนวทางการจดัหาแหล่งเงินทุน เพ่ือรองรับแผนงานตามท่ีบริษทัไดก้ าหนด 

แนวปฏิบัติ 

คณะท างานเพ่ือการบริหารจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน จดัใหมี้การประชุมเพ่ือพิจารณานโยบายการลงทุน การ

จดัเตรียมสภาพคล่องทางการเงิน และการบริหารจดัการหน้ีสิน อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยมีล าดบัการน าเสนอดงัน้ี 

7.2.1 การบริหารจดัการสินทรัพย ์เพ่ือรายงานกระแสเงินสดรับจากผลเรียกเกบ็หน้ี NPL และการจ าหน่ายทรัพย ์

NPA ประมาณการผลเรียกเก็บท่ีคาดว่าจะไดรั้บ  การลงทุนซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ และ/หรือ ทรัพยสิ์นรอการขาย 

รวมถึงผลการบริหารจดัการสินทรัพยท่ี์ BAM รับโอนจากสถาบนัการเงิน โดยฝ่ายกลยทุธ์และการลงทุน   

7.2.2 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน ตลอดจนอตัราส่วนทางการเงิน    

ท่ีส าคญั เปรียบเทียบกบัเป้าหมายและผลการด าเนินงานในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา โดยฝ่ายบญัชี   

7.2.3 รายงานสภาพคล่องและภาระหน้ีสิน เพ่ือรายงานประมาณการสภาพคล่องของปีจากกระแสเงินสด         

รับ - จ่าย ภาระหน้ีสินจากการกู/้ออกหุน้กู ้ การจดัหาแหล่งเงินทุนรองรับการด าเนินงาน การลงทุน รวมถึงการบริหาร-

จดัการกรณีขาดสภาพคล่อง โดยฝ่ายบริหารเงินและการเงิน   
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 7.2.4 การบริหารความเส่ียง เพ่ือรายงานสถานการณ์ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยน าผลเรียกเก็บเงินสด       

กบัวงเงินกูท่ี้มีอยู่ เทียบกบัหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระในอนาคต และรายงานสถานะความเส่ียงองคก์รจากการบริหาร-

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยฝ่ายพฒันาองคก์รและบริหารความเส่ียง 

 คณะท างานให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และสั่งการ เพ่ือก าหนดนโยบายการลงทุน การบริหารความเส่ียง         

ดา้นสภาพคล่อง (ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย คณะท างาน ผูบ้ริหารระดบัสูงของสายพฒันาสินทรัพยแ์ละจ าหน่าย-

สินทรัพย ์และผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง) 

หลกัปฏิบัติ 7.3  การรายงานความยัง่ยืน   

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหนา้ท่ี

ก ากับและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ด้วยการสร้างความน่าเช่ือถือและ             

ก่อประโยชน์ให้กับผูเ้ก่ียวข้องและผูมี้ส่วนได้เสีย เพ่ือยกระดับแผนพฒันาการก ากับดูแลกิจการท่ีดี สู่การพฒันา       

อยา่งย ัง่ยืน ดงัน้ี 

การต่อต้านการทุจริตประพฤตมิชิอบ  

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ทุกรูปแบบ ตลอดจน

สนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดบัของบริษทั มีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) 

และตระหนักถึงพิษภยัของการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) สร้างค่านิยมท่ีถูกตอ้ง และเพ่ิมความเช่ือมัน่ต่อ           

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงก าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายตาม

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการของบริษทั โดย

ก าหนดให้บุคลากรทุกระดบัของบริษทั ตอ้งรับทราบและท าความเขา้ใจปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริต-

ประพฤติมิชอบ (Corruption) 
แนวปฏิบัต ิ

ด าเนินการตาม หลกัปฏิบติั 6.4 แนวปฏิบติั ขอ้ 6.4.1 ถึง ขอ้ 6.4.16 

การด าเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 

 คณะกรรมการบริษทัก าหนดกรอบหลกัการและแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีสะทอ้นถึงการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 

กระตุน้ให้เกิดนวตักรรม การให้บริการและการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะน าไปสู่การลดตน้ทุนขององค์กร     

ในระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่คา้ นอกจากนั้นยงัจดัให้มีการเคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์น 

ทั้งทรัพยสิ์นทางกายภาพและทรัพยสิ์นทางปัญญา   
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แนวปฏิบัต ิ  
7.3.1 ระบุเง่ือนไข และขอ้ตกลงต่าง ๆ ร่วมกนั ไวใ้นสัญญา และปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อย่าง

เคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหา 

7.3.2 ใหข้อ้มูลข่าวสารและค าแนะน าท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเหตุการณ์ ต่อลูกคา้ เพ่ือใหท้ราบเก่ียวกบัสินคา้
การบริการ 

7.3.3 ส่งมอบทรัพยสิ์นและการบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม ไม่มุ่งเน้น
ก าไรเกินควร  

7.3.4 ก าหนดนโยบายไวใ้นคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการปฏิบติังาน หมวดการปฏิบติัต่อคู่คา้ 
7.3.5 ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทั อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและการให้บริการท่ีดีแก่ลูกคา้ ใช้สินคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตอ้งและไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจไปสู่ความยัง่ยืน โดยค านึงถึง

การเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยข์องพนกังานทุกคน ซ่ึงเป็นรากฐานของการด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า  โดยตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ จึงให้
ความส าคญัในการปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเร่ืองการใหโ้อกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย และ
การพฒันาศกัยภาพควบคู่กบัการพฒันาคุณธรรม  เพ่ือให้พนกังานเป็นผูมี้ความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น    
การจา้งงานท่ีเป็นธรรม และให้พนักงานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและ
จดัระบบการท างานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  มีสุขอนามยัท่ีดี พฒันาพนกังานเพ่ือฝึกทกัษะ
และเพ่ิมพูนศกัยภาพอยา่งทัว่ถึง และใหพ้นกังานรับทราบข่าวสารของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

แนวปฏิบัติ 
7.3.6 ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเสมอภาค มีโอกาสท่ีเท่าเทียม

กนัในการท างาน ภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการท างาน ประกาศ และค าสัง่ต่าง ๆ ของบริษทัท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

7.3.7 ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนสามารถใชสิ้ทธิของตน และไดรั้บการปฏิบติัในฐานะ

พลเมือง โดยชอบธรรมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ภายใตห้ลกัการ ดงัน้ี     

-   บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพ   และไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั    

-   ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั     
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-   การไม่เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ดว้ยเหตุความความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ  

ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือ      

ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

7.3.8    ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีการรักษาขอ้มูล โดยไม่เปิดเผย หรือ     

ถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนักงานไปยงับุคคลอ่ืน โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล เวน้แต่ไดก้ระท า      

ตามกฎหมาย หรือตามค าสัง่ของเจา้พนกังานผูมี้อ  านาจตามกฎหมาย  

7.3.9    ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคน  เคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์  ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิด หรือ

คุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือกระท าการใด ๆ ต่อบุคคลอ่ืน ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม บนพ้ืนฐานความแตกต่าง

ดา้นถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ

หรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง หรือเร่ืองอ่ืนใด    

7.3.10 ส่งเสริมและเปิดโอกาส ใหผู้บ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

หากมีการกระท าของบริษทั  หรือพนกังานท่ีอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสะทอ้นปัญหา 

และหาแนวทางแกไ้ข  

7.3.11   การปฏิบติัหน้าท่ีของผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนักงานให้พึงระมดัระวงัความเส่ียงท่ีจะเกิด        

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ     

7.3.12   เม่ือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ  หรือไดท้ราบถึงการเลือกปฏิบติั และ/หรือ     

การละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน ให้พนกังานรายงานส่ิงท่ีสงสัยว่าเป็นการละเมิดนโยบายของบริษทั หรือการละเมิดต่อ

กฎหมาย โดยรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือแจง้ผา่นช่องทางการร้องเรียน/การใหเ้บาะแส ของพนกังานตามขั้นตอนการ

ปฏิบติังานการจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีบริษทัก าหนด ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ใน bamnet.com    

การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อความเป็น

ปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล และหลกัจริยธรรมท่ีดี เพ่ือน าไปสู่ความ      
สงบสุขในสงัคม และสร้างความเจริญเติบโตใหอ้งคก์รดว้ยความยัง่ยืน 

แนวปฏิบัต ิ
7.3.13 ดา้นการใชแ้รงงานบงัคบั             

บริษทัจะไม่กระท าการหรือสนบัสนุน ใหมี้การใชแ้รงงานบงัคบัในทุกรูปแบบ และจะไม่เรียกร้อง หรือ

รับเงินประกนั บตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารประจ าตวัใด ๆ จากผูส้มคัรงาน/พนกังาน หรือก าหนดเป็นเง่ือนไข

ในการรับเขา้ท างาน เวน้แต่กฎหมายยกเวน้ไว ้   
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7.3.14 ดา้นการใชแ้รงงานเดก็               

บริษทัจะไม่ว่าจา้งหรือสนบัสนุนให้มีการว่าจา้ง หรือใชแ้รงงานเด็กท่ีมีอายุต ่ากว่า 15 ปี และจะไม่ให้

หรือสนบัสนุน หรือส่งเสริมใหมี้การใชแ้รงงานเดก็ท างานในบริษทั 

7.3.15 ดา้นการใชแ้รงงานหญิง              

บริษทัจะไม่ใหพ้นกังานหญิง ท างานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย ตามท่ีกฎหมายก าหนด และ

ส าหรับพนักงานหญิงท่ีมีครรภ์จะจัดให้อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยต่อ         

การมีครรภ ์รวมทั้งบริษทัจะไม่เลิกจา้ง ลดต าแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชนข์องพนกังานหญิง เพราะเหตุจากการมีครรภ ์

7.3.16 ดา้นการเลือกปฏิบติั          

บริษทัจะไม่กระท า หรือสนบัสนุนใหมี้การเลือกปฏิบติั อนัเน่ืองมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเร่ือง

เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความเช่ือทางศาสนา สถานภาพการสมรส ทศันคติส่วนตวัในเร่ืองของเพศ ความพิการ การติดเช้ือ 

HIV การเป็นผูป่้วยโรคเอดส์ การเป็นกรรมการในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ของฝ่ายลูกจ้าง ความนิยมใน           

พรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ ไดแ้ก่ การจา้งงาน การจ่ายค่าจา้งและค่าตอบแทนการท างาน     

การใหส้วสัดิการ การใหโ้อกาสไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ความสามารถ การพิจารณาเล่ือนขั้นหรือต าแหน่ง

หนา้ท่ี การเลิกจา้ง หรือการเกษียณอายกุารท างาน 

ทั้งน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเสมอภาค และ     

มีโอกาสเท่าเทียมกนัในการท างาน ภายใตก้ฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั     

7.3.17 ดา้นเสรีภาพ ในการเขา้เป็นกรรมการในคณะกรรมการกิจการสมัพนัธ์      

บริษทัจะสนับสนุนและเปิดโอกาสให้แก่พนักงานในการลงสมคัร เพ่ือการคัดเลือกหรือเลือกตั้ ง        

เป็นตวัแทนในคณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ โดยบริษทัจะไม่กระท าการใด ๆ ท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายเพ่ือขดัขวาง หรือ

แทรกแซงการใชสิ้ทธิของพนกังาน รวมทั้งอ  านวยความสะดวก และจะใหมี้การปฏิบติัต่อตวัแทนนั้น โดยเท่าเทียมกนั

กบัพนกังานคนอ่ืน ๆ   

7.3.18 ดา้นความรับผิดชอบดูแลพนักงานเก่ียวกบัการถูกคุกคาม และ/หรือ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้ง     

การใชค้วามรุนแรงต่อแรงงาน  

บริษัทมีมาตรการป้องกันและมิให้พนักงานถูกคุกคาม และ/หรือ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดย                 

การแสดงออกด้วยค าพูด ท่าทาง รวมทั้ งการใช้ความรุนแรงต่อแรงงานหญิง หากพนักงานถูกคุกคาม และ/หรือ                     

ถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งการใชค้วามรุนแรงต่อแรงงานหญิง บริษทัจะด าเนินการพิจารณาโทษทางวินยักบัผูท่ี้กระท า

ผิดดงักล่าว ตามขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
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7.3.19 ดา้นค่าตอบแทนการท างาน    

(1) บริษทัจะจ่ายค่าจา้งและค่าตอบแทนจากการท างาน ให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

และ/หรือ กฎหมายก าหนดไว ้ 

(2) บริษทัจะแจง้ให้พนักงานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัค่าจา้ง และค่าตอบแทนการท างานท่ีไดรั้บ

ทั้งหมดในแต่ละเดือน และจะไม่หกัค่าจา้งไม่วา่กรณีใด ๆ  เวน้แต่มีระเบียบ ค าสัง่ ขอ้บงัคบั หรือกฎหมายยกเวน้ไว ้   

7.3.20 ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

(1) บริษทัไดก้ าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ครอบคลุมลกัษณะงานท่ีมีแนวโนม้อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

โดยมีการควบคุม ป้องกนัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  และมีมาตรฐานความปลอดภยัทุกสภาพแวดลอ้มในการท างาน   

(2) จดัใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน เช่น ใหมี้การส่ือสารภายในบริษทั เพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บทราบและเขา้ใจกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และคู่มือ

ดา้นความปลอดภยั ในการท างาน  

(3) จดัให้พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน เช่น การซ้อมดบัเพลิง

ขั้นต้น และการซ้อมอพยพพนักงานจากเหตุอคัคีภัยเป็นประจ าทุกปี ส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้อุปกรณ์เพ่ือความ

ปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน และเหมาะสมกบัลกัษณะงาน       

(4) บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักับความปลอดภยัและสถานท่ีในการท างาน โดยแต่งตั้งคณะท างาน  

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพ่ือรับผิดชอบดูแลงานในดา้นน้ีเป็นการเฉพาะ 

7.3.21 กรณีท่ีได้ประสบ หรือได้ทราบถึงการเลือกปฏิบัติ และ/หรือ  การละเมิดต่อการปฏิบัติต่อแรงงาน          

อย่างเป็นธรรม ให้พนกังานรายงานส่ิงท่ีตอ้งสงสัยว่าเป็นการละเมิดต่อนโยบาย และ/หรือ แนวทางปฏิบติั ประกาศ 

ค าสั่ง ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั หรือการละเมิดต่อกฎหมาย โดยรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือแจง้ผ่านช่องทาง     

การร้องเรียน การให้เบาะแสของพนักงาน ตามขั้นตอนการปฏิบติังานการจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีบริษทัก าหนด ซ่ึง          

ไดเ้ผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนอยูใ่น bamnet.com 
 

ความรับผดิชอบต่อลูกค้า 

  คณะกรรมการบริษทัยึดหลกัและด าเนินการตามนโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อ

ทรัพยสิ์น และไดรั้บบริการโดยตรงจากบริษทัให้มัน่ใจไดว้่า นอกจากจะไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีราคาท่ียุติธรรม       

มีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดแลว้ บริษทัยงัตระหนกัถึงความปลอดภยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการ

กระท าท่ีไม่เป็นการละเมิดหรือท าใหเ้สียสิทธิของลูกคา้           
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แนวปฏิบัติ 
7.3.22 เคารพในสิทธิการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการดา้นพ้ืนฐานของลูกคา้ 
7.3.23 คุม้ครองสิทธิดา้นความปลอดภยัของลูกคา้ 
7.3.24 ไม่จ ากดัสิทธิดา้นขอ้มูลข่าวสารของลูกคา้ 
7.3.25 เคารพสิทธิในการเลือกของลูกคา้ 
7.3.26 เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของลูกคา้ 
7.3.27 คุม้ครองสิทธิท่ีจะไดรั้บการชดเชยของลูกคา้ 
7.3.28 คุม้ครองสิทธิการศึกษาขอ้มูลของลูกคา้ 
7.3.29 ใหสิ้ทธิในการอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของลูกคา้ 
 

การพฒันาชุมชนและสังคม 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดกรอบหลกัการและแนวทางการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการ

เสริมสร้างสงัคมใหมี้ความเขม้แข็ง อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข มุ่งเนน้การสร้างโอกาสดา้นการศึกษา ศิลปวฒันธรรม ให้

สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอยา่งย ัง่ยืน 

แนวปฏิบัติ 
7.3.30 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
7.3.31 การศึกษา ศิลปวฒันธรรม และจริยธรรม 
7.3.32 สร้างการจา้งงาน และพฒันาทกัษะ 
7.3.33 สร้างสุขภาพท่ีดีของคนในสงัคม 
7.3.34 การสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในชุมชน  
 

การจดัการทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และพลงังาน 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีท างาน  

ครอบคลุมในเร่ือง (1) การป้องกนัมลภาวะ (2) การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยืน (3) การลดและปรับตวัใหเ้ขา้กบัภาวะโลกร้อน 

และ (4) การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือพฒันากิจกรรมเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และให้ความส าคญักับการใช้

ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า มีมาตรการควบคุม บ าบดั และตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในองค์กรและพ้ืนท่ีชุมชน    

เพ่ือมัน่ใจวา่กิจกรรมของบริษทั เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม    

แนวปฏิบัติ 
7.3.35 พฒันาและแสวงหาความรู้เพ่ือจดัการ และป้องกนัมลภาวะท่ีเกิดข้ึนอยา่งครบถว้น 
7.3.36 ตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยืน 
7.3.37 ส่งเสริมการท างานในกิจกรรม เพ่ือลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม 
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7.3.38    ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มระหว่างพนักงาน เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ และ       
ไดป้ลูกฝังใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัท่ีย ัง่ยืน 

นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

บริษทัก าหนดการพฒันานวตักรรมท่ีน าไปสู่การเพ่ิมมาตรฐาน กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง

ปลูกจิตส านึกใหพ้นกังานในบริษทั เป็นผูท่ี้ยอมรับการเปล่ียนแปลงและคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ โดยสามารถเช่ือมโยง

เป้าหมายของบริษทักบัการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสงัคมไดอ้ยา่งสมดุล   

การจดัท ารายงานความรับผดิชอบต่อสังคม   

คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรให้เกิดความยัง่ยืน จึงก าหนดให้จัดท ารายงานความ

รับผิดชอบต่อสงัคม ไวใ้นรายงานประจ าปี  เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย     
 

หลกัปฏิบัติ 7.4  หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มีกลุ่มนกัลงทุนสัมพนัธ์ ( Investor Relations Division ) ฝ่ายส่ือสารองค์กร    

ท าหนา้ท่ีในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ หรือส่ือมวลชน อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั 

และทันเวลา ศึกษาและวิเคราะห์หุ้นของบริษัทและการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพ่ือรักษาเสถียรภาพและ          

สร้างมูลค่าเพ่ิมของหุ้น สร้างความเช่ือมัน่ เสริมสร้างภาพลกัษณ์และทศันคติท่ีดีให้กบันักลงทุน นักวิเคราะห์และ

สถาบันการเงิน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการแลกเปล่ียนข้อมูล  ข่าวสารของกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์จากทั้ ง             

ในประเทศและต่างประเทศ  

แนวปฏิบัต ิ 

7.4.1 ก าหนดแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลด้านต่าง ๆ ของบริษทัเพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการน าเสนอให้กบั        

นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ผูถื้อหุน้ 

7.4.2 ติดตามความเคล่ือนไหวของการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 

7.4.3 น าเสนอขอ้มูลข่าวสารและการเปล่ียนแปลงของบริษทัใหแ้ก่นกัลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ 

7.4.4 สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกัวิเคราะห์และผูล้งทุน 

7.4.5 เสริมสร้างภาพลกัษณ์และทศันคติท่ีดีต่อนกัลงทุน 

7.4.6 ประสานงานและใหค้ าปรึกษาเก่ียวกบังานนกัลงทุนสัมพนัธ์แก่ผูบ้ริหารระดบัสูง 
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7.4.7 เป็นคนกลางในการส่ือสารข้อมูลทั้ งภายในและภายนอกบริษัท (โดยผ่านช่องทางการส่ือสาร 

ประกอบดว้ย รายงานผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์รายงานผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ พบปะนกัวิเคราะห์และนกัลงทุน การประชุมนกัวิเคราะห์ การเดินทาง

ไปพบนกัลงทุน การเยี่ยมชมกิจการ การประชุมผูถื้อหุน้ และกิจกรรมท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จดัข้ึน) 
 

หลกัปฏิบัติ 7.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  ทั้งขอ้มูลทางการเงินและ

ขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความ         

เท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีฝ่ายส่ือสารองค์กร เป็นผูดู้แลงานประชาสัมพนัธ์ การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ

ทางการเงินและขอ้มูลสารสนเทศท่ีไม่ใช่ทางการเงิน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศ

อย่างเท่าเทียมกนัตามกฎหมายก าหนด ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีนยัส าคญัของบริษทั จะมีการเปิดเผยอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น   

ตรงต่อเวลาท่ีก าหนด ผ่านช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (รายงานประจ าปี และ/หรือ เวบ็ไซต์) ของบริษทั   

โดยขอ้มูลท่ีบริษทัจะท าการเปิดเผย ไดแ้ก่ 

(1) วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

(3) รายช่ือคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง 

(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของปีปัจจุบนัและปีก่อนหนา้ 

(5) แบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1)***  และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

(6) ขอ้มูลหรือเอกสารท่ีบริษทั น าเสนอต่อนกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน หรือส่ือต่าง ๆ*** 

(7) โครงสร้างการถือหุน้ และผูถื้อหุน้ของบริษทั*** 

(8) หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้*** 

(9) ขอ้บงัคบับริษทัและหนงัสือบริคณห์สนธิ  

(10) นโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

(11) นโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

(12) นโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง 

(13) บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ คุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษทั รวมถึง

เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 

***โปรดพิจารณารายละเอียดในบทเฉพาะกาล หนา้  54 
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(14) กฎบัตร หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ-

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

จรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

(15) ขอ้มูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งช่ือบุคคล  

ท่ีสามารถใหข้อ้มูลไดแ้ละหมายเลขโทรศพัท*์** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***โปรดพิจารณารายละเอียดในบทเฉพาะกาล หนา้  54 
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สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 

 

หลกัปฏิบติั 8 
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หลกัปฏบิัติ 8    สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 
 

หลกัปฏิบัติ 8.1   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจ 

คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิในฐานะเป็นเจา้ของกิจการโดยบริษทัจะปฏิบติัเพ่ือให้           

ผูถื้อหุน้ไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 

แนวปฏิบัติ 
8.1.1 ให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัล่วงหนา้ในเวลาอนัสมควร 

และผูถื้อหุน้ยอ่มมีสิทธิไดรั้บเอกสารและขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเพียงพอ และทนัเวลาเพ่ือประกอบการตดัสินใจ* 

8.1.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้

หนงัสือมอบฉนัทะในการลงคะแนนเสียงแทนได ้

8.1.3 การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษทัตามล าดบัวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอ

รายละเอียดในแต่ละวาระอยา่งครบถว้น พร้อมแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน 

8.1.4  บริษทัจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่มีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมี

ความส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ*  

8.1.5 คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการบริษทั และ

ผูบ้ริหารระดบัสูงก่อนท่ีบริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไป และใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงมีหนา้ท่ีรายงาน

การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงตอ้งเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  รวมถึงการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ

กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั* 

หลกัปฏิบัติ 8.2    แนวปฏิบัตใินการจดัประชุมผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้เป็นผูก้  าหนดทิศทางและควบคุมการด าเนินงานของบริษทั และเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทัใหท้ าหนา้ท่ี

เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นในการก ากับดูแลฝ่ายจัดการ และบริษทัส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างครบถ้วน             

ทุกประการ ซ่ึงผูถื้อหุน้มีสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่  
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- สิทธิในการจดทะเบียนการเป็นเจา้ของหุน้ของบริษทั 

- สิทธิในการเปล่ียนมือและโอนสิทธิในหุน้ 

- สิทธิในการรับแจง้ขอ้มูล และข่าวสาร 

- สิทธิในการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการบริษทั 

- สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไรของบริษทั 

นอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐานขา้งตน้แลว้ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงปัจจยัพ้ืนฐาน       

ของบริษทั เช่น การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

และการเขา้ร่วมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบกบับริษทั 

แนวปฏิบัต ิ 

8.2.1 บริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมผูถื้อหุน้ทุกกลุ่ม ใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้* 

8.2.2 บริษทัมีการใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ

หรือประกอบมติท่ีขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ หรือในเอกสารแนบ

วาระการประชุม  

8.2.3 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยจะก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถาม

ล่วงหนา้ไวอ้ยา่งชดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ พร้อมกบัการน าส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้* 

8.2.4 บริษทัจะจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียง ในการประชุมสามญัและ

วิสามญัผูถื้อหุน้ และเปิดเผยใหท่ี้ประชุมทราบพร้อมบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม* 

8.2.5 บริษทัจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคัญ เช่น การท ารายการเก่ียวโยง การท ารายการได้มาหรือ     

จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นตน้ เพ่ือความโปร่งใส และตรวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั* 

8.2.6 บริษทัจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามญัและวิสามญั       

ผูถื้อหุน้ในวนัท าการถดัไปบนเวบ็ไซตข์องบริษทั* 

หลกัปฏิบัติ 8.3     ช่องทางการส่งข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น* 

คณะกรรมการบริษทัก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็น         
ไปอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
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แนวปฏิบัต ิ
8.3.1  คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหบ้ริษทัเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายใน

วนัท าการถดัไป ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษทั 
8.3.2  คณะกรรมการบริษทัก ากับดูแลให้การจัดส่งส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย-์        

แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
8.3.3  คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหมี้รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ไดบ้นัทึกขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 (1)  รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง ท่ีเขา้ประชุม และสัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุม           
ไม่เขา้ร่วมการประชุม 

 (2)  วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออก
เสียง) ของแต่ละวาระ 

 (3)  ประเดน็ค าถามและค าตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกลุ ของผูถ้ามและผูต้อบ 
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1. *เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัมีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูถื้อหุน้ในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 จึงท าใหไ้ม่มีความจ าเป็นตอ้งมีการปฏิบติับางประการของบริษทั อาทิเช่น การปฏิบติัเพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นได้ 

รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัตามท่ีกฎหมายก าหนด การจดัใหมี้บุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบั

คะแนนเสียง การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระส าคญั เป็นตน้ ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นหลกัปฏิบติั 8 สนบัสนุนการมีส่วนร่วม

และการส่ือสารกับผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ี บริษทัจะด าเนินการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวภายหลงัการเข้าจดทะเบียนใน        

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  

 2.**เน่ืองจากปัจจุบันบริษทัยงัมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ การสรรหาและการแต่งตั้ งกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ของบริษทัเป็นไปตามพระราชบญัญติัคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทัจะด าเนินการปฏิบัติตาม

แนวทางท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ภายหลงัการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง-     

ประเทศไทย และพน้จากการเป็นรัฐวิสาหกิจแลว้ 

 3. ***บริษทัจะด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลเต็มรูปแบบในฐานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ การเปิดเผยขอ้มูลตามแบบแสดงรายการขอ้มูล (แบบ 56-1) การใหข้อ้มูลหรือเอกสารท่ีบริษทั

น าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน หรือส่ือต่าง ๆ การระบุโครงสร้างการถือหุ้นและผูถื้อหุ้นของบริษทั และ

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ผา่นช่องทางการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ (เวบ็ไซต)์ ของบริษทั  

 4. ****ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัจะเสนอท่ีประชุมพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกปีในอตัราเดิมท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 4/2545 เม่ือวนัท่ี     

26 เมษายน 2545 ไดมี้มติอนุมติัไว ้ซ่ึงกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินในฐานะผูถื้อหุ้นรายใหญ่

ของบริษทัพิจารณาเห็นว่าเป็นอตัราท่ีเหมาะสม โดยสูงกว่าอตัราค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี    

2 กรกฎาคม 2556 (ก าหนดเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบนัการเงินรายคร้ังไม่เกิน 10,000 บาท ต่อคน      

ต่อคร้ัง)  
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1. ขั้นตอนการปฏิบติังาน การบริจาคเพ่ือการกศุล 

2. ขั้นตอนการปฏิบติังาน การใหเ้งินหรือส่ิงของเพ่ือการสนบัสนุน 

3. ขั้นตอนการปฏิบติังาน การจ าหน่ายพสัดุท่ีไม่ไดใ้ชง้านของบริษทั (การบริจาคเพ่ือการกศุล) 

4. ขั้นตอนการจดัการเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแส ท่ีเก่ียวกบัพนกังาน 

5. ขั้นตอนการจดัการเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแส ท่ีเก่ียวกบัลูกคา้/บุคคลภายนอก 
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ภาคผนวก 1 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน การบริจาคเพ่ือการกศุล 

 
ท่ีมา : ประกาศบริษทั เร่ือง นโยบายในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ประกาศ ณ วนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 

 

ค ำอธิบำย ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

START 1.  คณะท างานดา้นความรับผิดชอบตอ่สังคม (CSR)"  พิจารณาก  าหนด
วงเงินงบประมาณเงินบริจาคเพื่อการกศุลประจ าปี ให้สอดคลอ้งกบัแผนงาน 
นโยบาย และการด าเนินธุรกรรมของบริษทั และน าเสนอขออนุมติัตอ่ 
 คณะกรรมการ CG  
2.  คณะกรรมการ CG พิจารณากลัน่กรองแผนงานและให้ความเห็นชอบ
3.  คณะกรรมการบริษทั  พิจารณาอนุมติังบประมาณเงินบริจาคเพื่อการกศุล
ประจ าปี 
4. เมือ่หนว่ยงานภายนอก มหีนังสือร้องขอรับการสนับสนุน เงินบริจาค  
มายงับริษทั   ฝ่ายส่ือสารองค์กร  พิจารณาความเหมาะสมในเบ้ืองตน้ ดงัน้ี
   4.1 เป็นงานหรือกจิกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแผนงานและอยูภ่ายใตก้รอบของ
งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั หรือ
   4.2 เป็นงานหรือกจิกรรมท่ีด าเนินงานแลว้ เป็นประโยชน์ตอ่สังคมโดยรวม 
ไมข่ดัตอ่หลกัศีลธรรมอนัดีงามของสังคม หรือ
   4.3 เป็นงานหรือกจิกรรมท่ีเกีย่วเน่ืองกบัธุรกรรมของบริษทั หรือ
   4.4 เป็นงานหรือกจิกรรมท่ีสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบับริษทั 
5.  ฝ่ายส่ือสารองค์กร  พิจารณาถึงความคุม้คา่และผลประโยชน์ท่ีบริษทัจะ
ไดรั้บ โดยเทียบเคียงกบัการให้เงินสนับสนุนกบัหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีผา่นมา 
น าเสนอขออนุมติัด าเนินการตอ่ผูม้อี  านาจอนุมติั (ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป)
6. ผูม้อี  านาจอนุมติั (ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป) พิจารณาถึงเหตุผลและความ
เหมาะสมในการให้ความชว่ยเหลือเงินบริจาค ให้กบัหนว่ยงานท่ีมหีนังสือ
ร้องขอมา ทั้งน้ี ไดพ้ิจารณาถึงความหลากหลายของหนว่ยงานท่ีขอความ
ชว่ยเหลือ  มใิห้กระจุกตวักบัหนว่ยงานใดเป็นการเฉพาะ 
7. เมือ่ไดรั้บอนุมติัให้ด าเนินการจากผูม้อี  านาจอนุมติั (ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึน
ไป)   ฝ่ายส่ือสารองค์กร  น าเสนอผูม้อี  านาจอนุมติัการเบิกคา่ใชจ้า่ย
 .  ฝ่ายบญัชีและการเงิน ด าเนินการเบิกจา่ยเงินใหก้บั  ฝ่ายส่ือสารองค์กร  
เพื่อน าไปมอบให้กบัหนว่ยงานท่ีไดรั้บการสนับสนุน 
 .  ฝ่ายบญัชีและการเงิน  ด าเนินการบนัทึกบญัชี ตามขั้นตอนของฝ่ายงาน 
1 .  ฝ่ายส่ือสารองค์กร  ด าเนินการติดตามหนังสือขอบคณุ / ใบอนุโมทนา
บตัร จากหนว่ยงานท่ีไดรั้บเงินสนับสนุน และน าสง่  ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
เพื่อบนัทึกบญัชีและจดัเกบ็เป็นหลกัฐาน 

ส้ินสุด

- พิจารณาถึงความคุม้คา่และผลประโยชน์ท่ีบริษัทจะไดรั้บ
- น าเสนอขออนุมติัด าเนินการ จากผูม้อี  านาจอนุมติั
   (ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป)

ฝ่ายส่ือสารองค์กร 

- ด าเนินการเบิกจา่ยเงินให้กบัฝ่ายส่ือสารองค์กร 
- ด าเนินการบนัทึกบญัชี    

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 - ด าเนินการติดตามหนังสือขอบคุณ / ใบอนุโมทนาบตัร จาก 
   หนว่ยงานท่ีไดรั้บเงินสนับสนุน และน าสง่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
   เพื่อบนัทึกบญัชีและจดัเกบ็เป็นหลกัฐาน 

ฝ่ายส่ือสารองค์กร

 - พิจารณาก  าหนดวงเงินงบประมาณเงินบริจาคเพื่อการกศุลประจ าปี 
   ให้สอดคลอ้งกบัแผนงาน นโยบาย และการด าเนินธุรกรรมของบริษทั 
 - น าเสนอขออนุมตัติอ่  คณะกรรมการ CG" 

คณะท างาน CSR

พิจารณากลัน่กรองแผนงานและให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการCG

พิจารณาอนุมตัิงบประมาณเงินบริจาคเพ่ือการกศุลประจ าปี 

คณะกรรมการบริษทั
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ภาคผนวก 2 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน การใหเ้งินหรือส่ิงของเพ่ือการสนบัสนุน 

 
ท่ีมา : ประกาศบริษทั เร่ือง นโยบายในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ประกาศ ณ วนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 

 

 

ค ำอธิบำย ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

เร่ิมต้น 

พิจารณาอนุมติังบประมาณประจ าปี 

1.  คณะกรรมการบริษทั  พิจารณาอนุมตัิงบประมาณประจ าปี 
2. เม่ือหนว่ยงานภายนอก มีหนงัสือร้องขอรับเงินสนบัสนุน มายงับริษทั   
 ฝ่ายส่ือสารองค์กร   พิจารณาความเหมาะสมในเบื้องตน้ ดงัน้ี
   2.1 เป็นงานหรือกจิกรรมที่สอดคลอ้งกบัแผนงานและอยูภ่ายใตก้รอบของ
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตัิ หรือ
   2.2 เป็นงานหรือกจิกรรมที่ด  าเนินงานแลว้ เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมโดยรวม 
ไมข่ดัตอ่หลกัศีลธรรมอนัดีงามของสงัคม หรือ
   2.3 เป็นงานหรือกจิกรรมที่เก ีย่วเน่ืองกบัธุรกรรมของบริษทั หรือ
   2.4 เป็นงานหรือกจิกรรมที่สร้างภาพลกัษณ์ที่ดีใหก้บับริษทั 
3.  ฝ่ายส่ือสารองค์กร  พิจารณาถึงความคุม้คา่และผลประโยชน์ทีบ่ริษทัจะ
ไดร้ับ โดยเทียบเคียงกบัการใหเ้งินสนบัสนุนกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆที่ผา่นมา 
น าเสนอขออนุมตัิด  าเนินการตอ่ผูมี้อ  านาจอนุมตัิ (ผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไป) 
4. ผูมี้อ  านาจอนุมตัิ (ผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไป) พิจารณาถึงเหตุผลและความ
เหมาะสมในการใหค้วามชว่ยเหลือเงินสนบัสนุนใหก้บัหนว่ยงานที่มีหนงัสือ
ร้องขอมา ทั้งน้ี ไดพิ้จารณาถึงความหลากหลายของหนว่ยงานที่ขอความ
ชว่ยเหลือ  มิใหก้ระจุกตวักบัหนว่ยงานใดเป็นการเฉพาะ 
5. เม่ือไดร้ับอนุมตัิใหด้  าเนินการจากผูมี้อ  านาจอนุมตัิ (ผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไป)
    5.1 กรณีเป็นเงินสนบัสนุน   ฝ่ายส่ือสารองค์กร   น าเสนอผูมี้อ  านาจอนุมตัิ
การเบิกคา่ใชจ้า่ย 
    5.2 กรณีเป็นส่ิงของ  ฝ่ายส่ือสารองค์กร  ด  าเนินการจดัหาตามระเบียบของ
บริษทั 
6.  ฝ่ายบญัชีและการเงิน ด าเนินการเบิกจา่ยเงินใหก้บั  ฝ่ายส่ือสารองค์กร   
เพ่ือน าไปมอบใหก้บัหนว่ยงานที่ไดร้ับการสนบัสนุน 
7.  ฝ่ายบญัชีและการเงิน  ด  าเนินการบนัทึกบญัชี ตามขั้นตอนของฝ่ายงาน 
 .  ฝ่ายส่ือสารองค์กร  ด  าเนินการติดตามเอกสารประกอบการรับเงิน
สนบัสนุน / ใบเสร็จรับเงิน จากหนว่ยงานที่ไดร้ับเงินสนบัสนุน และน าสง่ 
 ฝ่ายบญัชีและการเงิน เพ่ือบนัทึกบญัชีและจดัเกบ็เป็นหลกัฐาน 

ส้ินสุด

คณะกรรมการบริษทั

- พิจารณาถึงความคุม้คา่และผลประโยชน์ท่ีบริษัทจะไดรั้บ
- น าเสนอขออนุมติัด าเนินการ จากผูม้อี  านาจอนุมติั 
   (ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป)

ฝ่ายส่ือสารองค์กร

- ด าเนินการเบิกจา่ยเงินให้กบัฝ่ายส่ือสารองค์กร 
- ด าเนินการบนัทึกบญัชี   

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 - ด าเนินการติดตามเอกสารประกอบการรับเงินสนับสนุน /
   ใบเสร็จรับเงิน จากหนว่ยงานท่ีไดรั้บเงินสนับสนุน และน าสง่
    ฝ่ายบญัชีและการเงิน  เพื่อบนัทึกบญัชีและจดัเกบ็เป็นหลกัฐาน 

ฝ่ายส่ือสารองค์กร
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ภาคผนวก 3 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน การจ าหน่ายพสัดุท่ีไม่ไดใ้ชง้านของบริษทั (การบริจาคเพ่ือการกศุล) 

ท่ีมา : ประกาศบริษทั เร่ือง นโยบายในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ประกาศ ณ วนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

ส้ินสุด

 ด าเนินการบนัทกึบญัชรีายการบริจาคพสัดุทีไ่ม่ไดใ้ชง้าน และตดัเป็นคา่ใชจ่้ายของบริษทั

ฝ่ายบญัชีและการเงิน

- ด าเนินการติดตามหนงัสือขอบคณุ / ใบอนุโมทนาบตัร หรือเอกสารรับมอบพสัดุ จากหนว่ยงานท่ีไดรั้บบริจาค 
- จัดส่งรายการบริจาคทรัพยสิ์นพร้อมหนงัสือขอบคณุ / ใบอนุโมทนาบตัร   ให ้ ฝ่ายบญัชีและการเงิน   เพือ่จัดเกบ็เป็นหลกัฐาน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- น าเสนอขออนุมตับิริจาค ตอ่  ผูม้ีอ านาจอนุมตัดิ าเนินการจ าหน่ายพสัดุทีไ่ม่ไดใ้ชง้าน  ตามทีร่ะเบยีบพสัดุ  ก  าหนด
- ด าเนินการส่งมอบให้กบัหน่วยงาน
- ด าเนินการแจ้งรายการบริจาคพสัดุทีไ่ม่ไดใ้ชง้าน ให้กบัฝ่ายบญัชแีละการเงิน 

เร่ิมต้น

   ด าเนินการรวบรวมรายการทรพัย์สินและรายการพสัดุทีไ่ม่ไดใ้ชง้านของบริษทั

     ด าเนินการส ารวจทรพัย์สินทีไ่ม่ไดใ้ชง้าน / ทรพัย์สินทีค่รบก  าหนดอายุการใชง้าน (มีการเปล่ียนใหม่ตามรอบการใชง้าน) 
เพื่อน าส่งคนืฝ่ายบริหารท ัว่ไป ตามแบบฟอร์ม (บท.  1- 1) 

ฝ่ายงานเจ้าของทรัพย์สิน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กรณหีน่วยงานภายนอก มหีนงัสือร้องขอรับ
การบริจาคพัสดุที่ไม่ได้ใช้งานของบริษทั

กรณบีริษทั ด าเนนิการบริจาคพัสดุ
ที่ไม่ได้ใช้งานของบริษทั 

- พจิารณาเอกสารการร้องขอของหน่วยงาน โดยพจิารณาให้เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด
- น าเสนอขอความเห็นชอบจากผูม้ีอ  านาจอนุมัต ิ(ผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไป)

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- จัดท ารายการแบ่งประเภท หมวดหมู่ และจ  านวนของพสัดุท่ีไม่ได้ใชง้านของบริษัท
   เพือ่ด าเนินการจ  าหน่าย  โดยวิธีบริจาค  
- ส  ารวจความตอ้งการของหน่วยงานภายนอก เพือ่บริจาคพสัดุท่ีไม่ได้ใชง้านของบริษัท  
   โดยให้เป็นไปตามเกณฑก์ารพจิารณาท่ีก าหนด 
 เมื่อได้รายชือ่หน่วยงานภายนอก ท่ีบริษัทจะบริจาค  
-  สรุปน าเสนอขอความเห็นชอบจากผูม้ีอ  านาจอนุมัต ิ (ผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไป) 
- ตดิต่อหน่วยงานภายนอกเพือ่จัดท าหนังสือร้องขอรับการบริจาค  มายังบริษัท 
  เพือ่เป็นเอกสารประกอบการบริจาค 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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ภาคผนวก 4 

ขั้นตอนการจดัการเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแส ส าหรับพนกังาน 

 

ท่ีมา : ประกาศบริษทั เร่ือง นโยบายในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ประกาศ ณ วนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 
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ภาคผนวก 5 

ขั้นตอนการจดัการเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแส ส าหรับลูกคา้/บุคคลภายนอก 

 

ท่ีมา : ประกาศบริษทั เร่ือง นโยบายในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ประกาศ ณ วนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 

 

ภาคผนวก

                 /
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1. คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม ปี 2561 (Good Corporate Governance) (CG)    

มติอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2561 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 

2. ค าสัง่บริษทั ท่ี 002/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม   

สัง่ ณ วนัท่ี 15 มกราคม 2562 

3. ค าสัง่บริษทั ท่ี 004/2559 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) สัง่ ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2559  

4. ค าสัง่บริษทั ท่ี 056/2558 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สัง่ ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 2558 

5. ค าสัง่บริษทั ท่ี 021/2561 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง สัง่ ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

6. ค าสัง่บริษทั ท่ี 003/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สัง่ ณ วนัท่ี 15 มกราคม 2562                   

7. ค าสัง่บริษทั ท่ี 046/2558 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือการบริหารจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน สัง่ ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2558 

8. ประกาศบริษทั เร่ือง กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ประกาศ ณ วนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 

9. ประกาศบริษทั เร่ือง นโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest)  

      ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ประกาศ ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 

10. ประกาศบริษทั เร่ือง นโยบายการลงทุนของบริษทั กรณีบริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม ประกาศ ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 

11. ประกาศบริษทั เร่ือง นโยบายในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption)      

      ประกาศ ณ วนัท่ี 4 สิงหาคม 2560                                              

12. ประกาศบริษทั เร่ือง แนวทางปฏิบติั การเคารพสิทธิมนุษยชน  ประกาศ ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 

13. ประกาศบริษทั เร่ือง แนวทางการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม ประกาศ ณ วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2560 

14. มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 13/2558 วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 (อ  านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

15. มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2561 วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 

      (การปฏิบติักรณี ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่แยกกนัอยา่งชดัเจน) 

16. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง แนวนโยบาย และแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คง        

      ปลอดภยัดา้นสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2553 โดยอา้งอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001  

17. มาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  

18. มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแสดงรายการตามขอ้ก าหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศ (ธปท.)  

      ท่ี สนส. 22/2558 เร่ือง การจดัท าและการประกาศงบการเงินของบริษทัเงินทุนและบริษทัเครดิตฟองซิเอร์  

      ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2558  

19. มาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และสภาวิชาชีพบญัชีก าหนดใหถื้อปฏิบติัใช ้

เอกสำรอำ้งอิง 




