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VISION 
วสิยัทศัน์ 
มุ่งม ัน่พฒันาธุรกจิแทก็ซีไ่ทย ควบคู่
การเป็นผูน้  าด้านการให้บรกิารสนิเช ือ่
อย่างครบวงจร สนบัสนุนและส่งเสรมิ
ผู้ ข ับ ข ี่ร ถ แท็กซี่  เพ ื่อ ยกกร ะด ับ
คุณภาพชวีติให้ม ัน่คงและย ัง่ยนื 

MISSION 
พนัธกจิ 
เราคอืผู้น  าการจดัจ าหน่ายรถแทก็ซี่
พร้อมให้บริการสนิเช ือ่รถแทก็ซี่ และ
ส ินเช ื่อยานยนต์เช ิงพาณิชย์ ในทุก
รูปแบบการให้บริการ “One Stop 
Service” 



 

2 | นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 
  

บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

MORALITY 
การยดึมัน่ในคณุธรรม 

 

 

 

 

INTEGRITY 
ซื่อสตัย์ สจุริต ปลอดคอร์รัปชัน่ 

 

 

 

 

TEAMWORK 
ท างานเป็นทีม สามคัคี ร่วมแรงร่วมใจ 

 

 

 

 

SERVICE MIND 
ให้บริการด้วยใจ 

 

 

 

 

IDENTITY 
คงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ทีด่ีขององค์กร 

 

 

 

 

BEST 
ท าทกุสิง่ให้ดีที่สดุ 

VALUES 
ค่านยิม 
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สารประธานกรรมการ 

  บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่จะเป็น
สิ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพทัง้ในด้านการด าเนินธุรกิจและการบริหารจดัการ  
ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้มีความเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณโดยค านงึถึงผู้ มีส่วนได้
เสียทกุฝ่าย เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และการเจริญเตบิโตอยา่งยัง่ย่ืนขององค์กร สงัคมและประเทศชาติ 

 ทัง้ยงัเล็งเห็นว่าการก ากับดแูลกิจการท่ีดีนัน้ จะสามารถช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุถึงวิสยัทศัน์ใน
การ “ ในการเป็นผู้น าด้านการให้บริการสินเช่ืออย่างครบวงจร สนบัสนนุและสง่เสริมผู้ขบัข่ีรถแท็กซ่ี เพ่ือยกกระ
ดบัคณุภาพชีวิตให้มัน่คงและยัง่ยืน ” คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการด าเนินธุรกิจ ทัง้ยังได้ให้มีการจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณธุรกิจและประกาศใช้ทัว่ทัง้องค์กร ตัง้แต่วนัท่ี 17 มีนาคม 2559 เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานในบริษัทฯ ทกุคน ได้ยดึถือและน าไปเป็นหลกัปฎิบตัิท่ีดีในการท างาน และการด าเนินงานในทกุๆ ด้าน 

 
 

 

 

        ( ดร.กติต ิ ยงค์สงวนชัย ) 
                                                                   ประธานกรรมการ 
                 บริษัท มิตรสิบ ลิสซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่และตัง้ใจท่ีจะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพทัง้ในการด าเนินธุรกิจมีการก ากับดแูลกิจการท่ีดี มีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ และด าเนิน
ธุรกิจด้วยความผิดชอบอยา่งมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุง่มัน่ในการสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ ถือหุ้นและค านึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และเจริญเติบโต
อยา่งยัง่ยืนและมัน่คง  

 บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท อันจะท าให้เกิดความเช่ือมั่นในกลุ่มผู้ ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง
พนกังานของบริษัทฯ ทกุคนยดึถือเป็นหลกัปฎิบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

(1) จะยึดถือหลักปฎิบัติท่ีเป็นสากลและมุ่งมั่นพัฒนาการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการ
มาตรฐานสากลให้สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง อนัได้แก่ การค านึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฎิบตัิต่อ                
ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันการให้ความส าคญักับบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(2) จะจดัให้มีโครงสร้างการบริหารท่ีมีความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น 
อย่างเป็นธรรม รวมทัง้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงานท่ีส าคญั มีระบบการติดตาม และวดัผลการด าเนินงาน และการบริหารความเส่ียง
อย่างมีประสิทธิภาพมีความเป็นอิสระ และรับผิดชอบตอ่ผลของการปฎิบตัิหน้าท่ีขอตนเองตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร จะเป็นผู้น าในด้านจริยธรรม และเป็นตวัอย่างในการปฎิบตัิ
ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ตลอดจนสง่เสริมวฒันธรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ตลอดจนสง่เสริมวฒันธรรมการก ากบัดแูลกิจการ
ทีดี ดแูลรับผิดชอบผู้ มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง และสง่เสริมให้มีการปฎิบตัแิละด าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงหลกัสิทธิ
มนษุยชนสิทธิผู้บริโภค พร้อมทัง้จดัให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพ่ือให้พนกังาน
ทกุคนยดึถือและปฎิบตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างครบถ้วนและยัง่ยืน 
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โครงสร้าง 

1.  คณะกรรมการบรษิทั 
 คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นหวัใจส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี แตก่ารบริหารจดัการของบริษัทนัน้ 
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ และหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีท่ี
จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบับริษัทฯ ตลอดจนมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้ น 

 1.1  องค์ประกอบ คุณสมบัต ิการสรรหา และแต่งตัง้คณะกรรมการ 
   คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิในสาขาต่างๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ 
และความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นบุคคลท่ีมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นในการ
ตดัสินใจ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม เสียสละเวลาและความพยายามอย่างเต็มท่ีใน
การปฎิบตัหิน้าท่ีตามความรับผิดชอบ โดยองค์ประกอบ คณุสมบตั ิและการแตง่ตัง้กรรมการบริษัทฯ เป็นดงันี  ้
  (1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด 

แตต้่องไม่น้อยกว่า 3 คน ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจ านวน 3 คน 

(2) ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 หากแบ่งให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีออกจาก
ต าแหนง่นีจ้ะได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

  (3) บริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ มีความรู้ด้าน
บญัชี การเงิน และธุรกิจแขนงอ่ืนอย่างหลากหลายหลายแขนงเป็นอย่างดี เหมาะสมต่อการ
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และอ่ืนๆ นอกจากนีย้งัครอบคลุมคณุสมบตัิท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(4) บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร
 อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย ในขณะท่ีผู้บริหารท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทใน
ด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด ดงันัน้ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผู้ จัดการจึง เ ป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง้สองต าแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด ส่งผลให้คณะกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จดัการไม่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดลุในมติท่ีส าคญั ซึ่งจะต้องได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมทัง้กรรมการ



 

6 | นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 
  

บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ากดั (มหาชน) 

บริษัทจะไม่สามารถอนมุตัิรายการใดๆ ท่ีตนเอง หรือบคุคลท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ของตนเองมีสว่นได้เสียในการท ารายการนัน้ 

  (5) กรรมการบริษัท ต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากัด รวมทัง้ต้องไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับ
ความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้น ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด 

  (6) การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษัท ต้องมีความโปร่งใสและมีความชัดเจนโดยต้องผ่าน
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีหน้าท่ีพิจารณาด้วยความรอบคอบ
ในการเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นกรรมการบริษัท พร้อมประวตัิอย่างเพียงพอส าหรับ
การตดัสินใจ เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้ตามข้อบงัคบัของบริษัท ตอ่ไป ส าหรับการ
แตง่ตัง้กรรมการบริษัท แทนกรรมการท่ีออกก่อนครบก าหนดวาระให้ท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้ 

  (7) มีการเปิดเผยประวัติและข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัททุกคน ในแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ตามท่ีคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนประกาศก าหนดและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และ ก.ล.ต. (แบบ 35-E1) ทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ 

  ทัง้นี ้บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งท าหน้าท่ีให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านท่ี
เก่ียวข้องกับกฎระเบียบ จดัการเร่ืองการประชุมกรรมการ และคณะกรรมการท่ีแต่งตัง้โดยคณะกรรมการท่ี
เก่ียวข้อง และการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพึงปฏิบตัิท่ีดี รวมทัง้การ
จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เก็บรักษา
รายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุประกาศก าหนด และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งจดัท าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 

 1.2 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 
  (1) กรรมการเฉพาะเร่ืองมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 
  (2) การแตง่ตัง้และการพ้นต าแหนง่ของกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามบทบญัญัตใินข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี ตาม 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ท่ีก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ในการ
ประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ 
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  (3)  คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงประสิทธิภาพของการปฎิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัท 
จึงต้องให้ความส าคัญกับจ านวนบริษัทท่ีกรรมการไปด ารงต าแหน่งไม่ให้มากเกินไป โดย
กรรมการบริษัท ควรด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์                   
แหง่ประเทศไทย ได้ไมเ่กิน 5 บริษัท 

 1.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
(1) ปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ หรือประกาศของ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ี
ประชุมคณะกรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต 
ระมดัระวงัและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท บนพืน้ฐานของหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(2) พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดใน 
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับต าแหน่งกรรมการ ใน
กรณีท่ีต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากการออกตามวาระ 

(3) พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัแิละ 
 ลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาด
หลักทรัพย์ หรือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทตอ่ไป 

(4) พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทได้ 
(5) แตง่ตัง้บคุคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจ 

 มอบอ านาจเพ่ือให้บคุคลดงักลา่วมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

(6) จดัการให้บริษัทมีเลขานกุารบริษัท เพ่ือชว่ยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตังิานตา่งๆ 
 เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
(7) พิจารณาอนมุตักิารท ารายการการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัท เว้นแตใ่นกรณี 
 ท่ีรายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุตัิ 
 ดงักลา่วให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ 
(8) พิจารณาอนมุตักิารท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เว้นแตใ่นกรณีท่ีรายการดงักลา่วจะต้องได้รับ 

 อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ 
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ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ 
(9) พิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เม่ือเห็นได้วา่บริษัทมีก าไร 

 พอสมควรท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบใน
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

(10) มีหน้าท่ีก าหนดวิสยัทศัน์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท กลยทุธ์ธุรกิจ  
 งบประมาณประจ าปี และก ากบัควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
ก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสุดให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น และการเตบิโตอยา่งยัง่ยืน 

(11) รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการ 
 เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระส าคญัตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส 
(12) ก าหนดอ านาจและระดบัการอนมุตัใินการท าธุรกรรม และการด าเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั 
 งานของบริษัทให้คณะหรือบคุคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ี 
 เก่ียวข้องโดยจดัท าเป็นคูมื่ออ านาจด าเนินการ และให้มีการทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
(13) จดัให้มีการท างบดลุ และงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท และลงลายมือช่ือ 

 เพ่ือรับรองงบการเงินดงักล่าว เพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี 
เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

(14) ดแูลการจดัท ารายงานประจ าปี แบบ 56-1 ท่ีสามารถสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการ 
 ด าเนินงานท่ีดีพอ และสนบัสนนุให้จดัท าค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ  
 (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงิน 
 ทกุไตรมาส 
(15) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจารณาคา่สอบบญัชีประจ าปี เพ่ือ 
 น าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ 
(16) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพ่ือประกอบการตดัสินใจท่ี 
 เหมาะสม 
(17) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่ 

 กับรายงานของผู้ สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเร่ืองส าคัญ ๆ ตาม
นโยบายข้อพงึปฏิบตัท่ีิดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ 

(18) แตง่ตัง้ และก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ ให้เป็นไปตามกฎบตัรท่ี 
 ก าหนดไว้ 
(19) คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และ

ประเมินผลการปฏิบตังิานโดยรวม 
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(20) คณะกรรมการจะจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานรายบคุคลของกรรมการ และผู้บริหาร 
 ระดบัสงู 
(21) ด าเนินการให้บริษัทน าระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้จดัให้มี 
 ระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน 
(22) จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เช่ือมั่นได้ว่าบริษัทมีความ
รับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุกลุม่ด้วยความเป็นธรรม 

  ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้
เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทของบริษัท 
ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัไิว้ 

 1.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
  (1) ประธานกรรมการบริษัทฯ จะต้องสนบัสนุนการด าเนินงานของฝ่ายจัดการแต่จะไม่เข้าไปมี

สว่นร่วมในการบริหารงานปกตปิระจ าวนัของบริษัทฯ 
  (2) ก ากบัดแูลการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

(3) ก าหนดระเบียบวาระการประชมุตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกบั 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

  (4) ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  (5) สนบัสนนุให้กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการประชมุ 

(6) มีบทบาทส าคญัในการสง่เสริมดแูลให้กรรมการยดึถือปฏิบตัิตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความ 
 รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมายและตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง 

 1.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นหนึง่ในภารกิจส าคญัของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีจะตดัสินใจ 
ก าหนดทิศทาง และก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ โดยมีแนวทางดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการประชมุเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทไม่น้อย
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กว่า 6 ครัง้ตอ่ปี ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมไ่ด้มีการประชมุทกุเดือน การประชมุกรรมการต้อง
แสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครัง้ 
นอกเหนือจากมีเหตสุุดวิสยั ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
บริษัทต้องรายงานจ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจ าปี ซึง่ใน
การประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า 
เลขานกุารคณะกรรมการจะต้องจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน  เพ่ือให้ทราบ
ถึง วนัเวลาสถานท่ีและวาระการประชมุ โดยจดัสง่เป็นการลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั และเป็นผู้
รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการ เ พ่ือจัดส่งให้
คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดงักล่าวต้องให้ข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้
ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้ บันทึก
ประเด็นในการประชุม เพ่ือจดัท าเป็นรายงานการประชมุซึ่งต้องมีเนือ้หาสาระครบถ้วน และ
เสร็จสมบรูณ์ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัประชมุเสร็จสิน้ เพ่ือเสนอให้ประธานคณะกรรมการ
บริษัทลงนาม และจะต้องจดัให้มีระบบการจดัเก็บท่ีดี สะดวกตอ่การค้นหาและรักษาความลบั
ได้ดี 

 (2) กรรมการบริษัทท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไมมี่สิทธิออกเสียงลงมตใินเร่ืองนัน้ 
(3) การออกเสียงในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ประธานในท่ีประชมุเป็นกรรมการท่ีมีสิทธิออก

เสียงและให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นส าคญั ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั
ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด อย่างไรก็ตาม ความเห็น
ของกรรมการบริษัทคนอ่ืนๆ ท่ีมิได้ลงมตเิห็นด้วยให้ระบไุว้ในรายงานการประชมุ 

(4) บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตามความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่ควรน้อย
กวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี  

(5) บริษัทจะให้ฝ่ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่มีการ
ประชมุ เพ่ือให้คณะกรรมการรับทราบการด าเนินงานของบริษัทและท าการก ากบัดแูลควบคมุ
ได้อยา่งตอ่เน่ืองและทนัการณ์ 

 (7) ผู้ บริหารระดับสูงควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือชีแ้จงข้อมูลในฐานะผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีเสนอโดยตรง 

 (8) ประธานกรรมการท่ีมิได้เป็นกรรมการอิสระ ตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในการเสนอ
วาระ จะต้องมีประธานกรรมการอิสระทา่นอ่ืนเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยเพ่ือเป็นการถ่วงดลุ 
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2.  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่กิจการ และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีจ านวนไมเ่กินกึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

3.  กรรมการอสิระ (ส าหรบับรษิทัมหาชนจ ากดัหรอืกรณทีีท่างการก าหนดใหม้)ี 

 กรรมการอิสระ เป็นกลไกท่ีส าคญัประการหนึ่งของการก ากับดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าการตดัสินใจ
ต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั มิใช่เพียง
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้น
ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของ
สว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการราย
อ่ืน ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังานความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรค
หนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค้าประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชาระต่ออีก
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ฝ่ายหนึ่ง ตัง้แตร้่อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แตย่ี่สิบล้านบาทขึน้
ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว 
ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วน
ของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับคา่บริการเกินกว่าสองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษัทกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ
ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 
decision) ได้ในกรณีท่ีบคุคลท่ีผู้ขออนญุาตแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคล
ท่ีมีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตาม
วรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัท จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าได้พิจารณา
ตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแตง่ตัง้บคุคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี
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และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสือนดัประชุมผู้
ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 
(1) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวมี

คณุสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(2) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(3) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนญุาตในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่ว

เป็นกรรมการอิสระ 
(10) ให้คณะกรรมการอิสระมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการอิสระซึ่งพ้นจาก

ต าแหนง่ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้ใหม่อีกได้ แตไ่มค่วรด ารงต าแหนง่ได้ตอ่เน่ืองเกิน 9 ปี
นบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีท่ีจะแตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักล่าว ทัง้นี ้
นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระดงักลา่วข้างต้น กรรมการอิสระจะพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 
o ตาย 
o ลาออก 
o ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามกฎบัตร หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
o พ้นวาระจากการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 
o ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทลงมตใิห้พ้นจากต าแหนง่ 
o ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

(11) กรรมการอิสระคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดย
ควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยบริษัทจะแจ้งเร่ืองการ
ลาออกพร้อมส าเนาหนงัสือลาออกให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีท่ีกรรมการ
อิสระพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการอิสระท่ีพ้นจากต าแหน่งต้องรักษาการใน
ต าแหนง่เพ่ือด าเนินการตอ่ไปก่อนจนกวา่คณะกรรมการอิสระชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าท่ี 

(12) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการอิสระแทนภายใน 
90 วนั เพ่ือให้กรรมการอิสระมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคลท่ีเข้า
เป็นกรรมการอิสระแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระท่ียงัคงเหลืออยู่ของกรรมการอิสระซึ่งตน
แทน 
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4.  คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง 

 เพ่ือให้มีการพิจารณากลัน่กรองการด าเนินงานท่ีส าคญัอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ี คณะกรรมการบริษัทฯ จงึจดัตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองขึน้รวม 3 คณะ โดยได้มอบหมาย
ภาระหน้าท่ีในการพิจารณากลัน่กรองการด าเนินงานท่ีส าคญัเป็นการเฉพาะเร่ือง ด้วยความรอบคอบและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทัง้ก าหนดกฎบตัรของ
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองแต่ละคณะเป็นลายลักษณ์อักษร และเปิดเผยรายงานผลการปฎิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองทกุคณะไว้ในรายงานประจ าปี โครงสร้างของคณะกรรมการ เป็นดงันี ้

 4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
แตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมี
ความรู้ด้านบญัชี / การเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัต้องมีคณุสมบตั ิและขอบเขตการ
ด าเนินงานตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เพ่ือท าหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ มีการ
เปิดเผยรายงานทางการเงินท่ีเช่ือถือได้มีการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและ
มีประสิทธิผล มีการคดัเลือกผู้ตรวจสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ และมีการพิจารณาการปฎิบตัิและ
การเปิดเผยรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วน 

 4.2 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
แตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดย
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีคดัเลือกบคุคล
ท่ีสมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการรายใหม่อย่างมีหลักเกณฑ์และมีความโปร่งใส โดย
พิจารณาจากประสบการณ์ และคณุสมบตัิเฉพาะด้านท่ีจ าเป็นและสอดคล้องกบักลยทุธ์การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความสมดุลในสาขาต่างๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด เพ่ือเสนอต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัติามกรณี 

 4.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
แตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ท า
หน้าท่ีก าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ก ากบัดแูลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหาร
จดัการความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม รวมทัง้การติดตามและ
ประเมินผลการปฎิบตัิตามกรอบการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการจดัการความเส่ียงอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 
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5.  คณะกรรมการบรหิาร 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการของบริษัท สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะ
จดัการ อนัประกอบไปด้วยผู้บริหาร ในการพิจารณาการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทนุ การจดัท าธุรกรรมการเงินกับ
สถาบนัการเงิน เพ่ือเปิดบญัชี การกู้ ยืม จ าน า จ านอง ค า้ประกนั หรือการอ่ืนใด รวมถึงการซือ้ขาย จดทะเบียน
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายใต้อ านาจวงเงินตามท่ีได้ก าหนดไว้ในคู่มือการ
ปฏิบัติงานเร่ืองอ านาจด าเนินการของบริษัท ทัง้นี ้การกระท าดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ 
ข้อก าหนดตา่งๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การปฎิบตังิานเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ดงันี ้

(1) จดัท าและน าเสนอนโยบาย เปา้หมาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจ าปี ก าหนดแผน 
ธุรกิจ งบประมาณประจ าปีและอ านาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
บริษัทรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เปา้หมาย นโยบายทางธุรกิจ
ของบริษัท 

(2) รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท  
มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง วาง
โครงสร้างองค์กร และก าหนดต าแหนง่หน้าท่ีของบริษัท รวมทัง้ปรับปรุงแก้ไข เม่ือด าเนินการไปแล้ว
ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ทบทวน ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

(3) มีอ านาจพิจารณาอนมุตักิารใช้จา่ยเงินเพ่ือการลงทนุหรือการด าเนินงานตา่งๆ การกู้ ยืมหรือการ 
ขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค า้ประกัน เพ่ือการท า
ธุรกรรมตามปกตขิองบริษัท และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
ภายในวงเงินท่ีก าหนด ทัง้นีก้ารกระท าดงักล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายอ่ืนใดในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องด้วย 

(4) ก าหนดโครงสร้างองค์กรและอ านาจการบริหารจดัการ โดยให้ครอบคลมุรายละเอียดการคดัเลือก 
การว่าจ้าง การโยกย้ายการฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนกังานของบริษัทท่ีเป็นคณะผู้บริหาร หรือ
ผู้บริหารระดบัสงู โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการของบริษัทเป็นผู้ มีอ านาจแทนบริษัทท่ีจะลง
นามในสญัญาจ้างแรงงาน 

(5) ก ากับดแูลและอนุมตัิเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ี
เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 
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(6) มีอ านาจแต่งตัง้ท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการของบริษัท หรือเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(7) ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและรายงานผลการด าเนินงาน
และฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทกุเดือน 

(8) พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเก่ียวกับการลงทุนและจ าหน่ายทรัพย์สิน การบริหาร
ทรัพยากรบคุคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทัว่ไป และรายการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
ของบริษัทภายในขอบเขตอ านาจท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 

(9) คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้ผู้ บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจในการ
ด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้
การอนุมตัิรายการของคณะกรรมการบริหาร และหรือการมอบอ านาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติ
รายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ี
คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามท่ีก าหนดในข้อบงัคับของบริษัท และตามท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการบริษัทและหนว่ยงานก ากบัดแูล 

(10) รายงานผลการปฏิบตัิงานท่ีส าคญัของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็น
ประจ าทกุไตรมาส ในวาระการรายงานของประธานกรรมการบริหาร 

(11) ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบตัรเป็นประจ าทุกปี ซึ่ง
อาจท าพร้อมกบัการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
อ่ืน 

(12) ด าเนินการอ่ืนๆ ใด หรือ ตามอ านาจและความรับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
หน้าท่ีให้เป็นคราวๆ ไป  

 ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะ
กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืน
ใดกบับริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมท่ีเป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัไิว้ ซึง่เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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6.  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

 ข้อบงัคบับริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการเลือก และแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด และ
เลขานุการคณะกรรมการ โดยให้เรียกว่าประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทท่ีปฎิบตัิหน้าท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
นอกเหนือจากท่ีได้รับในฐานะเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีบริหารและควบคุมบริษัทให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์เบือ้งต้นของบริษัทโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีและรับผิดชอบต่อ
การด าเนินงานของบริษัททัง้ด้วยตนเอง หรือตามท่ีคณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทตาม
แผนงาน หรืองบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซ่ือสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ อยา่งดีท่ีสดุ รวมทัง้การค านงึถึงความเส่ียงท่ี
มีผลกระทบตอ่องค์กร 
 ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไมส่ามารถอนมุตัริายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยาม
ไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) 
อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ยของบริษัทได้ 

7.  เลขานุการบรษิทั 

 พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ก าหนดให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ต้องจดัให้มีเลขานกุารบริษัท เพ่ือปฎิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมายในการจดัท าและเก็บรักษาเอกสารส าคญั
ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุ และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือ
หุ้ น รายงานประจ าปี และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้ บริหาร ด าเนินการ
เก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนีย้งัต้องเป็นผู้ มีความรอบรู้และ
เข้าใจในธุรกิจของบริษัทกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตามข้อมูลข่าวสาร เพ่ือ
พัฒนาการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ ปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท ภายใต้
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เลขานกุารบริษัท มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ก าหนด อีกทัง้ให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านท่ีเก่ียวข้องกับกฎระเบียบ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
รวมถึงให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อก าหนดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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8.  ภาวะผูน้  าและความเป็นอสิระของคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีส าคญัในการก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องรวมถึงก าหนดหน้าท่ีและความความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาและให้
ความเห็นได้ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้อย่างถกูต้อง   

โดยบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจะต้องประกอบไปด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ 
ทกัษะและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผู้น า ซึ่งเป็นท่ียอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และก ากับดูแลการ
ปฏิบตัิงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และเพ่ือ
ประโยชน์ในการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด รวมถึงข้อบงัคบัของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีหลกัในการก าหนดวิสยัทศัน์ นโยบายโดยรวม ตลอดจนกลยทุธ์ส าคญั
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยความรู้ความสามารถและความสุจริตรอบคอบเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รวมถึงการควบคมุก ากบัฝ่ายบริหารจดัการของบริษัท ให้ด าเนินการตามท่ี
ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และถกูต้องตามข้อบงัคบัของกฎหมายและข้อก าหนดขององค์กรก ากับ
ตา่งๆ อีกทัง้ให้ความความรู้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์การก ากบักแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริษัท ต้อง
ด าเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

9.  การประเมนิผลการปฎบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั 

 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการประเมินผลการปฎิบตัิงานประจ าปีของตนเองทัง้คณะ และประเมิน
ตนเองรายบคุคล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฎิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา
ทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในรอบปีท่ีผ่านมา และเป็นโอกาสท่ีจะพิจารณาเร่ืองการ
อทุิศเวลาในการปฎิบตัหิน้าท่ี อีกทัง้ยงัชว่ยปรับปรุงความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 
 นอกจากนี ้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองทุกคณะ ต้องจดัให้มีการปะเมินผลปฎิบตัิงานประจ าปีของตนเอง
และทัง้คณะ โดยผลการประเมินการปฎิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะ
เร่ืองดงักล่าว จะน าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
และพฒันาการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการเพ่ือก าหนดบรรทดัฐานท่ีจะใช้เปรียบเทียบกบัผลการปฎิบตัิงาน
อยา่งมีหลกัเกณฑ์ และเปิดเผยในรายงานประจ าปี 
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10. ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิาร 

(1) พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เพ่ือให้มี
ความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั เปรียบเทียบกบัข้อมลูการ
จ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และก าหนดหลักเกณฑ์ให้
เหมาะสมเพ่ือให้เกิดผลงานตามท่ีคาดหวงั ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบคุคลท่ีช่วย
ให้งานของบริษัทประสบผลส าเร็จ 

(2) ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจ า ค่าตอบแทนตามผลการ
ด าเนินงาน และค่าเบีย้ประชุม โดยค านึงถึงแนวปฏิบัติท่ีอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่   ผล
ประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ของกรรมการ และผู้บริหารท่ีบริษัทต้องการ 

(3) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้ บริหารเป็นประจ าทุกปีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยผู้ ท่ีท าการประเมินดงักลา่วนัน้จะต้องไมเ่ป็นผู้บริหารหรือตวัผู้ถกูประเมิน 

(4) ก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายได้
พิจารณาไว้ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัคิา่ตอบแทนของผู้บริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการ สว่นของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ  

(5) พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้
กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้ น และสร้างแรงจูงใจให้
กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ ถือหุ้ นในระยะยาวและ
สามารถรักษาบคุลากรท่ีมีคณุภาพได้อยา่งแท้จริง   

11. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการมีนโยบายสง่เสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้ เก่ียวข้องในระบบก ากับดแูล
กิจการของบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร 
ตลอดจนผู้ บริหารของบริษัทฯ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง หากมีการเปล่ียนแปลง
กรรมการ บริษัทฯจะจดัให้มีการแนะน าแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบตัิหน้าท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองภายใต้กรอบ
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายท่ีจะท าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีประจ าปีของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชดุยอ่ย และกรรมการรายบคุคล โดยผลประเมินท่ีได้จะถกูน าไปใช้ส าหรับการพฒันาการปฏิบตัิ
หน้าท่ี และน าไปใช้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการตอ่ไป 
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12. การก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพ ือ่ความย ัง่ยนื 

นอกเหนือจากการก ากับดูแลกิจการให้มีผลก าไรสูงสุดต่อผู้ ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะยังคง
ค านึงถึงการประกอบกิจการให้ยัง่ยืนในระยะยาวโดยไม่เห็นแก่การท าก าไรในระยะสัน้แลกกับช่ือเสียงหรือ
ภาพลกัษณ์ของบริษัท โดยมีหลกัการคือ 

(1) ไมท่ าการพิจารณานโยบายท่ีไมก่่อให้เกิดผลประโยชน์อยา่งยัง่ยืนแก่บริษัท 
(2) ไม่ท าการพิจารณานโยบายท่ีเป็นการเพิ่มผลประโยชน์ระยะสัน้แลกกับผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ใน                 

ระยะยาว 
(3) พิจารณาเร่ืองกฎหมายและระเบียบข้อปฏิบตัิท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานธุรกิจของบริษัทใน

อนาคต และมีการวางแผนการให้บริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อระเบียบนัน้ๆ 
(4) ก ากับดูแลกิจการให้มีความพร้อม ความช านาญ ในกิจการของบริษัทและมีพัฒนาการอย่าง

ตอ่เน่ืองเพ่ือให้บริษัทมีการพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ 
(5) ก าหนดรูปแบบการด าเนินกิจการท่ีเป็นผลดีตอ่ทุกฝ่าย เพ่ือสร้างคณุค่าให้แก่กิจการและพฒันา

สงัคมท่ีบริษัทประกอบธุรกิจด้วย 
(6) จดัให้มีการทบทวนและพฒันาการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เพ่ือความยัง่ยืนในการด าเนินงานทัง้ตอ่ตวับริษัทและสงัคม โดยทรัพยากรในท่ีนีค้รอบคลมุถึง แต่
ไมจ่ ากดั ทรัพยากร 6 หมวด ได้แก่ การเงิน การผลิต ภมูิปัญญา บคุลากร สงัคมและความสมัพนัธ์ 
และธรรมชาต ิ

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามการท างานของบริษัทให้ด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน ไมเ่ห็นแก่ผลก าไรระยะ
สัน้ท่ีอาจท าให้ธุรกิจของบริษัทเสียหายด้วยวิธีการตา่งๆ เชน่ การใช้ความระมดัระวงัในการพิจารณาอนมุตัิการ
ลงทนุ การกู้ ยืม การลงทนุในธุรกิจตา่งๆ โดยคณะกรรมการจะท าการซกัถามรายละเอียดตา่งๆในการพิจารณา
อนมุตัิรายการต่างๆเพ่ือให้มัน่ใจว่าการท าธุรกรรมตา่งๆนัน้เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ใน
ขณะเดียวกนั การพิจารณาเหล่านัน้จะยงัคงมีการใช้วิจารณญานเพ่ือค านึงถึงความสามารถในการแขง่ขนัของ
บริษัทเปรียบเทียบกบับริษัทคูแ่ขง่เพ่ือไมใ่ห้ธุรกิจของบริษัทต้องได้รับความเสียหายด้วย 

นอกจากนี ้ด้วยสภาวะธุรกิจในปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเข้ามาของปัจจัย
แวดล้อมตา่งๆท่ีอาจมีผลกระทบตอ่บริษัทท่ีมีมากขึน้ เช่น การเข้ามาของยคุอินเทอร์เนต การเกิดธุรกิจทดแทน 
หรือแนวทางการอนุรักษ์โลก เป็นต้น ท าให้คณะกรรมการต้องมีการพิจารณาร่วมกับผู้บริหารอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกับความเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้บริษัทสามารถเป็นผู้น าด้านการเปล่ียนแปลงหากมี
ความพร้อมของกิจการท่ีเหมาะสมสามารถพึงกระท าได้เพ่ือประโยชน์แก่บริษัท ลูกค้า คู่ ค้า และสงัคม  โดย
บริษัทจะส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
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ตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่วนได้เสียโดยยังคงอยู่บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ทัง้นี ้คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการส่ือสาร และเสริมสร้างให้วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
องค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมใน
องค์กร และพิจารณาความเหมาะในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ การปฏิบตัิตอ่พนกังานและผู้ มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และ
การเคารพสิทธิมนษุยชน รวมทัง้ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

13. การก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนนิงานของบรษิทัย่อยและกจิการอืน่ท ีบ่รษิทัไป 
 ลงทุนอย่างมนียัยะส าคญั 

บริษัทมีนโยบายในการก ากบัดแูลบริษัทยอ่ยและกิจการอ่ืนท่ีมีนยัยะส าคญัดงัตอ่ไปนี  ้
(1) บริษัทจะสง่บคุคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคมุใน

บริษัทย่อย โดยบคุคลดงักล่าวจะถกูพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท เว้นแตก่รณีท่ีบริษัทย่อย
นัน้มีเล็กท่ีเป็น operating arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารเป็นผู้แตง่ตัง้ก็ได้ 

(2) บริษัทจะก าหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทและให้ตวัแทน
ของบริษัทดแูลให้การปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีท่ีบริษัทย่อยมีผู้ ร่วม
ลงทุนรายอ่ืน ตวัแทนของบริษัทก็จะท าหน้าท่ีอย่างดีท่ีสุดเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และ
สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทแม ่

(3) บริษัทยอ่ยจกัต้องมีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและรัดกมุเพียงพอ และการท ารายการต่างๆ 
ก็เป็นไปอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

(4) บริษัทยอ่ยจะต้องมีการเปิดเผยข้อมลูฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานการท ารายการกบั 
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สิน การท ารายการอ่ืนท่ีส าคญั การเพิ่มทนุ 
การลดทนุ การเลิกบริษัทยอ่ย เป็นต้น 

ทัง้นี ้หากบริษัทได้ท าการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอ่ืนท่ีมีนยัยะส าคญั เช่น มีสดัส่วนการถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงตัง้แต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50  และจ านวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมนัน้มีนยัยะ
ส าคญั ในกรณีท่ีจ าเป็น บริษัทจะดแูลให้มีการจดัท า shareholders’ agreement  หรือข้อตกลงอ่ืนเพ่ือให้เกิด
ความชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจในการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเร่ืองส าคญั การตดิตามผล
การด าเนินงาน เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมลูในการจดัท างบการเงินของบริษัทได้ตามมาตราฐานและก าหนดเวลา 
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14. การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กร 

บริษัทมีนโยบายในก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทเพ่ือเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงานของบริษัท การ
บริหารความเส่ียง เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายของบริษัทได้ โดยมีการจดัท านโยบายดงันี ้

(1) นโยบายในการจดัสรรและการบริหารด้านทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) นโยบายการบริหารความเส่ียงขององค์กรท่ีรวมถึงการบริหารและการจดัการความเส่ียงด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 
(3) นโยบายและมาตราการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

15. แผนการสบืทอดต าแหน่ง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการคดัสรรพนกังานท่ีจะเข้ามา
รับผิดชอบในต าแหนง่งานบริหารท่ีส าคญัทกุระดบัอยา่งเหมาะสม และในการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
จะเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

16. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของเจ้าของบริษัท และใน

ฐานะนกัลงทนุในหลกัทรัพย์ เชน่ สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู ่สิทธิในการได้รับข้อมูลของ
บริษัทอยา่งเพียงพอ สิทธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบง่ผลก าไรจากบริษัท สิทธิตา่งๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิใน
การแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท เชน่ การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตัง้
หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การอนุมตัิธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1) บริษัทจะจดัให้มีการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีทกุปี โดยจะจดัภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุ
รอบบญัชีในแต่ละปี พร้อมทัง้จดัส่งหนงัสือนดัประชมุ และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระ
ตา่งๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า 7 วนั ก่อนถึงวนัประชมุ ส่วนกรณีวาระส าคญันัน้ต้องให้ผู้ ถือ
หุ้นรับทราบล่วงหน้า 14 วนั ก่อนถึงวนัประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณา เช่น 
กรณีมีวาระเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิรายการส าคญั ได้แก่ การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้บคุคลใน
วงจ ากัด (PP) ในราคาต ่า การเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ให้กับกรรมการและพนักงาน 
(ESOP) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทนุของบริษัท การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีนัยส าคัญ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ เป็นต้น และลงประกาศ



 

23 | นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 
  

บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ากดั (มหาชน) 

หนงัสือพิมพ์แจ้งวนันดัประชมุลว่งหน้าเป็นเวลา 3 วนัตดิตอ่กนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชมุ 
(2) บริษัทฯจะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่าง

น้อย 28 วนั พร้อมทัง้ชีแ้จงสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าประชมุ และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ ถือ
หุ้นในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะ
แบบใดแบบหนึง่ท่ีบริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 

(3) ก่อนการประชมุบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถาม
ได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผา่นอีเมล์แอดแดรสของเลขานกุารบริษัท ได้แก่
sec_com@mitsibleasing.com 

(4) บริษัทมีนโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
จะใช้สถานท่ีซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง  รวมถึงเลือกวนัเวลาท่ีเหมาะสมและจดัสรรเวลาในการ
ประชมุอยา่งเพียงพอ 

(5) ในการประชมุบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ข้อซกัถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นตอ่ท่ี
ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทัง้นี ้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีกรรมการ
และผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบค าถามและให้ข้อมลูรายละเอียดในท่ีประชมุ 

(6) บริษัทจะให้ท าการเปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันท าการ
ถดัไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษัทได้จดัท า
รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วัน
ประชุมผู้ ถือหุ้ นตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บันทึก
รายละเอียดการประชมุอยา่งครบถ้วนเหมาะสม 

(7) คณะกรรมการจะสง่เสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น
และการนับคะแนนเพ่ือแสดงผล เพ่ือให้การด าเนินการประชุมสามารถท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง 
แมน่ย า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดงักลา่วเพ่ือการรายงานข้อมลูให้แก่ผู้ ท่ีมาประชมุได้รับทราบ 

(8) ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นประธานท่ีประชุมของผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีดแูลการประชุมให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และข้อบงัคบัของบริษัท จัดสรรเวลาส าหรับแต่วาระการ
ประชมุท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือประชมุอยา่งเหมาะสม 

17. ผูถ้อืหุน้ : สทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ 

บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และก าหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุเป็นไป
ตามจ านวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการจ ากัดหรือละเมิดสิทธิหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย นกัลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้นตา่งชาต ิบริษัท 
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ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ มีหน้าท่ีดแูลผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความ
คดิเห็น หรือข้อร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ ซึง่จะพิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมในแตล่ะเร่ือง เชน่ หากเป็น
ข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็น
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นเร่ืองส าคญัและมีผลต่อผู้ มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นวาระการ
ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นต้น โดยบริษัทฯจะด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯอยา่งน้อย 7 วนัก่อนวนันดัประชมุผู้ ถือหุ้น  

การด าเนินการประชมุเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทฯตามล าดบัวาระการประชมุ มีการเสนอรายละเอียดใน
แตล่ะวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมลูประกอบการพิจารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไมเ่พิ่มวาระการประชมุท่ีไม่
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษา
ข้อมลูก่อนการตดัสินใจ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะท่ี
บริษัทฯได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามล าดับวาระท่ี
ก าหนด โดยวาระการเลือกตัง้กรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแตง่ตัง้กรรมการด้วยการลงมติ
เป็นรายบคุคล 

 นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน 
(รวมทัง้คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยห้ามบุคคลท่ีเก่ียวข้องท าการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วนัก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ าปี และควรรอคอยอยา่งน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้
ห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูนัน้ตอ่บคุคลอ่ืนด้วย 

 บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเก่ียวกับหน้าท่ีท่ีผู้บริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ใน
บริษัท และบทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมการ หรือผู้บริหารมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้อง
รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการ ให้ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ เพ่ือเผยแพร่ตอ่สาธารณะตอ่ไป 
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18. สทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยี 

บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่  
พนกังานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ มีสว่นได้เสียภายนอก เชน่ คูแ่ขง่ คูค้่า ลกูค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนกั
ดีว่าการสนบัสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันา
ธุรกิจของบริษัท ดงันัน้บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย
ดงักลา่วได้รับการดแูลเป็นอย่างดี นอกจากนี ้บริษัทยงัสง่เสริมให้มีความร่วมมือระหวา่งบริษัทและกลุม่ผู้ มีส่วน
ได้เสียแตล่ะกลุม่ เพ่ือสร้างความมัน่คงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุง่มัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ผู้
ถือหุ้น จงึก าหนดให้พนกังานต้องปฏิบตัิตามแนวทางตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(2) ก ากับดแูลการด าเนินการ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีดี 
และมีการน าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชี
และรายงานอ่ืนๆ โดยสม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง  โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ
แจ้งข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศทางหนงัสือพิมพ์ หรือการส่งจดหมายเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เป็นต้น 

(3) รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบอยา่งเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทัง้ในด้านบวกและด้าน
ลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุและมีเหตมีุผลอยา่งเพียงพอ 

(4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อ่ืน โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัองค์กร 

(5) บริษัทต้องปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

พนักงาน :  บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งบริษัทจึง
ก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการ
พฒันาศกัยภาพ โดยได้ยดึหลกัปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบตัติอ่พนกังานด้วยความเคารพในเกียรต ิศกัดิศ์รี และสิทธิสว่นบคุคล 
(2) รักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานอยูเ่สมอ 
(3) การแตง่ตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าด้วยความสจุริตใจ 
 และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ 
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(4) ให้ความส าคญัตอ่การพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยมีการพฒันาอย่างสม ่าเสมอ 
อาทิ การจดัอบรมสมัมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงกบัพนกังานทกุคน  

(5) ก าหนดคา่ตอบแทนแก่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแขง่ขนัทางธุรกิจลกัษณะของ
งานผลการปฏิบตังิาน และความสามารถของบริษัทในการจา่ยคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

(6) หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการงานของ
พนกังาน 

(7) จัดให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและสวัสดิการท่ีพนักงานพึงได้รับโดยมีคู่มือพนักงานซึ่ง
ก าหนดระเบียบข้อบังคับการท างาน คู่มือประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิตแบบกลุ่ม 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น 

(8) เปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนะหรือร้องทกุข์เก่ียวกับการท างาน และก าหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

คู่แข่ง : บริษัทมุง่ด าเนินธุรกิจโดยประสงค์ท่ีจะประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืน และเป็นบริษัทชัน้น าใน
ธุรกิจภายใต้การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมอย่างมีคณุธรรมและจริยธรรม โดยมีหลกัการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า
ดงันี ้ 

(1) ประพฤตปิฏิบตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัท่ีดี 
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมเพ่ือ

ผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
(3) ไมก่ลา่วหาในทางร้าย หรือมุง่ท าลายช่ือเสียงแก่คูแ่ขง่ทางการค้า 
(4) ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืนหรือคูแ่ขง่ทางการค้า 

คู่ค้า : บริษัทปฏิบตัติอ่คูค้่าตามกรอบการค้าท่ีสจุริต โดยยดึถือการปฏิบตัิตามสญัญาและค ามัน่ท่ีให้ไว้กบั
คูค้่าอยา่งเคร่งครัด พร้อมทัง้คดัเลือกคูค้่าด้วยความยตุธิรรมภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคูค้่า
ของบริษัทเพ่ือปอ้งกนัการทจุริตและประพฤตมิิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

ลูกค้า  :  บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาสินค้าและบริการภายใต้หลกัการด าเนินงานดงันี ้
(1) มุง่มัน่ท่ีจะจดัหา พฒันาผลิตภณัฑ์และการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
(2) สง่มอบผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีมีคณุภาพ ภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม  
(3) ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีถกูต้อง เพียงพอ เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอในการ

ตดัสินใจ โดยไมมี่การกล่าวเกินความเป็นจริงทัง้ ในการโฆษณาหรือในการส่ือสารช่องทางอ่ืนๆ กบั
ลกูค้าอนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินค้า
หรือบริการ 
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(4) จดัให้มีกระบวนการท่ีสามารถให้ลกูค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการท่ีไม่เหมาะสม เพ่ือท่ีบริษัท
จะได้ปอ้งกนัแก้ไขปัญหาให้กับลกูค้าได้อย่างรวดเร็วและน าข้อมูลดงักล่าวไปปรับปรุงหรือพฒันา
ผลิตภณัฑ์และการให้บริการดงักลา่วตอ่ไป 

(5) รักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไมน่ าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ  

เจ้าหนี ้ :  บริษัทยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินยั เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กบัเจ้าหนี ้
โดยบริษัทยดึหลกัปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ปฏิบตัติามเง่ือนไขตา่งๆ ตามสญัญาหรือท่ีได้ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด 
(2) หากเกิดกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบ 

ชุมชนและสังคม   :  บริษัทให้ความส าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเรา
เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมท่ีจะร่วมก้าวเดินไปสู่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน
สืบไป บริษัทจงึได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือชมุชนและสงัคมอย่างตอ่เน่ือง ควบคูไ่ปกบัการด าเนินธุรกิจภายใต้ความ
รับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้

(1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส าคญั และปฏิบตัิกฎหมายและ
ข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมท่ีบงัคบัใช้อยู่อยา่งเคร่งครัด 

(2) มีนโยบายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) อยา่งชดัเจน และยดึถือ 
(3) ปฏิบัติกันภายในองค์กรส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสงัคม 
(4) เคารพตอ่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแตล่ะท้องถ่ินท่ีบริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ 
(5) ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้ชุมชนท่ี

บริษัท ตัง้อยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ทัง้ท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชมุชน 

(6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมตา่งๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ท่ีท่ีบริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจอยู่ตามควร
แก่กรณี 

(7) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชมุชน ชีวิต
และทรัพย์สิน อันเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

หน่วยงานของรัฐ  :  บริษัทมุ่งปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อก าหนดต่างๆ ของทางราชการ 
ส่งเสริมการให้ความร่วมมือและสนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ และ
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ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เป็นธรรม ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือให้สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นีไ้ด้รับการดแูลอย่างดี 

19. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

บริษัทตระหนกัดีถึงความส าคญัของการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้องครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอ่ืนท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์
ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลตอ่กระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่
ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ 
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.mitsibleasing.com    

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสมัพนัธ์นัน้ บริษัทยงัไม่ได้มีการจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ใน
เบือ้งต้น บริษัทได้มอบหมายให้ เลขานุการฝ่ายบริหาร ท าหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุน ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้
นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏใน
รายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอในงบ
การเงิน ซึ่งในการนีค้ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

บริษัทจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเ รียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
(Whistleblower) หรือการกระท าผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
บคุคลในบริษัทรวมถึงความบกพร่องของระบบควบคมุภายในจากพนกังานและผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนโดยสามารถ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ท่ี Email ดงันี ้

Email ช่ือ ต าแหน่ง 
sec_com@mitsibleasing.com นายชชัวสัส์  นิยมราษฏร์ เลขานกุารบริษัท 

หรือสง่จดหมายมาท่ี 
 บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 895-6 หมูท่ี่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต าบลส าโรงเหนือ  
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 (ส านักเลขานุการบริษัท) หรือ ติดต่อหมายเลข
โทรศพัท์ 0-2743-8787 ตอ่ 904 

http://www.mitsibleasing.com/
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 ทัง้นี ้บริษัทจะเก็บข้อมลูการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดงักลา่วเป็นความลบัและจ ากดักลุ่มผู้ รับทราบ
ข้อมูลโดยเปิดเผยเฉพาะผู้ ท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้เพ่ือคุ้มครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ แจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนดังกล่าวอย่างไรก็ตาม ผู้ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะเปิดเผยตัวหรือเลือกไม่
ประสงค์ออกนามก็ได้ หากปรากฎว่ามีผู้ ใดกลัน่แกล้งหรือปฏิบตัิไม่เป็นธรรมตอ่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทจะลงโทษผู้นัน้ในขัน้เดด็ขาด 

20. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุมัน่ได้ว่า บริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ทิศทาง 
และกลยทุธ์การด าเนินการ มีระบบการตดิตามและวดัผลการบริหารงานของผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็น
อิสระจากฝ่ายจดัการ รับผิดชอบตอ่ผลของการปฎิบตัิหน้าท่ีของตนตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ือง
ตา่งๆ ดงันี ้
 20.1 รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บน
หลกัการท่ีวา่ การตดัสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพ่ือผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ เท่านัน้ และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่
เข้าร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไมมี่อ านาจอนมุตัใินธุรกรรมนัน้ๆ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ จะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
และรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้จะได้มีการเปิดเผย
ไว้ในงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ด้วย 

(3) บริษัทฯ ได้แจ้งโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหาร
และด าเนินงานของกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้เข้าใจถึง
โครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้น ซึง่อาจอยูใ่นข้อตงลงภายในกิจการของครอบครัว
ไม่ว่าจะมีลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ และรับทราบถึงข้อตกลงผู้ ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่ม
บริษัทแม่ซึ่งมีผลต่ออ านาจในการควบคมุการบริหารจดัการกิจการ ซึ่งคณะกรรมการจะ
ดแูลไม่ให้ข้อตกลงดงักล่าวมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการ และ
หากมีข้อตกลงใดๆ ท่ีอาจจะกระทบตอ่กิจการแล้ว คณะกรรมการก็จะจดัให้มีการเปิดเผย
ข้อมลูตามสมควร 
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  20.2 การบริหารความเส่ียง 
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมัน่และตัง้ใจท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มและความมัน่คงให้แก่กิจการ

อย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ
ดงักล่าว จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดับคณะกรรมการบริษัทฯ 
และกก าหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเส่ียง รวมทัง้จดัให้มีระบบ
บริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ี
ส าคญัตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ สอบทานให้มีการปฎิบตัิตามกรอบการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้
องค์กร พร้อมทัง้ให้ค าแนะน าในการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญั สอบทานการรายงานการ
บริหารความเส่ียง และติดตามความเส่ียงท่ีส าคญั เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการจดัการความเส่ียง
ท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

20.3 ระบบการควบคุมภายใน 
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และ

ระดับปฏิบัติงาน และเพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บริษัทฯจึงได้
ก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์ และมี
การแบง่แยกหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั โดยบริษัทฯ
ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าท่ีในการสอบทานระบบการควบคมุ
ภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้าง
ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกเพ่ือท าหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานหลกัท่ี
ส าคญัของบริษัทฯได้ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ 

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบ
ควบคมุภายในทัง้ 5 องค์ประกอบ  คือ สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 
การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) และการติดตาม 
(Monitoring) เป็นประจ า ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้มัน้ใจตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมาย
ของบริษัทฯ รวมทัง้การปรับปรุงระบบการควบคมุภายในอยา่งตอ่เน่ือง 

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีระบบท่ีเป็นกลางและโปร่งใส ในการรักษาความสมัพนัธ์กบั                  
ผู้ตรวจสอบภายนอก โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ เช่ือมโยง 
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(4) ผู้สอบบญัชี จะต้องยืนยนัความเป็นอิสระของตนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุปี รวมถึง
รายงานวิธีการตา่งๆ ท่ีใช้อยู่ในส านกังานสอบบญัชีของตนเพ่ือให้มัน่ใจตอ่ความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบญัชีภายนอก 

(5) ผู้ สอบบัญชี มีสิทธิท่ีจะสอบทานรายงาน หรือรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ ออกควบคู่กับงบการเงินท่ีตนได้ตรวจสอบแล้ว และมีสิทธิท่ีจะรายงานความ
ผิดปกตใินรายงาน ซึง่ไมส่อดคล้องกบังบการเงินท่ีตนได้ตรวจสอบแล้ว  

 20.4 รายงานของคณะกรรมการ 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ จะท าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผู้อ านวยการฝ่าย

บญัชีและการเงินและผู้สอบบญัชีมาประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงิน
รวมของบริษัทฯ รวมทัง้สารสนเทศทางการเ งิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าว
จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต รวมทัง้
จะด าเนินการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศท่ีส าคญั ทัง้ข้อมลูทางการเงิน และไมใ่ชก่ารเงิน บน
พืน้ฐานของข้อเท็จจริงอยา่งครบถ้วน และสม ่าเสมอ 

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลมี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและมีจ านวน
เพียงพอ และจะดูแลการเปิดเผยข้อมูลต่างๆให้สะท้อนฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานอยา่งเพียงพอแก่สาธารณะ 

 20.5 การดูแลฐานะทางการเงนิของกิจการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากบัให้ฝ่ายจดัการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงิน
ของกิจการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ ท าให้คณธกรรมการ
สามารถรับทราบฐานะทางการเงินของกิจการตลอดเวลาและสามารถแก้ปัญหาได้แตเ่นิ่นๆ
หากเร่ิมมีสญัญาณบง่ชีเ้ร่ืองปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระ
หนี ้ 

(2) การอนมุตัทิ ารายการใดๆหรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัินัน้ จะผา่นการ
พิจารณากลัน่กรองว่าการท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบตอ่ความตอ่เน่ืองในการด าเนิน
กิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี  ้หากบริษัทประสบ
ปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มท่ีจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะท าการติดตามอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีแผนการท่ีจะแก้ไขปัญหาของกิจการ หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะ
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สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้อยา่งสมเหตสุมผล โดยค านงึถึงสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสีย
เป็นหลกั และให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

21. จรรยาบรรณ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน 
เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และ
เท่ียงธรรมทัง้การปฏิบตัิต่อบริษัทฯ ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสงัคม รวมทัง้การก าหนดระบบ
ตดิตามการปฏิบตัติามแนวทางดงักลา่วเป็นประจ า 

 ทัง้นี ้บริษัทฯได้มีการประกาศและแจ้งให้พนกังานทกุคนรับทราบและยึดปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ให้มีการปฏิบตัติามแนวทางดงักลา่ว 

(1) เป็นตวัแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างตอ่เน่ืองบริหารงานอย่างเต็ม
ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และการเจริญเติบโตอย่างยั่นยืนและ
มัน่คง 

(2) ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบับริษัทฯ และมติท่ีประชมุผู้
ถือหุ้น 

(3) บริหารงานด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต และระมดัระวงัโดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตวัเป็นกลาง
อย่างเคร่งครัด รวมทัง้มีความเป็นอิสระทัง้ในด้านการตดัสินใจและการกระท า โดยไม่สร้างข้อ
ผกูมดัท่ีอาจขดัแย้งกบัการปฎิบตัิหน้าท่ีของตนในภายหลงั 

(4) ให้อ านาจผู้ ในการด าเนินงานประจ าวนัของบริษัทฯ อย่างเต็มท่ี โดยไม่เข้าไปชีน้ าการด าเนินงาน
ดงักลา่วโดยไมมี่เหตผุลสมควร 

(5) ไม่ควรมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการท่ีเป็นธุรกิจเก่ียวข้องกับบริษัท หรือ ในกิจการท่ีมีลกัษณะเป็น
การแข่งขนักนักบับริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทฯ หรือบคุคลท่ี
เก่ียวข้องกับกรรมการบริษัทฯ มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ให้รายงานการมีส่วนได้เสีย
ดงักลา่วตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(6) หลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไปอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ 

(7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการปฎิบตัิงานให้แก่ตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม 

(8) ไม่กระท าการใดๆ ท่ีอาจมีผลให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการเอือ้
ประโยชน์ให้บคุคลหรือนิตบิคุคลอ่ืน 
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(9) มุ่งมั่นท่ีจะป้องกันและขจัดการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริตทุกประเภท โดยถือเป็นเร่ืองท่ีต้อง
ด าเนินการอยา่งรวดเร็วและเดด็ขาด เพ่ือสร้างคา่นิยมและภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษัทฯ 

(10) ยึดถือและปฎิบตัิตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และน ามาใช้ในการปฎิบตัิหน้าท่ีรวมทัง้
เป็นผู้น าในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอย่างในการปฎิบตังิานตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ 
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จรรยาบรรณธุรกจิ 
บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

1.  การต่อต้านทุจรติ คอร์รปัช ัน่ 
บริษัทให้ความส าคญัในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคณุธรรม 

สร้างจิตส านกึและคา่นิยมท่ีถกูต้องในการปฏิบตังิาน บริษัทจงึก าหนดแนวทางการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่
และส่ือสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้รับทราบ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบตัิอย่าง
เคร่งครัด 

แนวทางปฎบิตัทิ ีด่ ี
 บคุลากรทกุระดบัของบริษัทฯ ต้องปฎิบตัติามแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ดงันี ้

 1. กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ โดยไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไมพ่งึ
ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบการกระท าท่ีเข้าข่ายการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท 

2. ก าหนดระเบียบการจดัซือ้จดัจ้าง การเบกิจา่ยเงิน หรือการท าสญัญาใดๆ โดยแตล่ะขัน้ตอนต้องมี
หลกัฐานประกอบอยา่งชดัเจนและมีการก าหนดอ านาจอนมุตัอิยา่งเหมาะสมและรัดกมุ 

3. ก าหนดระบบการตรวจสอบภายในท่ีครอบคลมุด้านการเงินและการบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
มัน่ใจวา่ธุรกรรมทางการเงินดงักลา่วเป็นไปด้วยความถกูต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

4. ก าหนดหลกัการให้หรือการรับของขวญั สิ่งของ หรือการบนัเทิงท่ีอาจมีผลส่อให้เกิดข้อสงสยัใน
พฤติกรรมการทุจริตหรือการให้สินบน หากเป็นการรับของขวัญควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 
และต้องไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนกัว่าการกระท าใดๆ ต้องอยู่ภายใต้
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

5. จดัให้มีการส่ือสารนโยบายและแนวทางการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงักรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกระดบัของบริษัทให้รับทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้เพ่ือน าไปปฏิบตัิโดยผ่าน
ชอ่งทางตา่งๆ เชน่ การอบรมพนกังาน ระบบการส่ือสารภายในองค์กร เป็นต้น 

6. ก าหนดชอ่งทางการแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ในกรณีท่ีพบเหตกุารณ์ท่ีนา่สงสยัอนั
ส่อให้เกิดการทจุริตและการประพฤติมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทโดยผู้
แจ้งเบาะแสสามารถส่งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ไปยงับริษัท โดยผ่านช่องทาง เว็บไซต์  
อีเมล์ หรือ จดหมาย 
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7. จดัท ากลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทโดยการก าหนด
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสให้เป็นความลบักรณีท่ีข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสถูกเปิดเผย ผู้ ท่ีมีหน้าท่ี
ดแูลรับผิดชอบข้อมลูดงักลา่วจะต้องถกูด าเนินการลงโทษทางวินยั 

8. ก าหนดบทลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีมีกระท าการทจุริตคอร์รัปชัน่หรือสนับสนุน
การกระท าท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยจะด าเนินการลงโทษทางวินยัตามสมควรแก่
กรณี เชน่ ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลดคา่จ้าง พกังาน เลิกจ้าง และด าเนินคดีตามกฏหมาย 
เป็นต้น 

9. ก าหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงานตามล าดบัขัน้ของสายงานการบงัคบับญัชา ของผู้กระท า
การทจุริต จนกระทัง่ถึง คณะกรรมการความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการบริษัท 

ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทจุริตขึน้ ร่วมถึงผลกระทบโดย
ครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เชน่ การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สญูเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัป
ชัน  การท่ีผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การ
เปล่ียนแปลงข้อมลูในรายงานท่ีส าคญั  การได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สินโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

2.  การมส่ีวนได้เสยี และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัท่ีจะไมใ่ห้กรรมการบริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือพนกังาน บริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจท่ีแข่งขันกับ 
บริษัท หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท 
หรือในกรณีท่ีจ าเป็นต้องท ารายการเชน่นัน้ คณะกรรมการ บริษัท จะดแูลให้การท ารายการนัน้ มีความโปร่งใส 
เท่ียงธรรม เสมอเหมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีมีสว่นได้เสีย
ในรายการนัน้จะต้องไมมี่สว่นในการพิจารณาอนมุตั ิ
 ในกรณีท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการ บริษัท จะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด 
 บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคัญท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จงึก าหนดเป็นข้อปฏิบตัิส าหรับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
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แนวทางปฎบิตัทิ ีด่ ี
1. หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเอง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั

บริษัท 
2. ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องท ารายการเช่นนัน้เพ่ือประโยชน์ของ บริษัท ให้ท ารายการนัน้เสมือนการท า

รายการกับบุคคลภายนอก ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีมีส่วนได้เสียในรายการนัน้
จะต้องไมมี่สว่นในการพิจารณาอนมุตั ิ

3. ในกรณีท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์
ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จะต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด 

4. ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน หรือบคุคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือ เป็นผู้ ถือหุ้น
ในกิจการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จะต้องแจ้งให้ผู้บริหาร
สงูสดุทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5. กรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทาง
ธุรกิจอ่ืน ๆ การไปด ารงต าแหน่งนัน้จะต้องไม่ขดัต่อประโยชน์ของ บริษัท และการปฏิบตัิหน้าท่ี
โดยตรงในบริษัท 

3.  การป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใช้ 
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้ เพ่ือประโยชน์

ส่วนตน จึงก าหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมลูภายในให้เป็นความลบัระหว่างผู้ ท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ รวมทัง้
ก าหนดบทลงโทษอยา่งร้ายแรงส าหรับผู้ ท่ีน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้ รายละเอียดดงันี ้

แนวปฏบิตัทิ ีด่ ี
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูล

ภายในของบริษัทฯ  
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่น าความลับ และ/หรือ ข้อมูล

ภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด
ไมว่า่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่วา่จะได้ผลตอบแทน หรือไมก็่ตาม 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ท าการซือ้ขาย โอนหรือรับ โอน 
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลบัและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือเข้า ท านิติ
กรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่
บริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อก าหนดนีใ้ห้รวมความถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลุ
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นิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย ผู้ ใดท่ีฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบงัคบัดงักลา่วจะถือวา่ได้กระท าผิดอยา่งร้ายแรง  

4. บริษัทมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษัทให้สาธารณชนทราบ
โดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านส่ือและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
นโยบายการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทก าหนด รวมถึงผา่นส่ืออ่ืนๆ ของบริษัท เพ่ือให้แนใ่จวา่ข้อมลู
ขา่วสารได้เข้าถึงนกัลงทนุทกุกลุม่อยา่งทนัทว่งทีและเทา่เทียม 

นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าท่ีในการรายงาน การถือหลัก
ทรัพย์ของตนในบริษัทฯ รวมถึงคูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการ
ถือหลกัทรัพย์ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาด หลกัทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหง่
พระราชบญัญตั ิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กรรมการและผู้บริหารทกุทา่นมีหน้าท่ีรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงาน ก.ล.ต.และตลาด
หลกัทรัพย์ ดงันี ้

1. การรายงานการถือหลักทรัพย์ครัง้แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดเสนอขาย 
หลกัทรัพย์ตอ่ประชาชนหรือวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงด าแหนง่ กรรมการ หรือ ผู้บริหาร 

2. การรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ (แบบ 59-2) ทกุครัง้เม่ือมีการซือ้ขาย โอน หรือรับ
หลกัทรัพย์ภายใน 3 วนันบัแตว่นัท่ีเกิดรายการขึน้ พร้อมทัง้ส่งส าเนารายงานนีใ้ห้ คณะกรรมการ
บริหารของบริษัทฯ เพ่ือเก็บเป็นหลกัฐานทกุครัง้ 

3.1 การรกัษาความลบัของบรษิทั 

 เพ่ือความโปร่งใสและเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของบริษัทฯ ท่ียังไม่เปิดต่อ
สาธารณะ หรืออาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ หรือผู้ มีส่วนได้เสียหรือราคาหุ้นของบริษัทฯ จึงถือเป็น
ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง และผู้ รับจ้าง ท่ีจะต้องปฎิบตัิตามแนวปฎิบตัิ
ท่ีดีในการรักษาความลบัและการให้ข่าวสารแก่บคุคลภายนอก 

แนวปฏบิตัทิ ีด่ ี
3.1.1 การรกัษาความลบั 

  1. ในการควบคมุดแูลการด าเนินการข้อมูลข่าวสารลบับริษัท ได้แต่งตัง้นายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของบริษัท ให้ดูแล
รับผิดชอบการด าเนินการกบัข้อมลูขา่วสารลบั 

  2. การก าหนดชัน้ความลับของข้อมูลข่าวสารลับการก าหนดชัน้ความลับของข้อมูล
ขา่วสารลบัของบริษัท โดยแบง่ชัน้ความลบัไว้เป็น 3 ระดบั ดงันี ้
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  2.1  ลับท่ีสุด (Top Secret) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทัง้หมด 
หรือเพียงบางส่วน จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของ บริษัท อย่าง
ร้ายแรงท่ีสดุ 

  2.2.  ลับมาก (Secret) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับ ซึ่งหากเปิดเผยทัง้หมด หรือ 
เพียงบางส่วน จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของ บริษัท อย่าง
ร้ายแรง 

   2.3.  ลบั (Confidential) หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลบั ซึ่งหากเปิดเผยทัง้หมด หรือ 
เพียงบางส่วน จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของ บริษัทระเบียบฯ 
ดังกล่าวได้ยกเลิกความลับชัน้ “ปกปิด (Restrict)” และก าหนดแนวทาง
ปฏิบตัิว่าหากมีข้อมูลข่าวสารลบัชัน้ปกปิด ให้พิจารณายกเลิกชัน้ความลับ 
หรือปรับเป็น “ลบั” 

  3.1.2 การให้ขอ้มูลขา่วสารแก่บุคคลภายนอก 

  1. กรรมการผู้จดัการ หรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบข้อมลูท่ี
ออกสูส่าธารณชน 

   2. หน่วยงานท่ีก าหนดให้เป็นผู้ ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสมัพนัธ์ โดยให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
เป็นผู้จดัท ารายละเอียดให้ 

 3.1.3 การแสดงความเหน็แก่บุคคลภายนอก 

  1. ต้องไมเ่ปิดเผยหรือแสดงความเห็นแก่บคุคลอ่ืนใดภายนอกบริษัท 
  2. ขอให้ท่านถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าท่ีในการตอบค าถามเหล่านัน้หรือไม ่หากไม่

มีขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสภุาพ และแนะน าให้สอบถาม
จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงตอ่ไป 

4.  การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน / รายงานทางบญัช ี/ การเงนิ 
 บริษัทฯ จะจดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในทกุด้าน และระบบการตรวจสอบภายในต่าง ๆ ทัง้
ด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้องการจดัให้มี
กลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดแูลเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้น
และสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการก าหนดล าดับชัน้ของอ านาจอนุมัติและความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารและพนกังานท่ีมีการตรวจสอบถ่วงดลุในตวัก าหนดระเบียบการปฏิบตังิานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
มีส านกัตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ
ทุกหน่วยงาน ทัง้หน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า
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ระบบควบคมุภายในของบริษัทเหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และหลกัการควบคมุภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การด าเนินงาน 
(Operational Control) การบญัชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบตัิตามกฏหมายและระเบียบ
ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง (Compliance Control) 

แนวปฏบิตัทิ ีด่ ี
 4.1 การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง : ต้องสอบทานระบบการควบคุมภายใน / การบริหารความเส่ียง และรายผลการ
สอบทานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

2. ผู้บริหารระดับสูง : ต้องจดัระบบควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 
รวมถึงการปลกูฝังให้พนกังานมีวินยั มีความรู้ความเข้าใจมีทศัคติท่ีดี และให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบและควบคมุภายใน 

3. ผู้บริหารระดับกลาง : ต้องจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ี
เก่ียวข้องกบังานท่ีรับผิดชอบ มีการประเมินผล ปรับปรุงสอบทาน และปฎิบตัิตามระบบท่ี
วางไว้ 

4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน :  
 ต้องรับผิดชอบการสอบทาน การประเมินการควบคมุภายในสนบัสนุนกระบวนการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การควบคมุและการบริหารความเส่ียง 
 ต้องเสนอแนะมาตรการควบคมุท่ีเหมาะสม และการด าเนินการท่ีช่วยสร้างมลูคา่เพิ่ม

แก่หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์สภาพแวดล้อม และปัจจยัความเส่ียงท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

5. พนักงานทุกระดับ : ตร้องปฎิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสั่ง และระบบควบคุม
ภายใน รวมทัง้การบริหารความเส่ียงท่ีตวัเองรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. จดัให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีในทกุๆ ด้าน ท่ีครอบคลมุถึงการประเมินความเส่ียง
ด้านคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่บริษัทฯ และจดัท ากรอบการควบคมุภายในขององค์กร ซึง่มี
วตัถุประสงค์ครอบคลุมเร่ืองการประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชนัในระดบักระบวนการ 
(Process Level) และก าหนดให้มีกระบวนการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท
ฯ เป็นประจ า เพ่ือให้ความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ 
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 4.2 รายงานทางบญัช ี/ การเงนิ 
  ความถูกต้องของการบนัทกึรายการ 

1. การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทจะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถ
ตรวจสอบได้โดยไมมี่ข้อจ ากดัหรือข้อยกเว้นในลกัษณะใด 

2. การลงรายการบญัชี และการบนัทึกทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการ
บดิเบือนหรือสร้างรายการเท็จ ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์ใดๆ ก็ตาม 

3. บุคลากรทุกระดับต้องด าเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคล้อง และเป็นไปตามระเบียบ 
ข้อก าหนด และค าสัง่ตา่ง ๆ ของบริษัท รวมทัง้มีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการ
ทางธุรกิจท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ และทันเวลา 
เพ่ือให้ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการบนัทกึ การจดัท า และการประเมินรายงานทางการบญัชี
และการเงิน สามารถบนัทึก และจดัท ารายงานทางการบญัชี และการเงินทกุประเภทของ
บริษัท ลงในระบบบญัชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดท่ีถกูต้อง และครบถ้วน 

  รายงานทางการบญัชแีละการเงนิ 
1. พนกังานทกุคนต้องไม่กระท าการบิดเบือนข้อมลู หรือสร้างรายการเท็จ ไมว่า่จะเป็น ข้อมลู

รายการทางธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการบญัชี และการเงิน หรือข้อมลูรายการทางด้านปฏิบตัิการ 
2. พนกังานทกุคนควรตระหนกัว่าความถูกต้องของรายงานทางบญัชีและการเงิน เป็นความ

รับผิดชอบร่วมกนัของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
3. พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการ จดัเตรียม และ/หรือให้ข้อมลู รายการ

ทางธุรกิจ 

การปฏบิตัติามกฎหมาย 
1. บุคลากรทุกระดบัจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ระเบียบ ข้อก าหนด และค าสัง่ 

เพ่ือให้การจดัท าบญัชีและบนัทกึทางการเงินของบริษัท เป็นไปอยา่งถกูต้องและสมบรูณ์ 
2. บุคลากรทุกระดบัจะต้องยึดหลกัความซ่ือสัตย์ ปราศจากอคติ และความซ่ือตรง ในการ

จดัเก็บบนัทึกข้อมลู โดยความซ่ือตรงดงักล่าวหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเก่ียวกบักิจกรรมท่ีผิด
กฎหมาย หรือผิดจริยธรรมด้วย 

5.  ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 บริษัทก าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เป็นปัจจยัส าคญัท่ีชว่ยสง่เสริมการด าเนินธุรกิจ 
และเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ฉะนัน้จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนกังานบริษัททุกคนท่ีจะต้องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมาย ค าสัง่ บริษัท และตามมาตรฐานท่ีบริษัท
ก าหนด และบริษัทได้จดัให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์
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และข้อมลูคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 
 ทัง้นี ้พนกังานบริษัท ทกุคนมีหน้าท่ี และข้อปฏิบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

แนวปฏบิตัทิ ีด่ ี
1. มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปอ้งกนั และดแูลให้ระบบสารสนเทศของบริษัทท่ีอยูใ่นความครอบครอง 

หรือหน้าท่ีรับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผย
ข้อมลูท่ีมีความส าคญัทางธุรกิจตอ่ผู้ ไมเ่ก่ียวข้อง 

2. มีวินยัในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ส่ือสารของบริษัท ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ
บริษัท และผู้ อ่ืน เชน่ ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบสร้างความเสียหาย
ต่อช่ือเสียง และทรัพย์สิน รบกวน หรือก่อความร าคาญต่อการท างานของระบบสารสนเทศ ดกั
ข้อมลู ลกัลอบถอดรหสัผา่น ปลอมแปลงข้อมลูคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงท่ีไม่
เหมาะสมรวมทัง้ไมน่ าไปใช้ในเชิงธุรกิจสว่นตวั หรือการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

3. ต้องไมล่ะเมิดลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน 
4. ต้องเข้ารหสัข้อมลูในกรณีท่ีต้องการสง่ข้อมลูท่ีส าคญัทางธุรกิจผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทัง้

ไมแ่ลกเปล่ียนข้อมลูท่ีส าคญัทางธุรกิจกบั Website ท่ีไมมี่การปอ้งกนัความปลอดภยัของข้อมลู 
5. กรณีท่ีพนกังานขออนุญาตให้ผู้ปฏิบตัิงานสมทบ ซึ่งเป็นพนกังานของผู้ รับจ้างของบริษัท เข้าใช้

ระบบสารสนเทศของบริษัท ได้นัน้ พนกังานผู้ขออนญุาตต้องควบคมุการใช้งานของผู้ปฏิบตัิงาน
สมทบ และต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบับริษัท 

6. บริษัทจะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ตดิตาม สอบสวน และควบคมุการใช้ระบบสารสนเทศของพนกังาน 
หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางท่ีไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอันควร เพ่ือป้องกันความ
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศของบริษัท 

7. หากบริษัทพบวา่ พนกังานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอยา่งเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริง จะ
ได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรือโทษทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแตก่รณี 

6.  การแจง้เบาะแสการกระท าความผดิ 

บริษัทจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้อ งเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
(Whistleblower) หรือการกระท าผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
บคุคลในบริษัทรวมถึงความบกพร่องของระบบควบคมุภายในจากพนกังานและผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนโดยสามารถ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ท่ี Email ดงันี ้

Email ช่ือ ต าแหน่ง 
sec_com@mitsibleasing.com นายชชัวสัส์  นิยมราษฏร์ เลขานกุารบริษัทฯ  



 

43 | นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 
  

บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ากดั (มหาชน) 

หรือส่งจดหมายมาที่ 
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 895-6 หมู่ท่ี 5 ถนนศรีนครินทร์ ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอ

เมืองจงัหวดัสมทุรปราการ 10270 (ส านกัเลขานุการบริษัท) หรือ ติดตอ่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2743-8787 ต่อ 
904 

ทัง้นี ้บริษัทจะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความลับและจ ากัดกลุ่มผู้
รับทราบข้อมลูโดยเปิดเผยเฉพาะผู้ ท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้เพ่ือคุ้มครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียนดงักล่าวอย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะเปิดเผยตวัหรือเลือกไม่
ประสงค์ออกนามก็ได้ หากปรากฎว่ามีผู้ ใดกลัน่แกล้งหรือปฏิบตัิไม่เป็นธรรมตอ่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทจะลงโทษผู้นัน้ในขัน้เดด็ขาด 

7.  ความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี 
 การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมเก่ียวข้องกับผู้ มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า 
คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี ้พนกังานไปจนถึงชุมชนสงัคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการท่ี
แตกต่างกัน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของแตล่ะกลุม่ดงันี ้

7.1 การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้น 

 นโยบาย : ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขัน้พืน้ฐานของตน และมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับผู้ ถือหุ้นโดยค านึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
อยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้ด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

แนวปฏบิตัทิ ีด่ ี
1. ผู้บริหารและพนกังานทกุคนจะต้องปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ เอา

ใจใส ่และมีวิสยัทศัน์กว้างไกล ไมห่าผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมลูขององค์กรซึ่ง
ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมลูความลบัขององค์กรตอ่บคุคลภายนอก รวมทัง้
ไมด่ าเนินการใดๆ อนัเป็นลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2. ไม่หาประโยชน์ให้กบัตนเองและผู้ เก่ียวข้องโดยใช้ข้อมลูภายในท่ียงัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ และ
ไมเ่ปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจอนัจะน ามาซึง่ผลเสียของกลุม่บริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก 

3. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนดสามารถเสนอ
เร่ืองบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้ น โดย
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะพิจารณา
กลัน่กรองความเหมาะสม และน าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 
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4. และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
5. ก ากบัดแูลการด าเนินการ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีดี 

และมีการน าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การ
บญัชีและรายงานอ่ืนๆ โดยสม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยผ่านช่องทางตา่งๆ เช่น 
การแจ้งข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศทางหนงัสือพิมพ์ หรือการส่งจดหมายเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร เป็นต้น 

6. รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทัง้ในด้านบวกและ
ด้านลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุและมีเหตมีุผลอยา่งเพียงพอ 

7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อ่ืน โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
องค์กร 

8. บริษัทต้องปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7.2 การปฏบิตัต่ิอบุคลากรในองค์กร 

 นโยบาย : ผู้บริหารและพนกังานทกุคนจะต้องปฏิบตัิต่อกนัอย่างยตุิธรรม บริหารงานโดยความ
ไมล่ าเอียง สนบัสนนุในการสร้างศกัยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบคุลากรใน
องค์กรรวมทัง้ส่งเสริมให้ทุกคนมีความเข้าใจในเร่ืองจรรยาบรรณท่ีพนักงานต้องพึงปฏิบตัิ จัดสวัสดิการให้
พนกังานอย่างเหมาะสมและปฏิบตัิตอ่พนกังานใต้บงัคบับญัชาและพนกังานในระดบัเดียวกนัด้วยความสจุริต
ใจ รับฟังข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะอยา่งมีเหตผุล 

แนวปฏบิตัทิ ีด่ ี
1. ปฎิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานและหลักการเก่ียวสิทธิมนุษยชนขัน้

พืน้ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบง่แยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา ความพิการ 
ฐานะ ชาตติระกลู สถานศกึษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฎิบตังิานรวมทัง้
ให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ 

2. ผู้บงัคบับญัชาทุกคนมีหน้าท่ีในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบ
และแนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ และบริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ 
ท่ีไมเ่ป็นธรรม ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนกังาน 

3. บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนบัสนุนกลยุทธ์ / เป้าหมายธุรกิจ และจดัวาง
ระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลให้เทียบเคียงได้กบัธุรกิจชัน้น า โดยมีความชดัเจน 
โปร่งใส ยตุธิรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้กลุม่บริษัทฯ 

4. การพฒันาทรัพยากรบคุคลเป็นเร่ืองขององค์กร ผู้บงัคบับญัชา และพนกังานทกุคนดงันี ้
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 ผู้บงัคบับญัชามีหน้าท่ีวางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมูลป้อนกลบัและสนับสนุนการ
พฒันาพนกังานอยา่งเสมอภาค 

 พนกังานมีโอกาสเทา่เทียมกนัในการพฒันาทกัษะและความสามารถของตนเอง 

 องค์กรจะคดัสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ท่ีมีพฤติกรรมในการท างานอย่างมืออาชีพ และ
พฒันาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอยา่งตอ่เน่ือง 

5. ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน โดยความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทน และแรงจูงใจ
ตา่ง ๆ ขึน้อยูก่บัคณุภาพ ผลส าเร็จของงานทศันคต ิและศกัยภาพของพนกังาน 

6. การแตง่ตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังานกระท าด้วยความเสมอภาค 
สจุริตใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้การกระท า
หรือการปฎิบตัขิองพนกังานนัน้ๆ 

7. สนับสนุนการจัดตัง้ชมรมของพนักงานภายในของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ความสัมพันธ์ แลกเปล่ียนองค์ความรู้ในการกลุ่มพนักงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเช่ือม
ความสมัพนัธ์กบัองค์กรและชมุชนภายนอก 

8. สง่เสริมให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตในการท างาน มีความปลอดภยั และอาชีวอนามยัท่ีดี ตลอดจน
จดัการดแูลสถานท่ีท างานให้ปลอดจากการใช้สารเสพติดและการด่ืมแอลกอฮอล์ 

9. รับฟังความข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเทา่เทียมและเสมอภาค โดยมี
ช่องทางให้พนกังานสามารถแจ้งเร่ืองส่อไปในทางผิดข้อบงัคบัการท างาน ระเบียบ ข้อก าหนด 
ค าสัง่ ประกาศ หรือกฎหมายได้ 

10. หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของ
พนกังาน 

11. จดัให้พนกังานทุกคนรับทราบนโยบายและสวสัดิการท่ีพนกังานพึงได้รับโดยมีคู่มือพนกังานซึ่ง
ก าหนดระเบียบข้อบงัคับการท างาน คู่มือประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิตแบบกลุ่ม 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น 

12. เปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนะหรือร้องทกุข์เก่ียวกบัการท างาน และก าหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

7.3 การปฏบิตัต่ิอลูกค้า 

 นโยบาย : ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ท่ี
บริษัทก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด มุง่มัน่สร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้า ท่ีจะได้รับผลิตภณัฑ์และ
บริการท่ีดีมีคณุภาพ และยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืน 
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แนวปฏบิตัทิ ีด่ ี
1. มุง่มัน่พฒันาคณุภาพของสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตอ่เน่ือง  
2. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องทนัต่อเหตกุารณ์ และไม่

บดิเบือนข้อเท็จจริง 
3. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เง่ือนไขเวลาท่ีเหมาะสม มีระบบการรับข้อร้องเรียน

เก่ียวกับสินค้าและบริการ และด าเนินการอย่างดีท่ีสุดเพ่ือให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว 

4. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

5. ปฎิบตัิตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฎิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้
ลกูค้าทราบลว่งหน้าเพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

7.4 การปฏบิตัต่ิอคู่ค้า 

 นโยบาย : ผู้บริหารและพนกังานทกุคนจะต้องปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับ
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบ
ลว่งหน้าเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข 

แนวปฏบิตัทิ ีด่ ี
1. ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือจา่ยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า 
2. ปฎิบตัติามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่คูค้่าอยา่งเคร่งครัด 
3. รักษาความลบัของคูค้่าอยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไมน่ าข้อมลูของคูค้่ามาใช้เพ่ือประโยชน์

ตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
4. กรณีไมส่ามารถปฎิบตัติามเง่ือนไขได้ จะต้องรีบแจ้งให้คูค้่าทราบลว่งหน้าเพ่ือร่วมกนัพิจารณาหา

แนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลกัของความสมเหตสุมผล 

7.5 การปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการค้า 

 นโยบาย :  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกา
ของการแขง่ขนัท่ีดี และไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยวิธีท่ีไมส่จุริต 

 แนวปฏบิตัทิ ีด่ ี
1. ประพฤตปิฎิบตัภิายใต้กรอกกติกาของการแขง่ขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม 
2. ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 
3. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลความ

เป็นจริง 
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4. ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืนหรือคูแ่ขง่ทางการค้า 

7.6 การปฏบิตัต่ิอเจา้หน ี ้

 นโยบาย :  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกา
ของการแขง่ขนัท่ีดี และไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยวิธีท่ีไมส่จุริต 

 แนวปฏบิตัทิ ีด่ ี
1. รักษาและปฎิบตัิตามเง่ือนไขท่ีมีตอ่เจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัด ทัง้ในแง่การช าระคืน การดแูลหลกัทรัพย์

ค า้ประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ 
2. รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนีต้ามข้อก าหนดในสัญญาเงินกู้ อย่างถูกต้องครบถ้วน และ

เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3. รายงานเจ้าหนีล้่วงหน้าหากไม่สามารถปฎิบตัิตามข้อมูลผูกผันในสญัญา และร่วมกันหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาดงักลา่ว เพ่ือไมใ่ห้เกิดการผิดนดัช าระหนี ้

7.7 การปฏบิตัต่ิอภาครฐั 

 นโยบาย :  ผู้บริหารและพนกังานทกุคนให้ความส าคญักบัภาครัฐซึง่ถือเป็นหนึง่ในผู้ มีสว่นได้เสีย
ของกลุม่บริษัทฯ จงึได้ก าหนดแนวทางในการปฎิบตัติอ่ภาครัฐในประเทศตา่งๆ ท่ีเข้าไปลงทนุเพ่ือหลีกเล่ียงการ
ด าเนินการท่ีอาจสง่ผลตอ่การกระท าท่ีไมเ่หมาะสม 

 แนวปฏบิตัทิ ีด่ ี
1. ด าเนินการอย่างถกูต้องตรงไปตรงมา เม่ือมีการติดตอ่ท าธุรกรรมกบัเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของ

รัฐ 
2. หลีกเล่ียงการท าธุรกรรมกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในขณะท่ี

เจ้าหน้าท่ีดงักลา่วมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเก่ียวกบัสญัญาท่ีท ากบัรัฐ 
3. การท าความรู้จักหรือการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและกลุ่มบริษัทฯ ในขอบเขตท่ี

เหมาะสมสามารถท าได้ เช่น การพบปะพดูคยุในท่ีสาธารณะต่างๆ การแสดงความยินดีในวาระ
โอกาสเทศกาล หรือตามประเพณีปฎิบตัิ 

7.8 การปฏบิตัต่ิอสงัคมและส ิง่แวดลอ้ม 

 นโยบาย :  ผู้บริหารและพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิหรือควบคมุให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และรับผิดชอบตอ่สงัคม  คณุภาพชีวิต และการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิสง่เสริมการ
ใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ แบง่ปันผลก าไรส่วนหนึง่ เพ่ือตอบแทนและสร้างสรรค์ชมุชนและสังคม รวมถึง
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนนุ และอาสาท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคม  ทัง้นี ้บริษัทได้
ก าหนดข้อพงึปฏิบตัสิ าหรับผู้บริหารและพนกังานเพ่ือถือปฏิบตัดิงันี ้



 

48 | นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 
  

บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ากดั (มหาชน) 

 แนวปฏบิตัทิ ีด่ ี
1. ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมู่พนกังานทุก

ระดบัอยา่งตอ่เน่ืองและจริงจงั 
2. อ านวยประโยชน์ตอ่สงัคมทกุระดบั ทัง้ในระยะใกล้หรือไกล 
3. ให้การสนบัสนนุการศกึษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุชน 
4. ให้การสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของท้องถ่ิน โดยค านึงถึง

ความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีสงัคมและชมุชนพงึจะได้รับอยา่งยัง่ยืน 
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นยิามคุณสมบตั ิ 
กรรมการอสิระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณี
ท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ
กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกตเิพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤตกิารณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัท หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชาระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อย
ละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แตย่ี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้
การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
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พิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบ
บญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจ
ควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีผู้ ขออนุญาตแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าท่ีก าหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัท 
จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแตง่ตัง้บคุคล
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัใ ห้มีการเปิดเผยข้อมูล
ตอ่ไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

(1) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บคุคลดงักล่าวมีคณุสมบตัิไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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(2) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(3) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวเป็น

กรรมการอิสระ 
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กฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  

กฎบตัร  
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงได้พิจารณา
แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ท าหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนิน
กิจการของบริษัท สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพ่ือให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบตัิงานท่ีดี 
การบริหารกิจการด าเนินไปอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสงูสดุ คณะกรรมการตรวจสอบ
ยงัท าหน้าท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกบัผู้สอบบญัชี เ พ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานทางการ
เงินของบริษัท มีความนา่เช่ือถือ มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วนถกูต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด
ท่ีเก่ียวข้อง สร้างความมั่นใจและความน่าเช่ือถือแก่ผู้ ลงทุน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกิจการอยา่งรอบคอบ มีความยตุธิรรม โปร่งใส และมีการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดี คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

2. องค์ประกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท ท่ีเป็นอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน 
2.2 กรรมการตรวจสอบมีทักษะความช านาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย กรรมการ

ตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงิน 
2.3 ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่ง เ ป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
2.4 ให้ผู้จดัการหนว่ยงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหนง่ 

3. คุณสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.1 ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการของบริษัท 
3.2 มีคุณสมบตัิตามท่ีก าหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
3.3 กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ทา่นต้องเป็นผู้ มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน 
3.4 กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคณุสมบตัเิป็นคณะกรรมการอิสระดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุ้น
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ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน

ประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  ก่อนวันท่ี ย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่
รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็น บดิามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนได้รับการแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วน
ของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษัท 

 3.5 เป็นผู้ ท่ีสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีและแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
 บริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 

3.7 เป็นผู้ ท่ีได้รับความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
3.8 สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการด าเนินหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. ขอบเขตอ านาจหนา้ท ีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
4.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้อง และเพียงพอ 
4.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน

 (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
 ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
 รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

4.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4.4 พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัท และเสนอคา่ตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้น รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ 

 4.5 พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล 
และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

4.6 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงาน
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษั 
2. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท   
3. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
4. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
5. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
6. จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แตล่ะทา่น 
7. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎ

บตัร (Charter) 
8. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท   
4.7 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ

กระท าดงัต่อไปนีซ้ึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
2. การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท าตามข้างต้นต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ 

4.8 ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 ตรวจสอบ 

4.9 ทบทวนข้อบงัคบั และผลการปฏิบตัิงานในปีท่ีผา่นมาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. วาระการด ารงต าแหนง่ 
วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้
5.1  ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีนี ้หมายถึง ช่วงเวลา

ระหวา่งวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของปีท่ีได้รับการแตง่ตัง้ จนถึงวันประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถัดไป
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และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอช่ือและแต่งตัง้เข้า
ด ารงต าแหนง่ใหมอี่กได้ 

5.2 นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระดงักลา่วข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี ้หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์ 
4. พ้นวาระจากการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 

5.3 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดย
ควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้อนมุตั ิโดยบริษัทจะแจ้งเร่ืองการลาออกพร้อมส าเนาหนงัสือลาออกให้ตลาดหลกัทรัพย์ ทราบ ใน
กรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากต าแหน่ง
ต้องรักษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้า
รับหน้าท่ี 

5.4 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 
วนั เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคลท่ีเข้าเป็น
กรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระท่ียงัคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตน
แทน 

6. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้
6.1 ให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายใน

และเร่ืองอ่ืนๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยก าหนดให้เรียกประชุมก่อนมีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทไม่น้อยกว่า 3 วนั หรือให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือ
พิจารณาเร่ืองจ าเป็นเร่งดว่นอ่ืนๆ ได้ตามแตจ่ะเห็นสมควร 

6.2 กรรมการตรวจสอบท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไมมี่สิทธิออกเสียงลงมตใินเร่ืองนัน้ 
6.3 การออกเสียงในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงข้างมากเป็น

ส าคญัในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชี ้
ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอ่ืน ๆ ท่ีมิได้ลงมติเห็นด้วยให้น าเสนอเป็น
ความเห็นแย้งตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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6.4 ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชมุตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท
ในคราวถดัไปเพ่ือทราบทกุครัง้ 

6.5 ให้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
6.6 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า 1/2 ของ

กรรมการตรวจสอบทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชมุ 
6.7 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอข้อมลูตา่งๆ ท่ีต้องการ หรือร้องขอให้กรรมการบริษัท เจ้าหน้าท่ี

ของบริษัท หรือผู้สอบบญัชีเข้าร่วมในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม ซึ่ง
บคุคลท่ีคณะกรรมการตรวจสอบร้องขอให้เข้าร่วมประชมุจะต้องเป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง หรือ
รับผิดชอบในวาระท่ีพิจารณาในท่ีประชมุ 

7. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท 
7.2 ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระท า

ดงัตอ่ไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
1. รายการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
2. การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกต ิหรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
3. การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อก าหนดใดๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

7.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน 
หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแก้ไขดงักล่าวโดยไม่มีเหตผุล
อนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งท่ีพบดงักล่าวโดยตรงต่อส านกังาน
ก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์ได้ 

8. การรายงานของบรษิทัจดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัย์ 
8.1 การแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

 1. รายงานมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ถึงการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมน าสง่
แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
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2. น าส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ พร้อมการรายงานมติการแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 วนั นบัแตว่นัท่ีคณะกรรมการบริษัทมี
มตแิตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ 

8.2 การเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. รายงานมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ถึงการเปล่ียนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์ ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
    2. น าส่งหนงัสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ ส าหรับกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับ

การแตง่ตัง้ใหม ่พร้อมการรายงานมตกิารแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
8.3 รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีและขอบเขตการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพย์ ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 
วนันบัแตว่นัท่ีมีมตขิองคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

9. บทบาทหนา้ท ีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การท างาน ด้านบญัชี กฎหมาย หรือการเงิน มีขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
9.1 สอบทานวา่บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
9.2 สอบทานว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

9.3 สอบทานว่าบริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

9.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักล่าว 

9.5 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

9.6 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้
1. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
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2. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
3. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
4. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
5. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
6. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะคน 
7. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
9.7 รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ า อยา่ง

น้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
9.8 ในกรณีท่ีพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อ

ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท เช่น รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืน
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น
ต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่
ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงาน
คณะกรรมการก าหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

9.9 ดแูลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เก่ียวกบัรายงานในงบการเงินท่ี
ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอ่ืน โดยท าให้ผู้แจ้งเบาะแสมัน่ใจว่า มีกระบวนการสอบทานท่ีเป็นอิสระ 
และมีการด าเนินการตดิตามท่ีเหมาะสม 

9.10 ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอก หรือ 
ผู้ เช่ียวชาญทางวิชาชีพเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยตาม
ระเบียบของบริษัท 

9.11 ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

10. การประเมนิผลการปฎบิตังิาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัท 
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กฎบตัร  
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. วตัถุประสงค์ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนรับผิดชอบในการก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท รวมทัง้สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้
ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัท 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารงาน 2 คน และกรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระ 1 คน เป็น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน รวมกนัไมน้่อยกวา่ 3 คน ร่วมกนัเป็นคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

3. ขอบเขตอ านาจหนา้ท ีด้่านการสรรหา  

3.1 ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยให้
เหมาะสมกบัลกัษณะและการด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยการก าหนดคณุสมบตั ิและความรู้ความ
ช านาญแตล่ะด้านท่ีต้องการให้มี 

3.2 สรรหากรรมการ เม่ือถึงวาระท่ีจะต้องเสนอช่ือกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดย
การสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดมิให้ด ารงต าแหนง่ตอ่ หรือเปิดรับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น 
หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรือ
การให้กรรมการแตล่ะคนเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสม เป็นต้น 

3.3 พิจารณารายช่ือบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมาและคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์
คณุสมบตัท่ีิก าหนดไว้ 

3.4 ตรวจสอบว่าบุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือนัน้มีคณุสมบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดของหน่วยงานท่ี
 เก่ียวข้อง 
3.5 ด าเนินการทาบทามบคุคลท่ีมีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัิท่ีก าหนดไว้ เพ่ือให้มัน่ใจว่า

บุคคลดังกล่าวมีความยินดีท่ีจะมารับต าแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตัง้จาก                             
ผู้ ถือหุ้น 

3.6 เสนอช่ือให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและบรรจช่ืุอในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้
 ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ 

3.7 พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท                                     
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4. ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

4.1 พิจารณาหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนของกรรมการ กรรมการชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จดัการ เพ่ือให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับ
บริษัท และก าหนดหลกัเกณฑ์ให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดผลงานตามท่ีคาดหวงั ให้มีความเป็นธรรม 
และเป็นการตอบแทนบคุคลท่ีชว่ยให้งานของบริษัทประสบผลส าเร็จ 

4.2 ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจ า ค่าตอบแทนตามผลการ
ด าเนินงาน และค่าเบีย้ประชุม โดยค านึงถึงแนวปฏิบัติท่ีอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่   ผล
ประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการท่ีบริษัทต้องการ 

4.3 พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการ ตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4.4 ก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ ตามหลกัเกณฑ์
การจ่ายได้พิจารณาไว้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ 

4.5 พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้
กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้ น และสร้างแรงจูงใจให้
กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ ถือหุ้ นในระยะยาวและ
สามารถรักษาบคุลากรท่ีมีคณุภาพได้อยา่งแท้จริง   

5. บทบาทหนา้ท ีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่งตัง้จากกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่าง
น้อย  1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าท่ีด าเนินการตามกระบวนการสรรหาท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
ด้วยความโปร่งใส เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ จริยธรรม และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง
กรรมการหรือกรรมอิสระ และมีหน้าท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์ วิธีการก าหนดคา่ตอบแทน และสิทธิประโยชน์ให้แก่
กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานท่ีได้รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท ท่ีเป็นธรรมและ
สมเหตสุมผล และเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ มีขอบเขตหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
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5.1 ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท 
5.2 ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการ

ก ากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัททุกๆ ปี รวมทัง้เสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก ากับดแูลกิจการ
ของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา 

5.3 พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด ารง
ต าแหน่งกรรมการเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  

5.4 พิจารณาสรรหาผู้ ท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร ในกรณีท่ีมีต าแหน่งว่าง
ลง ละรวมทัง้หลกัเกณฑ์ในการสืบทอดต าแหนง่ 

5.5 ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมในแต่ละปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมถึงผู้บริหารท่ีรายงานตรงตอ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

5.6 พิจารณาอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 
5.7 จัดท าหลักเกณฑ์ และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการพิจารณาอนมุตั ิและ/หรือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัติามแตก่รณี 
5.8 รายงานนโยบายด้านคา่ตอบแทนกรรมการ หลกัการ/เหตผุลและวตัถปุระสงค์ของนโยบายเปิดเผย

ไว้ในรายงานประจ าปี 
5.9 ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

6. การรายงาน 

 รายงานผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบ และจัดท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทฯ  

7. การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการจะท าการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจ าปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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กฎบตัร  
คณะกรรมการบรหิารความเส ีย่ง 

1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงได้พิจารณาแตง่ตัง้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพ่ือท าหน้าท่ีก าหนดและทบทวน นโยบาย 
กรอบการบริหารความเส่ียงองค์กรก ากับดูแล พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กรทัง้นีเ้พ่ือให้
เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ก าหนดกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง ดงันี ้

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบรหิารความเส ีย่ง 

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยเลือกจากคณะกรรมการ
บริษัทอย่างน้อยจ านวน 1 ท่าน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็น
กรรมการอิสระ  

2.2 เป็นผู้ มีความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพ่ือก าหนดนโยบายด้านการบริหาร
ความเส่ียงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร รวมทัง้ก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการ
ความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทอยา่งเหมาะสม 

2.3 ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องแตง่ตัง้เลขานกุาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
โดยอาจเป็นหัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เห็นสมควรซึ่งบุคคลดงักล่าวต้องสนบัสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เห็นสมควรซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนและคอยช่วยเหลือการท าหน้า ท่ีของคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงตลอดจนการจดัเตรียมวาระการประชมุ และบนัทึกรายงานการประชมุ
ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. คุณสมบตัขิองกรรมการบรหิารความเส ีย่ง 

กรรมการบริหารความเส่ียง ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้
3.1 ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
3.2 มีความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท ด้านกฎหมาย และด้านอ่ืนๆ  
3.3 มีวฒุิภาวะ และความมัน่คง กล้าแสดงความเห็นท่ีแตกตา่ง  และมีความเป็นอิสระ 
3.4 สามารถอทุิศเวลาในการท าหน้าท่ี 
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4. ขอบเขตอ านาจหนา้ท ี ่

4.1 ก าหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทซึง่ครอบคลมุถึงความเส่ียง
 ประเภทตา่งๆ ท่ีส าคญั เช่น ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านการลงทนุ และความเส่ียงท่ีมี
 ผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของกิจการ เป็นต้น เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดย 
 ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพย์และสมาคม                           
 ผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
4.2 ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการ

บริหารความเส่ียง เพ่ือให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคมุความเส่ียงแต่ละประเภทให้อยู่ใน
ระดบัท่ียอมรับได้ โดยให้หนว่ยงานตา่งๆ มีสว่นร่วม ในการบริหารและควบคมุความเส่ียง  

4.3 ดแูลและติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเส่ียงภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับ
อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 

4.4 ก าหนดเกณฑ์วดัความเส่ียงและเพดานความเส่ียงท่ีบริษัทจะยอมรับได้ 
4.5 ก าหนดมาตรการท่ีจะใช้ในการจดัการความเส่ียงให้เหมาะสมตอ่สภาวการณ์ 
4.6 ประเมินความเส่ียงในระดบัองค์กร และก าหนดวิธีการบริหารความเส่ียงนัน้ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับ

ได้รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการบริหารความเส่ียงตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ 
4.7 ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียง

พอท่ีจะควบคมุความเส่ียง 
4.8 มีอ านาจในการเรียกบคุคลท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จงหรือแตง่ตัง้และก าหนดบทบาทท่ีให้ผู้ปฏิบตัิงานทุก

ระดบัมีหน้าท่ีบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม และให้รายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงเพื่อให้การบริหารความเส่ียงบรรลวุตัถปุระสงค์ 

4.9 รายงานผลเก่ียวกับการบริหาร การด าเนินงาน และสถานะความเส่ียงของบริษัทและการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งท่ีต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและกล
ยทุธ์ท่ีก าหนดตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 

4.10 จดัท าคูมื่อการบริหารความเส่ียง 
4.11 ระบคุวามเส่ียงด้านตา่งๆ พร้อมทัง้ วิเคราะห์ และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวโน้ม

ซึง่มีผลกระทบบริษัท 
4.12 จดัท าแผนงานเพื่อปอ้งกนั หรือลดความเส่ียง 
4.13 ประเมินผล และจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง 
4.14 จดัวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบรูณาการโดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 
4.15 ปฏิบตังิานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
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5. บทบาทหนา้ท ีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส ีย่ง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง แตง่ตัง้จากกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 
คน มีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย และกรอบการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมทัง้ให้ค าแนะน า
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารของบริษัท ในเร่ืองการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร ก ากับดูแล 
สนบัสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จในระดบัองค์กร เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับ
ความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการด าเนินงาน เพ่ือลดความเส่ียง
อยา่งตอ่เน่ืองและเหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ มีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
 5.1 พิจารณานโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ

5.2 ตดิตามการพฒันากรอบการบริหารความเส่ียง 
 5.3 ตดิตามกระบวนการบง่ชีแ้ละประเมินความเส่ียง 
 5.4 ประเมินแผนการจดัการความเส่ียงเพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
 5.5 รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัความเส่ียงและการจดัการความเส่ียง 
 5.6 ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั 

6. วาระการด ารงต าแหนง่ 

กรรมการบริหารความเส่ียงด ารงต าแหนง่วาระไมเ่กิน 3 ปี 

7. การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเส ีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดจ านวนครัง้ของการประชมุได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ปฏิบตัิ 
หน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้ แตต้่องไมน้่อยกวา่ปีละ 1 ครัง้ 

8. การรายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารความเส ีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องรายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า โดย
อาจรายงานเร่ืองท่ีส าคญัและมติท่ีชมุให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้ท่ีมีการประชมุคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง  และให้รายงานผลการปฏิบตัหิน้าท่ีในปีท่ีผา่นมาในรายงานประจ าปีของบริษัท  

9. การประเมนิผลการปฎบิตังิาน 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะท าการประเมินผลการปฎิบตังิานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทกุปีอยา่งน้อย 1 ครัง้ตอ่ปี 
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กฎบตัร  
คณะกรรมการบรหิาร 

1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริหารต้องปฏิบตัิหน้าท่ี บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบ ซ่ือสตัย์สุจริต ยึดหลกัการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และก่อให้เกิดความชัดเจนในเร่ือง
องค์ประกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การประชมุของคณะกรรมการบริหาร 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัหิน้าท่ีให้ถกูต้องตามกฎหมาย 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบรหิาร 

2.1 คณะกรรมการบริหารได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยแตง่ตัง้กรรมการบริษัทคนหนึ่ง
ท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารให้เป็นประธานกรรมการบริหาร 

2.2 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัท
จ านวนหนึง่ และอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบคุคลภายนอกอีกจ านวนหนึง่ 

2.3 คณะกรรมการบริหารต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมี
ความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย 

2.4 คณะกรรมการบริหารควรเป็นผู้ ท่ีสามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบตังิาน 

3. อ านาจการด าเนนิการ 

พิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน การจดัท าธุรกรรมการเงินกับสถาบนัการเงิน เพ่ือเปิดบญัชี 
การกู้ ยืม จ าน า จ านอง ค า้ประกัน หรือการอ่ืนใด รวมถึงการซือ้ขาย จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือการท า
ธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายใต้อ านาจวงเงินตามท่ีได้ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานเร่ืองอ านาจ
ด าเนินการของบริษัท ทัง้นี ้การกระท าดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อก าหนดต่างๆ ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมาย
อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

4. บทบาทหนา้ท ีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

4.1 จดัท าและน าเสนอนโยบาย เปา้หมาย กลยทุธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจ าปี ก าหนดแผนธุรกิจ 
งบประมาณประจ าปี และอ านาจบริหารตา่งๆ ของบริษัท เพ่ือขออนมุตัติอ่คณะกรรมการบริษัท 

4.2 รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เปา้หมาย นโยบายทางธุรกิจของ
บริษัท 
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4.3 รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มตท่ีิ
ประชมุผู้ ถือหุ้น มตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้อง วางโครงสร้าง
องค์กร และก าหนดต าแหน่งหน้าท่ีของบริษัท รวมทัง้ปรับปรุงแก้ไข เม่ือด าเนินการไปแล้วให้
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัททราบ ทบทวน ปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และน าเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

4.4 มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทนุหรือการด าเนินงานตา่งๆ การกู้ ยืมหรือการขอ
สินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ ค า้ประกัน เพ่ือการท า
ธุรกรรมตามปกตขิองบริษัท และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
ภายในวงเงินท่ีก าหนด ทัง้นี ้การกระท าดงักล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายอ่ืนใดในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องด้วย 

4.5 ก าหนดโครงสร้างองค์กรและอ านาจการบริหารจดัการ โดยให้ครอบคลมุรายละเอียดการคดัเลือก 
การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนกังานของบริษัทท่ีเป็นคณะผู้บริหาร หรือ
ผู้บริหารระดบัสงู โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการของบริษัทเป็นผู้ มีอ านาจแทนบริษัทท่ี จะลง
นามในสญัญาจ้างแรงงาน 

4.6 ก ากับดแูลและอนุมตัิเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ี
เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

4.7 มีอ านาจแต่งตัง้ท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการของบริษัท หรือเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

4.8 ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและรายงานผลการด าเนินงาน
และฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทกุเดือน 

4.9 พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเก่ียวกับการลงทุนและจ าหน่ายทรัพย์สิน การบริหาร
ทรัพยากรบคุคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทัว่ไป และรายการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
ของบริษัท ภายในขอบเขตอ านาจท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 

4.10 คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้ผู้ บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ านาจในการ
ด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้
การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและหรือการมอบอ านาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมตัิ
รายการท่ีเ ก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ี
คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามท่ีก าหนดในข้อบงัคับของบริษัท และตามท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการบริษัทและหนว่ยงานก ากบัดแูล 
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4.11 รายงานผลการปฏิบตัิงานท่ีส าคญัของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็น
ประจ าทกุไตรมาส ในวาระการรายงานของประธานกรรมการบริหาร 

4.12 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบตัรเป็นประจ าทุกปี ซึ่ง
อาจท าพร้อมกบัการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
อ่ืน 

4.13 ด าเนินการอ่ืนๆ ใด หรือ ตามอ านาจและความรับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
หน้าท่ีให้เป็นคราวๆ ไป  

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะ
กรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืน
ใดกบับริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมท่ีเป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

5. การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 

5.1 วาระการประชมุ มีการก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า พร้อมทัง้ให้
เลขานกุาร คณะกรรมการบริหาร สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการบริหารไมน้่อยกว่า 7 วนั ก่อน
วนัประชมุ เว้นแตก่รณีจ าเป็นเร่งดว่น เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนดัประชมุโดย
วิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ และต้องจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

5.2 คณะกรรมการบริหาร ต้องมีการจดัการประชมุ ไมน้่อยกวา่ 4 ครัง้ 
5.3 ผู้ เข้าร่วมประชุม ต้องมีกรรมการบริหารมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริหาร

ทัง้หมด จงึจะครบองค์ประชมุ 
5.4 มติ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเ ข้า ร่วมประชุม 

กรรมการบริหารคนหนึง่มีเสียงหนึง่เสียงในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ี
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด ทัง้นี ้กรรมการบริหารท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ี
จะพิจารณานัน้ ต้องไม่อยู่ในท่ีประชมุและไมมี่สิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้ 
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กฎบตัร  
ประธานเจา้หนา้ท ีบ่รหิาร 

1. วตัถุประสงค์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ท าหน้าท่ีเก่ียวกับการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทอย่างเคร่งครัด ซ่ือสตัย์ สจุริต และรักษาผลประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น ไม่ท าการใดท่ีมีสว่นได้
เสียหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะท่ีขดัแย้งกบับริษัทและบริษัทยอ่ย 

2. บทบาทหนา้ท ีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจา้หนา้ท ีบ่รหิาร 

2.1 รับผิดชอบ ดแูล บริหาร การด าเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจ าวนัของบริษัท รวมถึงการ
ก ากับดูแลการด าเนินงานโดยรวม เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและ
แผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.2 จดัท าแผนธุรกิจ และก าหนดอ านาจการบริหารงาน ตลอดจนจดัท างบประมาณท่ีใช้ในการประกอบ
ธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมตัิและมี
หน้าท่ีรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิดงักล่าวตอ่คณะกรรมการ
บริษัท 

2.3 ก าหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิก
จ้างพนกังาน และก าหนดอตัราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ ส าหรับ
พนกังาน 

2.4 ติดตามและรายงานสภาวะฐานะบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
และสภาพตลาด 

2.5 ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเส่ียง การ
ควบคมุภายใน งานด้านปฏิบตักิารและงานด้านสนบัสนนุตา่งๆ และงานทรัพยากร 

 2.6 เป็นตวัแทนบริษัทตลอดจนมีอ านาจมอบหมายในการติดตอ่กบัหน่วยงานราชการและหน่วยก ากบั
ดแูลอ่ืนๆ 

 2.7 ดแูลติดต่อส่ือสารกับสาธารณชน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และพนกังาน เพ่ือช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดีของ
บริษัท 

 2.8 ดแูลให้มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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2.9 มีอ านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค าสัง่ และข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างานของ
บริษัท เช่น การบรรจ ุแตง่ตัง้ ถอดถอน และวินยัพนกังานและลกูจ้าง การก าหนดเงินเดือนและเงิน
อ่ืนๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวสัดกิารตา่งๆ 

2.10 พิจารณาเจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใดๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจ าวันของบริษัท ทัง้นี ้ภายใต้วงเงินท่ี
อนมุตัโิดยคณะกรรมการบริษัทตามตารางอ านาจอนมุตัิของบริษัท 

2.11 มีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบใดๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2.12 มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ 
โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบ
อ านาจตามหนังสือมอบอ านาจท่ีให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งท่ี
คณะกรรมการของบริษัทได้ก าหนดไว้ 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารนัน้ จะต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจาก
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) อาจ
มีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท
หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัไิว้  
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กฎบตัร  
เลขานุการบรษิทั 

1. วตัถุประสงค์ 

เลขานกุารบริษัท มีหน้าท่ีหลกัคือ การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการในด้านท่ีเก่ียวข้องกบักฎระเบียบ 
จดัการเร่ืองการประชมุกรรมการ และคณะกรรมการท่ีแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง และการประชุมผู้
ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท กฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบตัิท่ีดี 
รวมทัง้การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น 
รวมทัง้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้ บริหาร ด าเนินการอ่ืนๆ  ตามท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และจดัสง่ส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึง่
จดัท าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ี
บริษัทได้รับรายงานนัน้ 

คณะกรรมการของ บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัท จึงได้พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัทขึน้ เพ่ือท าหน้าท่ีช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการบริษัท และเพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทเอง สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
กรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรก าหนดกฎบตัรของเลขานกุารบริษัท ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

2.  ขอบเขตอ านาจหนา้ท ีข่องเลขานุการบรษิทั   

เลขานกุารบริษัท ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต  ตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบส าหรับเลขานกุารบริษัทไว้โดยเฉพาะดงันี ้

2.1  จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
1. ทะเบียนกรรมการ 
2. หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ

บริษัท 
3. หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.2 เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
2.3 จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ และบริษัทต้องจดั
ให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงข้อมลู และดแูลให้มีการเก็บ
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รักษาให้ถกูต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 10 ปี นบัแตว่นัท่ี
มีการจดัท าเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

2.4 ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

3.  หลกัในการปฏบิตังิานของเลขานุการบรษิทั 

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และซ่ือสตัย์สุจริต รวมทัง้ต้อง
ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตผิู้ ถือหุ้นโดย 

3.1 การตดัสินใจต้องกระท าบนพืน้ฐานข้อมลูท่ีเช่ือโดยสจุริตวา่เพียงพอ 
3.2 การตดัสินใจได้กระท าไปโดยตนไมมี่สว่นได้เสีย ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองท่ีตดัสินใจนัน้ 
3.3 กระท าการโดยสจุริตเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั 
3.4 กระท าการท่ีมีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับ

ประโยชน์ของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 
3.5 ไมห่าประโยชน์จากการใช้ข้อมลูของบริษัทท่ีลว่งรู้มา เว้นแตเ่ป็นข้อมลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว 

หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลกั
ปฏิบตัทิัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

3.6 ไม่เข้าท าข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
       Interest) กบับริษัท หรือพนกังาน หรือลกูค้าของบริษัท ทัง้ยงัเป็นการขดัตอ่การปฏิบตัิตอ่
งานในหน้าท่ีของตน 

4.  กรณที ีเ่ลขานุการบรษิทัพน้จากต าแหนง่ หรอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ท ีไ่ด้ 

แนวทางการปฏิบัติในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก าหนดไว้
ดงัตอ่ไปนี ้

4.1   ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทคนใหมภ่ายใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีเลขานกุารบริษัท
คนเดมิพ้นจากต าแหนง่  หรือไมอ่าจปฏิบตัหิน้าท่ีได้ 

4.2 ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้าท่ีแทนใน
ชว่งเวลาท่ีเลขานกุารบริษัทพ้นจากต าแหนง่ หรือไมอ่าจปฏิบตัหิน้าท่ีได้ 

4.3 ให้ประธานกรรมการแจ้งช่ือเลขานุการบริษัท ตอ่ส านกังานก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
ภายใน 14 วนั  นบัแตว่นัท่ีจดัให้มีผู้ รับผิดชอบในต าแหนง่ดงักลา่ว 

4.4 ด าเนินการแจ้งให้ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสารตาม
ข้อ 1.1 และ 1.2 
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กฎบตัร  
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

1.  วตัถุประสงค์ 

        ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีช่วยเหลือฝ่ายบริหารในการก ากับดแูล ผู้บริหารและพนกังานทุกระดบัให้
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ตลอดจนสนับสนุนให้มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  มีการพฒันาปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยท า
การวิเคราะห์  ประเมิน  ให้ข้อเสนอแนะ  ให้ค าปรึกษา  เพ่ือเป็นการสนบัสนนุแก่ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั
ในองค์กร 

2. บทบาทและหนา้ท ีค่วามรบัผดิชอบ 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร รายงานผลการตรวจสอบ
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร  โดยมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบดงันี ้

2.1 จดัท าแผนตรวจสอบภายในเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
2.2 สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สินนัน้มีอยู่จริง 

และมีการใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.3 สอบทานและรายงานความเช่ือถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน รวมถึงกระบวนการ

ปฏิบตังิาน การประเมินและการวดัผล 
2.4 สอบทานระบบงานท่ีอาจมีผลกระทบส าคญัตอ่การด าเนินงานและการรายงาน วา่ได้มีการปฏิบตัิท่ี

เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบตัท่ีิองค์กรวางไว้ รวมทัง้กฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
2.5 สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในขององค์กร  เพ่ือพฒันาและ

ปรับปรุงระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึน้ 
2.6 สอบทานและสนับสนุนให้มีการพฒันาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองและ

สม ่าเสมอ 
2.7 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบหรือผู้บริหาร 
2.8 รายงานผลการตรวจสอบ รวมทัง้ความคืบหน้าของการปฏิบตังิานเทียบกบัแผนท่ีวางไว้ 
2.9 สนบัสนนุการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ให้ข้อมลูท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานตรวจสอบ 
2.10 พฒันาบคุลากรของฝ่ายตรวจสอบให้มีความรู้ความช านาญทัง้ด้านวิชาชีพและธุรกิจอยา่งเพียงพอ 
2.11 ด าเนินกิจการอยา่งอ่ืนท่ีได้รับตามมอบหมาย 
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3. อ านาจของผูต้รวจสอบภายใน 

 3.1 ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามท่ีเห็นสมควร  ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน 

 3.2 ตรวจสอบภายในมีสิทธิท่ีจะขอเข้าท าการตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร  
รวมทัง้เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี จดหมายโต้ตอบ รายงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นเพ่ือ
สนบัสนนุวตัถปุระสงค์การตรวจสอบ 

3.3  ผู้ตรวจสอบภายในสามารถขอให้ผู้ รับตรวจให้ข้อมลูและค าชีแ้จงในเร่ืองท่ีท าการตรวจสอบ 
3.4 เอกสารและข้อมูลใดๆ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้มาหรือรับรู้จากการตรวจสอบจะถูกรักษาไว้เป็น

ความลบัและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ มีอ านาจท่ีเก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็น
การเปิดเผยตามหน้าท่ีงานท่ีกฎหมายบงัคบั 

4. แนวทางการปฏบิตังิาน 

 4.1 หวัหน้าผู้ตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือเสนอขออนมุตัิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเสนอในเร่ืองความเส่ียงท่ีส าคญัและทรัพยากรท่ีต้องใช้ส าหรับ
การด าเนินการ 

 4.2 ตรวจสอบหน่วยงานตา่งๆ ขององค์กรเป็นระยะๆ เพ่ือพิจารณาว่าได้มีการปฏิบตัิงานตามแผนงาน 
นโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค์ขององค์กร  ระเบียบปฏิบตัิและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  รวมถึงให้
ค าแนะน าท่ีสามารถพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึน้  ตลอดจนติดตามว่าได้มีการ
พฒันาปรับปรุงตามค าแนะน าดงักลา่ว 

 4.3  เม่ือการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนงาน หวัหน้าผู้ตรวจสอบภายในต้องจดัให้มีการประชมุปิดงาน
เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานท่ีรับตรวจ  เพ่ือชีแ้จง หรือแลกเปล่ียนความ
คดิเห็นเก่ียวกบัข้อเท็จจริงและข้อบกพร่องท่ีตรวจสอบ  รวมถึงมาตรการแก้ไขปรับปรุงก่อนจะเสนอ
ในรายงานผลการตรวจสอบตอ่ ผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 4.4 รายงานผลการตรวจสอบต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร อธิบายถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการ
ตรวจสอบ ข้อบกพร่อง ท่ีตรวจพบและข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง 

 
 4.5 ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และ

ตดิตอ่ประสานงานกบัผู้ รับตรวจ  ตลอดจนให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง 
4.6 หวัหน้าผู้ตรวจสอบภายในต้องพฒันาบคุลากรท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบให้มีความรู้ความสามารถและ 
  ประสบการณ์เพียงพอในการท่ีจะด าเนินการตรวจสอบเร่ืองตา่งๆ 
4.7 ผู้ ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความเท่ียงธรรม มีความรู้

ความสามารถ มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดีและเก็บรักษาความลบัขององค์กร 
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นยิามและค าจ  ากดัความ 

บริษัทฯ   หมายถึง บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน  หมายถึง  ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลตามมาตรา 258 (3) ถึง (7) แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

บริษัทใหญ่ หมายถึง 
(ก) บริษัทท่ีถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่ร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 
(ข) บริษัทท่ีถือหุ้นในบริษัทตาม (ก) เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

บริษัทนัน้ 
(ค) บริษัทท่ีถือหุ้นตอ่ไปเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจากบริษัทท่ีถือหุ้นในบริษัทตาม (ข) โดยการถือหุ้นของบริษัท

ดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทท่ีถกูถือหุ้นนัน้ 

(ง) บริษัทท่ีถือหุ้นในบริษัทฯ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกนัเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นท่ี
มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ นัน้ 

การถือหุ้นของบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

บริษัทร่วม หมายถึง 
(ก) บริษัทท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 
(ข) บริษัทท่ีบริษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

บริษัทนัน้ 
(ค) บริษัทท่ีถกูถือหุ้นตอ่ไปเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจากการถือหุ้นของบริษัทตาม (ข) ในบริษัทท่ีถกูถือหุ้น โดย

การถือหุ้นของบริษัทดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนท่ีมีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบริษัทท่ีถกูถือหุ้นนัน้ 

(ง) บริษัทท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้นไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกนัเกินกว่า
ร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทท่ีถกูถือหุ้นนัน้ 

(จ) บริษัทท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอ านาจควบคมุในเร่ืองการก าหนดนโยบาย
ทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัทเพ่ือให้ได้มาซึง่ประโยชน์จากกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทนัน้ 

การถือหุ้นของบริษัทฯ หรือของบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) และ (ง) ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยในล าดบัเดียวกันตัง้แต่สองบริษัทขึน้ไปท่ีมีบริษัทใหญ่เป็น
บริษัทเดียวกนั 
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ผู้ท่ีเก่ียวข้อง หมายความว่า บคุคลหรือห้างหุ้นส่วนท่ีมีความสมัพนัธ์กบับคุคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง
ดงันี ้

(ก) คูส่มรสของบคุคลดงักลา่ว 
(ข) บตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว 
(ค) ห้างหุ้นสว่นสามญัซึง่บคุคลดงักล่าวหรือบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นสว่น 
(ง) ห้างหุ้นส่วนจ ากดัท่ีบคุคลดงักล่าวหรือบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรับ

ผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดท่ีมีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทัง้หมด
ของห้างหุ้นสว่นจ ากดั 

(จ) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วน
ตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละสามสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทนัน้ หรือ 

(ฉ) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วน
ตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละสามสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

(ช) นิตบิคุคลท่ีบคุคลดงักลา่วสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบคุคล 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หมายความวา่ บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ผู้บริหารของบริษัทฯ 
(ข) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
(ค) ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
(ง) บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับคุคล

ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึง่ได้แก่ บดิา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง บตุร หรือคูส่มรสของบตุร 
(จ) นิติบคุคลใดๆ ท่ีบคุคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอ านาจควบคมุหรือมีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนใด 

ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมอยา่งมีนยัส าคญั 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หมายความว่า ผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทฯ การถือหุ้นดงักลา่วให้รวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

กลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หมายถึง ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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ผู้มีอ านาจควบคุม หมายความว่า ผู้ ถือหุ้นหรือบุคคลอ่ืนซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย 
การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ไมว่า่อิทธิพลดงักลา่วจะสืบเน่ืองจาการเป็นผู้ ถือหุ้น 
หรือได้รับมอบอ านาจตามสญัญา หรือการอ่ืนใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบคุคลท่ีเข้าลกัษณะข้อใดข้อหนึง่
ดงันี ้

(ก) บคุคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัท 

(ข) บคุคลท่ีตามพฤตกิารณ์สามารถควบคมุการแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการของบริษัทนัน้ได้ 
(ค) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคมุผู้ซึ่งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายผู้บริหารการจัดการ

หรือการด าเนินงานของบริษัท ให้ปฎิบตัิตามค าสัง่ของตนในการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการ
ด าเนินงานของบริษัท 

(ง) บคุคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท
เย่ียงผู้บริหาร รวมทัง้บคุคลท่ีมีต าแหนง่ซึง่มีอ านาจหน้าท่ีเชน่เดียวกบับคุคลดงักลา่วของบริษัทนัน้ 

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั  หมายความวา่ 
(1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท รวมทัง้ผู้ เก่ียวข้อง และญาติสนิท

ของบคุคลดงักลา่ว 
(2) นิตบิคุคลใดๆ ท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุ เป็นบคุคลตาม (1)  
(3) บคุคลใดๆ ท่ีพฤตกิารณ์บง่ชีไ้ด้วา่เป็นผู้กระท าการแทนหรืออยูภ่ายใต้อิทธิพลของ (1) และ (2) 
(4) กรรมการของนิตบิคุคลท่ีมีอ านาจควบคมุกิจการบริษัท 
(5) คูส่มรส บตุรหรือบตุรธรรมท่ียัง้ไมบ่รรลนุิตภิาวะของกรรมการตาม (4)  
(6) นิตบิคุคลท่ีบคุคลตาม (4) หรือ (5) มีอ านาจควบคมุกิจการ 
(7) บุคคลใดท่ีกระท าการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัทท าธุรกรรมท่ีให้ประโยชน์ทาง

การเงินแก่บคุคคลดงักลา่ว บคุคลตอ่ไปนีจ้ะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย 
1. กรรมการของบริษัท 
2. ผู้บริหารของบริษัท 
3. บคุคลท่ีมีอ านาจควบคมุกิจการบริษัท 
4. กรรมการของบคุคลท่ีมีอ านาจควบคมุกิจการบริษัท 
5. คูส่มรส บตุรหรือบตุรบญุธรรมท่ียัง้ไมบ่รรลนุิตภิาวะของบคุคลตาม 1, 2, 3 หรือ 4 

ผู้ถือหุ้นที่ มีนัย  หมายความว่า ผู้ ถือหุ้ นในกิจการใดเกิดกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของกิจการนัน้ และการถือหุ้นดงักลา่วให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ากดั (มหาชน) 

ผู้มีส่วนได้เสีย  หมายถึง  ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ อนัประกอบด้วยผู้ ถือหุ้น ภาครัฐ       
คูค้่า ลกูค้า คูแ่ข็ง เจ้าหนี ้พนกังาน ชมุชน และสงัคม 

กรรมการบริษัทฯ  หมายถึง กรรมการของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  

ผู้บริหาร  หมายถึง  ผู้บริหารของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  

ผู้บริหารระดับสูง  หมายถึง  พนักงานของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ตัง้แต่ระดับประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ลงมาถึงผู้อ านวยการฝ่าย 

ผู้บริหารระดับกลาง  หมายถึง  พนกังานของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) ตัง้แตร่ะดบัผู้จดัการฝ่าย 
จนถึงผู้จดัการแผนก 

พนักงาน  หมายถึง  พนกังานของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

พนักงานทุกระดับ  หมายถึง  พนกังานทกุระดบัของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน)  

จรรยาบรรณธุรกิจ  หมายถึง  แนวปฎิบตัิท่ีดีท่ีเป็นมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ และ
สะท้อนถึงคณุคา่ / วฒันธรรมขององค์กร 


