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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

ค ำน ำ 
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน) ตะหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี (Corporate 

Governance : CG) อันเป็นปัจจัยหลักส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงพัฒนำองค์กร บุคลำกร และเป็นท่ียอมรับ
โดยทั่วไปว่ำเป็นปัจจัยหลักท่ีแสดงให้เห็นถึงกำรมีระบบบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใสตรวจสอบได้  
สร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมไว้วำงใจจำกผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำย อนัจะเป็นกำรเพิ่มมลูคำ่และ
สำมำรถตอบสนองควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำร และกำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยืนขององค์กร 

 เพ่ือให้กำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีเกิดขึน้ภำยในองค์กร ตลอดจนสร้ำงผลประโยชน์สูงสุดต่อทัง้องค์กรให้
สำมำรถด ำเนินกิจกำรได้ตำมวัตถุประสงค์ จึงได้จดัท ำคู่มือกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี ขึน้เพ่ือให้คณะกรรมกำร 
ผู้บริหำร พนกังำน ได้ศกึษำท ำควำมเข้ำใจและน ำไปสู่กำรส่งเสริมกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของตน ได้อย่ำงถกูต้องทัว่ทัง้
องค์กร เพ่ือสร้ำงแรงผลักดันองค์กรไปสู่ควำมเป็นเลิศและยั่งยืน ให้สมกับท่ีเป็นผู้ น ำด้ำนกำรให้บริกำรและ
สง่เสริมอำชีพผู้ขบัรถแท็กซ่ีให้มัน่คงและยัง่ยืนเพ่ือก้ำวสูร่ะดบัมำตรฐำนสำกล      
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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบรหิำร 
และผูบ้รหิำร 

กำรสรรหำกรรมกำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำร
สรรหำบุคคลท่ีเหมำะสมด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และน ำเสนอรำยช่ือ
กรรมกำรเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท โดยในขัน้ตอนของกำรสรรหำดงักล่ำว ได้
เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมำะสมเพ่ือเข้ำรับกำรคดัเลือกอีกทำงหนึง่ด้วย ทัง้นีส้ิทธิในกำร
แตง่ตัง้กรรมกำรถือเป็นของผู้ ถือหุ้น โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1.   คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอยำ่งน้อย 5 คน ทัง้นี ้กรรมกำรไมน้่อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัรและกรรมกำรของบริษัทจะต้องไม่มี
คณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ำมตำมท่ีก ำหมำยก ำหนด 

2. กำรเลือกตัง้กรรมกำรโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ ให้ใช้คะแนนเสียงข้ำงมำกและให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีถือ 
(ข)  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตำม (ก) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำย

คนเป็นกรรมกำรก็ได้ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(ค) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำ
จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้
ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

กำรสรรหำกรรมกำรอสิระ 

บริษัทฯ คดัเลือกกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิตำมพระรำชบญัญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึงประกำศ
ข้อบงัคบั และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบริษัทฯ แตต้่องไมน้่อยกวำ่สำมคน 
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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

คุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ 

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของ
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย 

2.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ 
หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดบัเดียวกนั ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมดงักล่ำวไม่
รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือท่ีปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ 

3.  ไม่เป็นบคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ี
เป็นบิดำ มำรดำ คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้ มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4.  ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณ
อย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของผู้ ท่ีมี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี
ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน 

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท ำเป็นปกติ
เพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร หรือ
กำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ ยืม ค้ำประกนั กำรให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ญัญำมีภำระ
หนีท่ี้ต้องชำระตอ่อีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แตร้่อยละสำมของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่
ย่ีสิบล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแตจ่ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวให้เป็นไปตำม
วิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วย
หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ให้นบั
รวมภำระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวำ่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของ
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ส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน 

6.  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มี
อ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน 

7.  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน 
ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ี มี
นยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9.  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท
ฯ 

กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท
ฯ โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีผู้ ขออนุญำตแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมี
ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูค่ำท่ีก ำหนดตำมวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัทฯ 
จดัให้มีควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทท่ีแสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลกัในมำตรำ 89/7 แล้วว่ำกำรแตง่ตัง้บุคคล
ดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีและกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล
ตอ่ไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระด้วย 

(ก)  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ท่ีท ำให้บคุคลดงักลำ่วมีคณุสมบตัิ
ไมเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

(ข)  เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 
(ค)  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของผู้ ขออนุญำตในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวเป็น

กรรมกำรอิสระ 
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กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์กำรคดัเลือกและแตง่ตัง้กรรมกำรตรวจสอบตำมคณุสมบตัิ ดงันี ้
1.  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 5 ของทนุชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
2.  เป็นกรรมกำรท่ีไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ี

เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
3.  เป็นกรรมกำรท่ีไม่เป็นลกูจ้ำง พนกังำน หรือท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำจำกบริษัทฯ บริษัทใน

เครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
4.  เป็นกรรมกำรท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมทัง้ในด้ำนกำรเงินและ

กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ มำก่อนใน
ระยะเวลำ 1 ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้
พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วเห็นว่ำกำรเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนัน้จะไม่มีผลกระทบตอ่
กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีและกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ 

5.  เป็นกรรมกำรท่ีไมใ่ชเ่ป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญำตสินิทของผู้บริหำรหรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
6.  เป็นกรรมกำรท่ีไมไ่ด้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัทฯ ผู้ ถือ

หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
7.  สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ี แสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัทฯ รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญำตสินิทของบคุคลดงักลำ่ว 

8.  มีคณุสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ 

คุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรของบริษัท 
2. มีคณุสมบตัติำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยมหำชน กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ 

ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ 
3. กรรมกำรตรวจสอบอยำ่งน้อย 1 ทำ่นต้องเป็นผู้ มีควำมรู้ด้ำนกำรบญัชีและกำรเงิน 
4. กรรมกำรตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระและมีคณุสมบตัเิป็นคณะกรรมกำรอิสระดงันี ้

4.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมกำรถือหุ้นของ
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 

4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือน
ประจ ำ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบั
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เดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

4.3 ไม่เป็นบคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะ
ท่ีเป็น บิดำมำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุ
ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4.4 ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณ
อย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของผู้ ท่ีมี
ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
ก่อนได้รับกำรแตง่ตัง้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ 

4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของ
ส ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดงักล่ำว
มำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี ก่อนได้รับกำรแตง่ตัง้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ 

4.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย
หรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ี
มีนยั ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
อิสระ 

4.7 ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

4.8 ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน 
ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
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ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ี
มีนยักบักิจกำรของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4.9 ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท 

 5. เป็นผู้ ท่ีสำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีและแสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับ
มอบหมำยได้อย่ำงเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
 บริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญำตสินิทของบคุคลดงักลำ่ว 

 6. เป็นผู้ ท่ีได้รับควำมเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
 7. สำมำรถอทุิศเวลำอยำ่งเพียงพอในกำรด ำเนินหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กำรสรรหำผูบ้รหิำรระดบัสูง 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำกับดแูลกิจกำรเป็นผู้พิจำรณำสรรหำบุคคลท่ีเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและผู้บริหำรระดบัสูงท่ีมีหน้ำท่ีรำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร โดยในกำร
พิจำรณำจะคัดเลือกจำกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและ
ประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท และเข้ำใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี และสำมำรถ
บริหำรงำนให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะ
เป็นผู้อนมุตัแิตง่ตัง้ผู้บริหำรสงูสดุดงักล่ำว โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำกบัดแูลกิจกำรอำจพิจำรณำวำ่จ้ำงท่ี
ปรึกษำอิสระเพื่อเข้ำมำชว่ยในกำรสรรหำดงักลำ่วด้วย 

คุณสมบตัขิองกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสูงสุด 

บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์กำรคดัเลือกและแตง่ตัง้กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูสดุตำมคณุสมบตั ิดงันี  ้
1.  เป็นบคุคลธรรมดำและบรรลนุิตภิำวะ 
2.  ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
3.  ไม่เคยรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุกในควำมผิดเก่ียวกับทรัพย์ท่ีได้กระท ำโดย

ทจุริต 
4.  ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจำกรำชกำร หรือองค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐ ฐำนทจุริต

ตอ่หน้ำท่ี 
5.  ไมอ่ยูร่ะหวำ่งถกูกลำ่วโทษโดยส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือไมอ่ยูร่ะหวำ่งถกูด ำเนินคดีอนัเน่ืองจำกกรณี

ท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. กลำ่วโทษหรือเคยต้องค ำพิพำกษำถึงท่ีสดุให้จ ำคกุ ไมว่ำ่ศำลจะมีค ำพิพำกษำ
ให้รอกำรลงโทษหรือไม ่และพ้นโทษจ ำคกุหรือพ้นจำกกำรรอลงโทษมำแล้วไม่ถึง 3 ปี ทัง้นี ้เฉพำะ
ในควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยว่ำด้วยสญัญำซือ้
ขำยลว่งหน้ำ ดงัตอ่ไปนี ้
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(1)  กำรกระท ำอนัไมเ่ป็นธรรมเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 
(2)  กำรกระท ำโดยทจุริต หรือกำรท ำให้เสียหำยตอ่ทรัพย์สิน ตอ่เจ้ำหนี ้หรือตอ่ประชำชน 
(3)  ไมป่ฏิบตัหิน้ำท่ีด้วยควำมระมดัระวงั หรือซ่ือสตัย์สจุริต 
(4)  จงใจแสดงข้อควำมอนัเป็นเท็จในสำระส ำคญั หรือปกปิดข้อควำมจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ี

ควรบอกให้แจ้ง 
(5)  ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์หรือธุรกิจสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำโดยไม่ได้รับอนญุำตและเข้ำข่ำย

เป็นกำรฉ้อโกงประชำชน 
6.  ไม่อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวโทษโดยหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลสถำบันกำรเงิน ไม่ว่ำในประเทศหรือ

ต่ำงประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่ำงถูกด ำเนินคดีอันเน่ืองจำกกรณีท่ีหน่วยงำนดังกล่ำวกล่ำวโทษ 
หรือไม่อยู่ระหว่ำงถูกหน่วยงำนดังกล่ำว ห้ำมเป็นกรรมกำรหรือผู้ บริหำรของสถำบันกำรเงิน 
หรือไม่เคยต้องค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จำคกุ ไม่ว่ำศำลจะมีค ำพิพำกษำให้รอกำรลงโทษหรือไม่ 
และพ้นโทษจำคกุหรือพ้นจำกกำรรอลงโทษมำแล้วไม่ถึง 3 ปี ทัง้นี ้เฉพำะในมลูเหตเุน่ืองจำกกำร
บริหำรงำนท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทจุริตเก่ียวกบัทรัพย์สิน และท ำให้เกิดควำมเสียหำย
ไมว่ำ่จะตอ่สถำบนักำรเงินท่ีบคุคลนัน้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร หรือตอ่ลกูค้ำ 

7.  ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จำคกุ ไม่ว่ำศำลจะมีค ำพิพำกษำให้รอกำรลงโทษหรือไม่ และ
พ้นโทษจ ำคกุหรือพ้นจำกกำรรอลงโทษมำแล้วไม่ถึง 3 ปี ทัง้นี ้ในควำมผิดอำญำแผ่นดินเก่ียวกับ
กำรบริหำรงำนท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทจุริตเก่ียวกบัทรัพย์สิน 

8.  ไม่เป็นผู้ ท่ีศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตำมกฎหมำยเก่ียวกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทจุริต กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือกฎหมำยอ่ืน
ในลกัษณะเดียวกนั และยงัไมพ้่น 3 ปีนบัแตว่นัท่ีศำลมีค ำสัง่ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผน่ดนิ 

9.  ไมมี่พฤตกิรรมกระท ำกำร หรือละเว้นกระท ำกำรโดยไมส่จุริต หรือประมำทเลินเลอ่อยำ่งร้ำยแรงใน
กำรท ำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตใุห้บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นได้รับควำมเสียหำย 
หรือเป็นเหตใุห้ตนหรือบคุคลอ่ืนได้รับประโยชน์โดยมิชอบ 

10.  ไม่มีพฤติกรรมในกำรเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อควำมเก่ียวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอนั
เป็นเท็จท่ีอำจท ำให้ส ำคญัผิด หรือโดยปกปิดข้อควำมจริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสำระส ำคญัซึง่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่ำจะโดยกำรสัง่กำร กำรมี
ส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในกำรจดัท ำเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลูหรือข้อควำมนัน้ หรือโดย
กำรกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำอ่ืนใด ทัง้นี ้เว้นแตพ่ิสจูน์ได้วำ่โดยต ำแหนง่ ฐำนะ หรือหน้ำท่ีของ
ตน ไม่อำจล่วงรู้ถึงควำมเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อควำมดงักล่ำว หรือกำรขำดข้อเท็จจริงท่ีควร
ต้องแจ้งนัน้ 
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ทัง้นี ้กำรท ำธุรกรรมดงัตอ่ไปนีข้องบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่ำจะเป็นกำรสัง่กำร กำรอนมุตัิ 
กำรสนับสนุน กำรได้รับประโยชน์ หรือกำรมีส่วนร่วมอย่ำงมีนัยส ำคัญในลักษณะอ่ืนใด เข้ำ
ลกัษณะกำรมีพฤตกิรรมไมส่จุริต เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้เป็นประกำรอ่ืน 
(1)  ธุรกรรมท่ีมิได้กระท ำในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนผู้ ประกอบธุรกิจจะพึงกระท ำกับ

คู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ยเป็นส ำคญั หรือมีลกัษณะไปในทำงเอือ้ประโยชน์แก่ตนหรือบคุคลอ่ืน 

(2)  ธุรกรรมท่ีไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์เก่ียวกบักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัท่ีเข้ำข่ำย
เป็นกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สิน 

11.  ไมมี่พฤตกิรรมท่ีเป็นกำรกระท ำอนัไมเ่ป็นธรรมหรือกำรเอำเปรียบผู้ลงทนุในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์
หรือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ หรือมีหรือเคยมีสว่นร่วมหรือสนบัสนนุกำรกระท ำดงักล่ำว 

กำรพจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรสูงสุด 

กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรชดุย่อย และผู้บริหำรสงูสดุ ให้พิจำรณำก ำหนด
คำ่ตอบแทนตำมแนวทำงดงัตอ่ไปนี ้

1.  คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำในกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรชดุ
ย่อย และผู้บริหำรสูงสุด (ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร) โดยพิจำรณำให้เหมำะสมกับภำระหน้ำท่ี 
ควำมรับผิดชอบ ผลงำน ประเภท/ขนำดธุรกิจของบริษัท และประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำก
บุคลำกรแต่ละท่ำน โดยท่ีค่ำตอบแทนดงักล่ำวต้องอยู่ในระดบัท่ีเหมำะสมและเพียงพอท่ีจะจงูใจ
และรักษำบุคลำกรท่ีมีคณุภำพไว้ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคล้ำยคลึงกนั อีกทัง้ยงัต้อง
พิจำรณำประเภทคำ่ตอบแทน วิธีกำรจำ่ยคำ่ตอบแทน และจ ำนวนคำ่ตอบแทนท่ีเหมำะสม 

2.  หำกมีกำรเสนอปรับอัตรำค่ำตอบแทนของผู้ บริหำรสูงสุด (ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร) ให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำอนมุตัริำยกำรดงักลำ่ว 

3.  กำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรชดุย่อย ให้น ำเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจำรณำอนมุตัเิป็นประจ ำทกุปี 
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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยกำรสบืทอดต ำแหน่ง 

1.  วตัถุประสงค์กำรวำงแผนสบืทอดต ำแหนง่ (Succession Planning)     

1.1   เพ่ือให้มีกระบวนกำรวำงแผนเป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองและมีระบบในกำรก ำหนด ประเมิน และพฒันำ
ศกัยภำพท่ีจ ำเป็นตอ่กำรบรรลกุลยทุธ์และเปำ้หมำยในอนำคตของผู้บริหำร 

1.2   กระบวนกำรวำงแผนอย่ำงตอ่เน่ืองและมีระบบท่ีจะสนบัสนนุให้ศกัยภำพของบคุคลเติบโตไปพร้อม
กบั 

 กำรเตบิโตขององค์กร 
1.3 กำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งในเชิงรุกเป็นทำงหนึ่งท่ีช่วยลดปัญหำกำรขำดบุคลำกรในต ำแหน่ง

ส ำคญัๆ 

2.  กระบวนกำรในกำรจดัท ำกำรวำงแผนสบืทอดต ำแหนง่หลกั (Succession Planning Steps) 

 กำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งในเชิงรุกเป็นทำงหนึ่งท่ีช่วยลดปัญหำกำรขำดบุคลำกรในต ำแหน่งส ำคญัได้
มำก เพรำะองค์กรจะท ำกำรประเมินสถำนกำรณ์และคำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำเป็นระยะ โดยมีกำรสรรหำพฒันำ 
และตระเตรียมบคุลำกรไว้ทดแทนอยู่ตลอดเวลำ    โดยต้องรู้ควำมต้องกำร (Demand) และ ก ำหนดบคุคลท่ีก้ำว
ไปสูต่ ำแหนง่ท่ีก ำหนด (Supply) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Supply 

ใครท่ีจะก้ำวไปสูต่ ำแหนง่หลกัขององค์กรในอนำคต 
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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

1. กำรก ำหนดฉนัทำมติ                   
ตอ่แผนงำน

2. ก ำหนดต ำแหนง่หลกั

3. ก ำหนดคณุสมบตัิและ                
สมรรถนะท่ีจ ำเป็นตอ่   
ต ำแหนง่งำนในอนำคต

4. ประเมินควำมสำมำรถ
และศกัยภำพของบคุคล

3. ก ำหนดคณุสมบตัิและ                
สมรรถนะท่ีจ ำเป็นตอ่   
ต ำแหนง่งำนในอนำคต

6. กำรเข้ำสู้ต ำแหนง่และ
ประเมินผลควำมตอ่เนื่อง

3. ข ัน้ตอนกำรงำนแผนสบืทอดต ำแหนง่ ม ี6 ข ัน้ตอน ดงัน ี ้

 ขัน้ตอนหลกัของกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหนง่ (Succession Planning) อยำ่งเป็นระบบ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ท่ี 1  ก ำหนดให้แผนงำนนีเ้ป็นวิธีกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหนง่ในองค์กร 
ขัน้ท่ี 2  ก ำหนดต ำแหนง่หลกัท่ีต้องกำรผู้ สืบทอด 
ขัน้ท่ี 3  ก ำหนดคณุสมบตัท่ีิเหมำะสมส ำหรับต ำแหนง่หลกั 
ขัน้ท่ี 4  ประเมินสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งนัน้ๆ ในอนำคตเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของบุคคลต่อ

เปล่ียนแปลงทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร 
ขัน้ท่ี 5  สร้ำงแผนพฒันำควำมเป็นผู้น ำส ำหรับบคุคลท่ีได้รับคำดหมำยวำ่จะเป็นผู้ สืบทอดต ำแหน่งงำน 
ขัน้ท่ี 6  น ำผู้ สืบทอดเข้ำต ำแหน่งและประเมินประสิทธิผลและควำมส ำเร็จของแผนงำนทัง้หมดอย่ำง

ตอ่เน่ือง 
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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยด้ำนกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 

บริษัทจะจดัให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในทกุด้ำน และระบบกำรตรวจสอบภำยในตำ่ง ๆ ทัง้ด้ำน
กำรเงิน กำรปฏิบตัิงำน กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกำรจดัให้มีกลไก
กำรตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีมีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้อง รักษำ และดแูลเงินลงทุนของผู้ ถือหุ้ นและ
สินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ จดัให้มีกำรก ำหนดล ำดบัชัน้ของอ ำนำจอนุมตัิและควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร
และพนกังำนท่ีมีกำรตรวจสอบถ่วงดลุในตวัก ำหนดระเบียบกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรมีส ำนัก
ตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุก
หน่วยงำน ทัง้หน่วยงำนธุรกิจ และหน่วยงำนสนบัสนนุให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีวำงไว้ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำระบบ
ควบคมุภำยในของบริษัทเหมำะสม เพียงพอ สอดคล้องกบัแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หลักกำรควบคุมภำยในของ  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ครอบคลุมกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรบริหำร (Management Control) กำรด ำเนินงำน 
(Operational Control) กำรบญัชีและกำรเงิน (Financial Control) และกำรปฏิบตัิตำมกฏหมำยและระเบียบ
ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง (Compliance Control) 
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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยด้ำนกำรบรหิำรควำมเส ีย่ง 

 โครงสร้ำงขององค์กรปัจจุบนั มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงซึ่งแต่งตัง้จำกกรรมกำรบริษัท อย่ำง
น้อย-3 คนโดยมีกรรมกำรอิสระ 1 คน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีหน้ำท่ีก ำหนดนโยบำย และกรอบกำร
ด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท จดัให้บริษัทมีระบบบริหำรควำมเส่ียงทกุด้ำนครอบคลมุปัจจยัควำม
เส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรเงิน และกำรปฏิบตัิกำรด้ำนอ่ืน ๆ พิจำรณำถึง
โอกำสท่ีจะเกิดและระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบ ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกัน แก้ไขและผู้ รับผิดชอบท่ี
ชดัเจนรวมทัง้ก ำหนดมำตรกำรในกำรรำยงำนและกำรติดตำมประเมินผล 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ก ำหนดขอบเขตควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) 
และมีตวัชีว้ดัควำมเส่ียงส ำคญั (Key Risk Indicator: KRI) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรธุรกิจ และมีกำรผสำน
เช่ือมโยงระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงกับกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยก ำหนดให้ผู้ รับผิดชอบ
บริหำรควำมเส่ียง รำยงำนตรงกับส ำนกังำนประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ท่ีรับผิดชอบงำนวำงกลยุทธ์องค์กรและ
แผนงำนธุรกิจ ท ำหน้ำท่ีประสำนงำน ติดตำมควำมคืบหน้ำของแผนปฏิบตัิกำรในกำรควบคมุควำมเส่ียงอย่ำง
ต่อเน่ือง ท ำให้มั่นใจได้ว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ตำมท่ี
ก ำหนดไว้ 
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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยด้ำนกำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศ 

 คณะกรรมกำรบริษัท มุง่มัน่ท่ีจะดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบั
กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด จดัให้มีศนูย์นกัลงทนุสมัพนัธ์ท ำหน้ำท่ีส่ือสำรกบัผู้ ถือหุ้นและ
ให้ควำมสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเครำะห์หลกัทรัพย์ทัว่ไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน และด้วยวิธีกำรท่ีเหมำะสม 
รวมทัง้กำรเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ทัง้ท่ีเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ขณะเดียวกันก็ได้จดัให้ส่วนงำนท่ี
รับผิดชอบด้ำนกำรให้ข้อมลูข่ำวสำร และกำรประชำสมัพนัธ์ท ำหน้ำท่ีเผยแพร่ข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนตลอดจน
ผลประกอบกำรของบริษัท ผ่ำนส่ือต่ำง ๆ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน ผู้ มีส่วนได้เสีย และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
ได้รับทรำบข้อมลูของบริษัท อยำ่งทัว่ถึงตรงเวลำ และทนัตอ่เหตกุำรณ์ 
 คณะกรรมกำรบริษัท จะเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินและไม่ใช่ข้อมูลทำง กำรเงินตำม
ก ำหนดเวลำ มีรำยละเอียดอย่ำงเพียงพอ และผลประกอบกำรของบริษัทท่ีตรงต่อควำมเป็นจริง ครบถ้วน 
เพียงพอสม ่ำเสมอ ทันเวลำ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสภำพทำงกำรเงินและกำรประกอบกำรท่ีแท้จริงของ บริษัท 
รวมทัง้อนำคตของธุรกิจของ บริษัท ดงันี ้
 1.1 รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion Analysis : MD&A) 

คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส ำคญักบักำรจดัท ำบทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร 
(MD&A) ทัง้รำยปีและรำยไตรมำสอยำ่งละเอียด 

1.2 ข้อมูลทางการเงนิ 
ผู้สอบบญัชีท่ีบริษัทแตง่ตัง้ได้ให้กำรรับรองข้อมลูทำงกำรเงิน โดยแสดงควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระ 
และคณะกรรมกำรบริษัท ได้อธิบำยควำมรับผิดชอบในกำรแสดงรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำแล้วและรับรองว่ำงบกำรเงินท่ีเปิดเผยนัน้มีควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน เพียงพอ และได้ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และมำตรฐำนบญัชี
สำกล 

 1.3 ข้อมูลท่ีไม่ใช่ทางการเงนิ 
บริษัทจะให้ข้อมลูอยำ่งครบถ้วน ชดัเจน ทัง้ในรำยงำนประจ ำปี และในแบบแสดงรำยกำรข้อมลู
ประจ ำปี 

 
 
 
 
 
 



 

นโยบำยที่ส ำคญัของบริษัท 14 

 

บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 บริษัทก ำหนดให้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจ 
และเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน ฉะนัน้จึงเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของพนักงำนบริษัททุกคนท่ีจะต้องใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำรภำยใต้ข้อบงัคบัของกฎหมำย ค ำสัง่ บริษัท และตำมมำตรฐำนท่ีบริษัท
ก ำหนด และบริษัทได้จดัให้มีกำรบริหำรควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ ซึ่งหมำยถึง ระบบคอมพิวเตอร์
และข้อมลูคอมพิวเตอร์ ตำมมำตรฐำนสำกล พระรำชบญัญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 
 ทัง้นี ้พนกังำนบริษัท ทกุคนมีหน้ำท่ี และข้อปฏิบตั ิดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรปอ้งกนั และดแูลให้ระบบสำรสนเทศของบริษัทท่ีอยู่ในควำมครอบครอง 

หรือหน้ำท่ีรับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญำตเข้ำถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผย
ข้อมลูท่ีมีควำมส ำคญัทำงธุรกิจตอ่ผู้ ไมเ่ก่ียวข้อง 

 (2)  มีวินัยในกำรใช้ระบบสำรสนเทศ และอุปกรณ์ส่ือสำรของบริษัท ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ
บริษัท และผู้ อ่ืน เช่น ใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศโดยมิชอบสร้ำงควำมเสียหำย
ต่อช่ือเสียง และทรัพย์สิน รบกวน หรือก่อควำมร ำคำญต่อกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศ ดกั
ข้อมลู ลกัลอบถอดรหสัผ่ำน ปลอมแปลงข้อมลูคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภำพ ข้อควำม หรือเสียงท่ีไม่
เหมำะสมรวมทัง้ไมน่ ำไปใช้ในเชิงธุรกิจสว่นตวั หรือกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย 

 (3)  ต้องไมล่ะเมิดลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ หรือทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้ อ่ืน 
 (4)  ต้องเข้ำรหสัข้อมลูในกรณีท่ีต้องกำรส่งข้อมลูท่ีส ำคญัทำงธุรกิจผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต รวมทัง้

ไมแ่ลกเปล่ียนข้อมลูท่ีส ำคญัทำงธุรกิจกบั Website ท่ีไมมี่กำรปอ้งกนัควำมปลอดภยัของข้อมลู 
 (5)  กรณีท่ีพนกังำนขออนุญำตให้ผู้ปฏิบตัิงำนสมทบ ซึ่งเป็นพนกังำนของผู้ รับจ้ำงของบริษัท เข้ำใช้

ระบบสำรสนเทศของบริษัท ได้นัน้ พนกังำนผู้ขออนุญำตต้องควบคมุกำรใช้งำนของผู้ปฏิบตัิงำน
สมทบ และต้องรับผิดชอบตอ่ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้กบับริษัท 

 (6)  บริษัทจะเข้ำตรวจสอบ ค้นหำ ตดิตำม สอบสวน และควบคมุกำรใช้ระบบสำรสนเทศของพนกังำน 
หำกพบข้อสงสัยว่ำพนักงำนใช้งำนในทำงท่ีไม่เหมำะสม หรือมีเหตุอันควร เพ่ือป้องกันควำม
ปลอดภยัของระบบสำรสนเทศของบริษัท 

 (7)  หำกบริษัทพบว่ำ พนกังำนมีกำรละเมิด และผลกำรสอบสวนอย่ำงเป็นธรรมปรำกฏว่ำเป็นจริง จะ
ได้รับกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยั และ/หรือโทษทำงกฎหมำย ตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี 
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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยด้ำนบญัชแีละกำรเงนิ 

1. ควำมถูกต้องของกำรบนัทกึรำยกำร 
1.1 กำรบนัทึกรำยกำรทำงธุรกิจทุกอย่ำงของบริษัทจะต้องถูกต้องครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้

โดยไมมี่ข้อจ ำกดัหรือข้อยกเว้นในลกัษณะใด 
1.2 กำรลงรำยกำรบญัชี และกำรบนัทกึทำงธุรกิจจะต้องเป็นไปตำมควำมเป็นจริง ไมมี่กำรบดิเบือนหรือ

สร้ำงรำยกำรเท็จ ไมว่ำ่จะด้วยวตัถปุระสงค์ใดๆ ก็ตำม 
1.3 บุคลำกรทุกระดบัต้องด ำเนินรำยกำรทำงธุรกิจให้สอดคล้อง และเป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด 

และค ำสัง่ต่ำง ๆ ของบริษัท รวมทัง้มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงรำยกำรทำงธุรกิจท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วนและให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์อยำ่งเพียงพอ และทนัเวลำ เพ่ือให้ผู้ ท่ีมีหน้ำท่ีเก่ียวข้องกบักำร
บนัทึก กำรจัดท ำ และกำรประเมินรำยงำนทำงกำรบญัชีและกำรเงิน สำมำรถบนัทึก และจัดท ำ
รำยงำนทำงกำรบัญชี และกำรเงินทุกประเภทของบริษัท ลงในระบบบัญชีของบริษัท โดยมี
รำยละเอียดท่ีถกูต้อง และครบถ้วน 

2. รำยงำนทำงกำรบญัชแีละกำรเงนิ 

 2.1 พนกังำนทกุคนต้องไม่กระท ำกำรบิดเบือนข้อมลู หรือสร้ำงรำยกำรเท็จ ไม่ว่ำจะเป็น ข้อมลูรำยกำร
ทำงธุรกิจท่ีเก่ียวกบักำรบญัชี และกำรเงิน หรือข้อมลูรำยกำรทำงด้ำนปฏิบตักิำร 

 2.2 พนกังำนทกุคนควรตระหนกัว่ำควำมถกูต้องของรำยงำนทำงบญัชีและกำรเงิน เป็นควำมรับผิดชอบ
ร่วมกนัของคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนกังำนท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ 

 2.3 พนกังำนทกุคนมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร จดัเตรียม และ/หรือให้ข้อมลู รำยกำรทำงธุรกิจ 

3. กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 

 3.1 บคุลำกรทกุระดบัจะต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ระเบียบ ข้อก ำหนด และค ำสัง่ เพ่ือให้กำร
จดัท ำบญัชีและบนัทกึทำงกำรเงินของบริษัท เป็นไปอยำ่งถกูต้องและสมบรูณ์ 

 3.2 บคุลำกรทกุระดบัจะต้องยึดหลกัควำมซ่ือสตัย์ ปรำศจำกอคต ิและควำมซ่ือตรง ในกำรจดัเก็บบนัทึก
ข้อมูล โดยควำมซ่ือตรงดังกล่ำวหมำยรวมถึงกำรไม่ยุ่งเก่ียวกับกิจกรรมท่ีผิดกฎหมำย หรือผิด
จริยธรรมด้วย 

 
 
 
 



 

นโยบำยที่ส ำคญัของบริษัท 16 

 

บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยด้ำนกำรปฎบิตัติำมกฎหมำย 

 บริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับทัง้ในส่วนงำนของภำครัฐ 
โดยเฉพำะในกำรกระท ำธุรกรรม บริษัทหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีอำจจงูใจให้รัฐ หรือพนกังำนของรัฐด ำเนินกำรท่ี
ไม่ถกูต้องเหมำะสม แตจ่ะเน้นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงกนัในขอบเขตท่ีเหมำะสมและสำมำรถท ำได้ 
เช่น กำรพบปะพูดคยุในท่ีสำธำรณะต่ำงๆ กำรไปแสดงควำมยินดีในวำระโอกำส เทศกำล หรือตำมประเพณี
ปฏิบตัิ เป็นต้น โดยมีหลกัปฏิบตัิ คือ ด ำเนินกำรอย่ำงถกูต้อง เม่ือต้องมีกำรติดตอ่กบัเจ้ำหน้ำท่ี หรือหน่วยงำน
ของรัฐ และตระหนักอยู่เสมอว่ำกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัในหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ อำจมีเง่ือนไข 
ขัน้ตอน หรือวิธีปฏิบตัท่ีิแตกตำ่งกนั และบริษัทพงึรับรู้และปฏิบตัติำมอยำ่งเคร่งครัด 
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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัช ัน่ 

บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ โดยมุง่เน้นกำรสง่เสริมคณุธรรม สร้ำง
จิตส ำนึกและค่ำนิยมท่ีถูกต้องในกำรปฏิบตัิงำน บริษัทจึงก ำหนดแนวทำงกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชั่นและ
ส่ือสำรให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนได้รับทรำบ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและถือปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด ดงันี ้ 

1. กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำ ท่ีตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ โดยไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่พึง
ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบกำรกระท ำท่ีเข้ำขำ่ยกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท 

2. ก ำหนดระเบียบกำรจดัซือ้จดัจ้ำง กำรเบิกจ่ำยเงิน หรือกำรท ำสญัญำใดๆ โดยแต่ละขัน้ตอนต้องมี
หลกัฐำนประกอบอยำ่งชดัเจนและมีกำรก ำหนดอ ำนำจอนมุตัอิยำ่งเหมำะสมและรัดกมุ 

3. ก ำหนดระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีครอบคลุมด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้
มัน่ใจวำ่ธุรกรรมทำงกำรเงินดงักลำ่วเป็นไปด้วยควำมถกูต้อง โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 

4. ก ำหนดหลักกำรให้หรือกำรรับของขวัญ สิ่งของ หรือกำรบนัเทิงท่ีอำจมีผลส่อให้เกิดข้อสงสัยใน
พฤติกรรมกำรทุจริตหรือกำรให้สินบน หำกเป็นกำรรับของขวญัควรเป็นไปอย่ำงสมเหตสุมผล และ
ต้องไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่ำเงินสด และต้องตระหนักว่ำกำรกระท ำใดๆ ต้องอยู่ภำยใต้ควำม
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 

5. จดัให้มีกำรส่ือสำรนโยบำยและแนวทำงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ไปยังกรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนักงำนทุกระดับของบริษัทให้รับทรำบและเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้เพ่ือน ำไปปฏิบัติโดยผ่ำน
ชอ่งทำงตำ่งๆ เชน่ กำรอบรมพนกังำน ระบบกำรส่ือสำรภำยในองค์กร เป็นต้น 

6. ก ำหนดชอ่งทำงกำรแจ้งเบำะแสเก่ียวกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ในกรณีท่ีพบเหตกุำรณ์ท่ีน่ำสงสยัอนัส่อ
ให้เกิดกำรทุจริตและกำรประพฤติมิชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทโดยผู้แจ้ง
เบำะแสสำมำรถส่งรำยละเอียดและหลกัฐำนต่ำงๆ ไปยงับริษัท โดยผ่ำนช่องทำง เว็บไซต์  อีเมล์ 
หรือ จดหมำย 

7. จดัท ำกลไกกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทโดยกำรก ำหนดข้อมลู
ของผู้ แจ้งเบำะแสให้เป็นควำมลับกรณีท่ีข้อมูลของผู้ แจ้งเบำะแสถูกเปิดเผย ผู้ ท่ีมีหน้ำท่ีดูแล
รับผิดชอบข้อมลูดงักลำ่วจะต้องถกูด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยั 
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8. ก ำหนดบทลงโทษกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนท่ีมีกระท ำกำรทจุริตคอร์รัปชัน่หรือสนบัสนนุกำร
กระท ำท่ีเก่ียวข้องกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยจะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัตำมสมควรแก่กรณี เชน่ 
ตกัเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ลดคำ่จ้ำง พกังำน เลิกจ้ำง และด ำเนินคดีตำมกฏหมำย เป็นต้น 

9. ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบ และรำยงำนตำมล ำดบัขัน้ของสำยงำนกำรบงัคบับญัชำ ของผู้กระท ำกำร
ทจุริต จนกระทัง่ถึง คณะกรรมกำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และ
คณะกรรมกำรบริษัท 

ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประเมินโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริตขึน้ ร่วมถึงผลกระทบโดย
ครอบคลมุกำรทจุริตแบบตำ่งๆ เช่น กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเท็จ  กำรท ำให้สญูเสียทรัพย์สิน  กำรคอร์รัป
ชัน  กำรท่ีผู้ บริหำรสำมำรถฝ่ำฝืนระบบควบคุมภำยใน (management override of internal controls)  กำร
เปล่ียนแปลงข้อมลูในรำยงำนท่ีส ำคญั  กำรได้มำหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สินโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 
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นโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิ 

บริษัทจัดให้มีแนวทำงในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเ รียนกำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ 
(Whistleblower) หรือกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือพฤตกิรรมท่ีอำจสอ่ถึงกำรทจุริตหรือประพฤตมิิชอบของบุคคล
ในบริษัทรวมถึงควำมบกพร่องของระบบควบคมุภำยในจำกพนกังำนและผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนโดยสำมำรถแจ้ง
เบำะแสหรือข้อร้องเรียนได้ท่ี Email ดงันี ้

Email ช่ือ ต าแหน่ง 
sec_com@mitsibleasing.com นำยชชัวสัส์  นิยมรำษฏร์ เลขำนกุำรบริษัทฯ  

หรือส่งจดหมายมาที่ 
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 895-6 หมู่ท่ี 5 ถนนศรีนครินทร์ ต ำบลส ำโรงเหนือ                   

อ ำเภอเมืองจงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 (ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัท) หรือ ตดิตอ่หมำยเลขโทรศพัท์ 0-2743-8787 
ตอ่ 904 

ทัง้นี ้บริษัทจะเก็บข้อมลูกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนดงักลำ่วเป็นควำมลบัและจ ำกดักลุม่ผู้ รับทรำบ
ข้อมูลโดยเปิดเผยเฉพำะผู้ ท่ีเก่ียวข้องเท่ำนัน้เพ่ือคุ้มครองผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้กับผู้ แจ้งเบำะแสหรือข้อ
ร้องเรียนดงักลำ่วอยำ่งไรก็ตำม ผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนสำมำรถเลือกท่ีจะเปิดเผยตวัหรือเลือกไม่ประสงค์
ออกนำมก็ได้ หำกปรำกฎว่ำมีผู้ ใดกลัน่แกล้งหรือปฏิบตัิไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนบริษัทจะ
ลงโทษผู้นัน้ในขัน้เดด็ขำด 
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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) “บริษัท”  มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิตของชุมนุมในทุกๆ พืน้ท่ีท่ีเข้ำไปด ำเนินธุรกิจตำมหลักปฏิบัติสำกล โดยให้
ควำมส ำคญัตอ่กำรมีส่วนร่วม ของชมุชนและสงัคม เพ่ือพฒันำวิถีชีวิต และควำมเป็นอยู่ท่ีดีอย่ำงยัง่ยืน โดยมี
หลกักำรปฏิบตัิตำมแนวกิจกำรเพ่ือสงัคมตำมมำตรฐำนสำกล จึงก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจดักำรเพ่ือควำม
ยัง่ยืน ดงันี ้

1. กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
2. กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม 
3. กำรเคำรพสิทธิมนษุยชนและกำรปฏิบตัติอ่แรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
4. ควำมรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
5. กำรร่วมพฒันำชมุชนและสงัคม 
6. กำรดแูลรักษำสิ่งแวดล้อม 
7. นวตักรรมและกำรเผยแพร่นวตักรรมจำกกำรด ำเนินควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 
8. กำรจดัท ำรำยงำนด้ำนสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

1.    กำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี

บริษัทจดัให้มีระบบบริหำรจดักำรตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ด้วยกำรจดักำรอย่ำงโปร่งใส เท่ำเทียม 
และเป็นธรรม เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้ มีสว่นได้เสีย และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำย 

แนวปฏบิตั ิ

ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท ภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนท่ีก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 5 หมวดได้แก่ สิทธิของผู้ ถือหุ้น กำรปฏิบตัิ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน บทบำทของผู้ มีส่วนได้เสีย กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรบริษัท 

2.    กำรประกอบธุรกจิด้วยควำมเป็นธรรม 

บริษัทถือปฏิบตัแินวทำงกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม ก่อให้เกิดควำมเช่ือมัน่ตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องอนั
จะสง่ผลดีตอ่บริษัทในระยะยำว 

แนวปฏบิตั ิ

1. หลีกเล่ียงกำรด ำเนินกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือหำกพบว่ำมีควำม
ขดัแย้ง 

ทำงผลประโยชน์เกิดขึน้ ก็ควรจดัให้มี กระบวนกำรไกล่เกล่ียท่ีเป็นธรรมและมีกำรเปิดเผยข้อมลูท่ี
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ส ำคญัอยำ่งครบถ้วน  
2. ส่งเสริมกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมกำร เล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบ
 คดิกนั  
3. ไมส่นบัสนนุกำรด ำเนินกำรท่ีมีลกัษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ  
4. จดัให้มีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีสำมำรถป้องกนักำรจ่ำยสินบนและทุจริต หรือสำมำรถตรวจสอบ

พบได้โดยไม่ชกัช้ำ รวมถึงมีกระบวนกำร แก้ไขปัญหำท่ีมีประสิทธิภำพ พร้อมกบัให้ควำมเป็นธรรม
หำกเกิดกรณี ดงักลำ่วขึน้ 

5. รณรงค์ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนเห็นควำมส ำคญัของกำร ต่อต้ำนกำรทุจริต รวมทัง้กำร
 กรรโชก และกำรให้สินบนในทกุรูปแบบ 

3.    กำรเคำรพสทิธมินุษยชนและกำรปฏบิตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

  แนวปฏบิตั ิ

1. สนบัสนนุและเคำรพในกำรปกปอ้งสิทธิมนษุยชน โดยหมัน่ตรวจตรำ ดแูลมิให้ธุรกิจของตนเข้ำไปมี
สว่นเก่ียวข้องกบักำรลว่งละเมิดสิทธิ มนษุยชน  

2. ส่งเสริมให้มีกำรเฝ้ำระวังกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดด้ำนสิทธิมนุษยชน ภำยในธุรกิจของตน และ
กระตุ้นให้มีกำรปฏิบตัิตำมหลักกำรสิทธิ มนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล โดยควำมรับผิดชอบของ
ธุรกิจด้ำนสิทธิมนษุยชนยงัครอบคลมุไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ ร่วมทนุ และคูค้่ำ  

3. บริษัทจะปฏิบตัิตอ่บคุลำกรของบริษัททกุคนโดยเสมอภำคกนั ไมเ่ลือกปฏิบตั ิไมแ่บง่แยก ถ่ินก ำเนิด
เชือ้ชำติ เพศ อำย ุสีผิว ศำสนำ สมรรถภำพร่ำงกำย ฐำนะ ชำติตระกลู สถำนศกึษำ หรือสถำนะอ่ืน
ใดท่ีมิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบักำรปฏิบตังิำน 

4. บริษัทให้โอกำสบุคลำกรของ บริษัท ทุกคนแสดงควำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ีโดยจัดผลตอบแทนท่ี
เหมำะสม และสร้ำงแรงกระตุ้นในกำรท ำงำน ทัง้ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมตำมระเบียบของบริษัท อีกทัง้ให้โอกำสบคุลำกรของบริษัท ศกึษำเพิ่มเติมทัง้
ในระดบัอดุมศกึษำ และกำรอบรมทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 

5. บุคลำกรของบริษัททุกคนต้องปฏิบตัิหน้ำท่ีในควำมรับผิดชอบด้วยตนเองอย่ำงสุดควำมสำมำรถ 
ซ่ือสตัย์สจุริต เท่ียงธรรม ยดึมัน่ในคณุธรรม ไมม่อบหมำยหน้ำท่ีของตนให้กบับคุคลใดบคุคลหนึ่งท ำ
แทน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมเว้นแต่จะเป็นกำรจ ำเป็น หรือเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในงำนท่ีไม่
ต้องใช้ควำมสำมำรถเฉพำะของตน 

6. บุคลำกรของบริษัท ต้องปฏิบัติงำนตำมสำยบังคับบัญชำ รับค ำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อ
ผู้ บังคับบัญชำของตน ไม่ข้ำมสำยกำรบังคับบัญชำหำกไม่มีควำมจ ำเป็น หลีกเล่ียงกำร
วิพำกษ์วิจำรณ์ผู้บงัคบับญัชำ และผู้ ร่วมงำนท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคคลนัน้ หรือต่อ
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บริษัท ทัง้ นี ท้ั ง้นัน้บุคลำกรของบริษัท จะเปิดโอกำส และเปิดใจรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชำ และเพ่ือนร่วมงำนอยำ่งมีสต ิปรำศจำกอคต ิและรับฟังด้วยเหตแุละผล 

7. บคุลำกรของบริษัท สำมำรถใช้ทรัพยำกร แรงงำน สถำนท่ี และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของบริษัท ใน
หน้ำท่ีอย่ำงเต็มท่ี ห้ำมใช้ทรัพยำกร แรงงำน สถำนท่ี และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไปในกำรอ่ืน
นอกจำกกำรปฏิบตัหิน้ำท่ี หรือสวสัดกิำรท่ีตนมีสิทธิโดยชอบ 

8. บุคลำกรของบริษัท ต้องมีกริยำมำรยำทสุภำพ แต่งกำยเหมำะสมต่อกำลเทศะ และประพฤติตน
เหมำะสมกบัหน้ำท่ีกำรงำน ธรรมเนียมท้องถ่ิน โดยไมส่ร้ำงควำมเส่ือมเสียตอ่ภำพลกัษณ์บริษัท 

9. บคุลำกรของบริษัท สำมำรถใช้ช่ือ และต ำแหน่งของตนเพ่ือเร่ียไรเงินเพ่ือกำรกุศลท่ีบริษัทเป็นผู้จัด 
แต่ห้ำมใช้ช่ือของบริษัท หรือต ำแหน่งในบริษัท ในกำรเร่ียไรเงินเป็นกำรส่วนตัว ไม่ว่ำด้วย
วตัถปุระสงค์ใด 

10. บคุลำกรของบริษัท ควรให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมท่ีบริษัท จดัขึน้เพ่ือสร้ำงควำมสำมคัคี ช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนั รวมทัง้กิจกรรมเพื่อสงัคมท่ี บริษัท จดัขึน้ 

11. ห้ำมบุคลำกรของบริษัทกระท ำกำรท่ีก่อควำมเดือดร้อน ร ำคำญ บัน่ทอนก ำลังใจผู้ อ่ืน ก่อให้เกิด
ควำมเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนกำรปฏิบตัิงำน ท่ีมีลกัษณะเป็นกำรคกุคำมทำงเพศไมว่่ำตอ่บคุลำกร
ของบริษัท หรือบคุคลภำยนอกท่ีเข้ำมำติดตอ่ธุรกิจ ทัง้นีร้วมถึง กำรละลว่งทำงเพศ กำรเกีย้วพำรำสี 
กำรลวนลำม กำรอนำจำร และกำรมีไว้ซึง่ภำพลำมกอนำจำร ทัง้ทำงวำจำและกำรสมัผสั 

4.    ควำมรบัผดิชอบต่อลูกค้ำ และผูบ้รโิภค 

บริษัทค ำนึงถึงควำมพึงพอใจสงูสดุของลกูค้ำ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีซือ้สินค้ำและบริกำรจำกบริษัท รวมทัง้ผู้บริโภค
ซึง่เป็นผู้ ท่ีใช้สินค้ำและบริกำรท่ีบริษัทผลิต ด้วยรำคำท่ีเป็นธรรม มีคณุภำพ และมีควำมรับผิดชอบตอ่ลกูค้ำ และ
ผู้บริโภค 

แนวปฏบิตั ิ

1. บริษัทมุ่งมัน่พฒันำสินค้ำ และบริกำรให้ครบวงจร บริกำรรวดเร็ว มีคณุภำพ เพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ และผู้บริโภคอย่ำงต่อเน่ืองบุคลำกรของบริษัท ต้องทุ่มเทเพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของลกูค้ำ และผู้บริโภคอย่ำงเต็มท่ี ด้วยรำคำท่ีสมเหตสุมผล ทนัตอ่สถำนกำรณ์ มีคณุภำพ 
ไมจ่ ำกดัสิทธิของผู้บริโภค และมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมส ำหรับผู้บริโภค 

2. บริษัทต้องไม่ท ำกำรใดอนัเป็นกำรหลอกลวง หรือท ำให้หลงเช่ือในคณุภำพสินค้ำ และบริกำรของ
บริษัท 

3. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนำควำมปลอดภัยในกำรใช้สินค้ำและบริกำรของบริษัท ควำมปลอดภัยของ
ผู้บริโภคนัน้มีควำมส ำคญัยิ่ง บริษัทต้องก ำหนดให้มีป้ำยเตือนภัย ตรวจสอบควำมปลอดภัยใน



 

นโยบำยที่ส ำคญัของบริษัท 23 

 

บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

สถำนประกอบกำรรณรงค์และอบรมพนกังำนในเร่ืองควำมปลอดภัยส ำหรับผู้บริโภคอย่ำงเคร่งครัด
ตอ่เน่ือง 

5.    กำรร่วมพฒันำชุมชนและสงัคม 

บริษัทเป็นบริษัทท่ีอยู่ในสงัคมโดยไม่แยกขำดจำกสงัคมบริษัทย่อมมีภำระท่ีต้องรับผิดชอบในกำรพฒันำ 
และคืนก ำไรสูช่มุชน และสงัคมโดยรวม เพ่ือให้บริษัทเจริญเตบิโตอย่ำงยัง่ยืนตำมกำรพฒันำของสงัคม บริษัทถือ
เป็นหน้ำท่ีและเป็นนโยบำยหลักในกำรให้ควำมส ำคญักับกิจกรรมของชุมชนและสงัคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดกำร
พฒันำสงัคมชุมชนสิ่งแวดล้อมท ำนุบ ำรุงศำสนำ สร้ำงสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติรวมทัง้สนับสนุน
กำรศึกษำแก่เยำวชนและสนบัสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีด้อยโอกำส ให้เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง
พึง่พำตนเองได้ 

แนวปฏบิตั ิ

1. บริษัทมุ่งท่ีจะท ำควำมเข้ำใจ ส่ือสำรกบัสงัคมถึงสถำนะ และข้อเท็จจริงในกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ควำมรับผิดชอบของบริษัทต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และควำมรับผิดชอบของบริษัทใน
สิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงท่ีอำจเปิดเผยได้ ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมลูกบันกัลงทนุ ผู้
ถือหุ้น และผู้สนใจทัว่ไป อยำ่งทนัสถำนกำรณ์ 

2. บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะมีสว่นร่วมในกำรรับผิดชอบตอ่สงัคมในเร่ืองคณุภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจงัและต่อเน่ืองในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง
ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคมในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนใน
ชมุชนตำมหลกักำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

3. บริษัทจะค ำนึงถึงทำงเลือกในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติโดยให้มีผลกระทบต่อควำม
เสียหำยของสังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของประชำชนน้อยท่ีสุด สนับสนุนกำรลดกำรใช้
พลงังำน และทรัพยำกรธรรมชำติ 

4. บริษัทปลูกฝังจิตส ำนึกในเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในบุคลำกรของ
บริษัท ทุกระดบัอย่ำงต่อเน่ือง ให้ควำมส ำคญัในกำรท ำธุรกรรมกับคู่ค้ำท่ีมีเจตจ ำนงเดียวกันกับ
บริษัทในเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ น ำในกำรส่งเสริมกำรใช้และกำร
อนรัุกษ์พลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพเพ่ือประโยชน์ตอ่ชนรุ่นหลงั 

5. บริษัทจะคืนก ำไรส่วนหนึ่งเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้ำงสรรค์สงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสม ่ำเสมอ 
กิจกรรมท่ีจะกระท ำต้องเป็นกิจกรรมท่ีเหมำะสม สร้ำงประโยชน์ให้กบัชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม
ได้จริง หำกเลือกใช้กำรบริจำค จะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้ รับบริจำค เพ่ือให้แน่ใจว่ำน ำไปใช้เพ่ือกำร
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กุศลอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่ำงแท้จริง และกำรบริจำคต้องมีเอกสำร
หลกัฐำน 

6.   กำรดูแลรกัษำส ิง่แวดลอ้ม 

บริษัทใสใ่จในควำมปลอดภยั และสขุอนำมยัของบคุลำกรของบริษัท และชมุชนโดยรอบสถำนประกอบกำร  
บริษัทมุ่งส่งเสริมและปลกูฝังจิตส ำนึกทำงด้ำนคณุภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถี
ด ำเนินชีวิตประจ ำวนัของบุคลำกรของบริษัท เพ่ือประโยชน์ของทุกคน รวมทัง้ชุมชนและสงัคมโดยรวม บริษัท
สนบัสนนุให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งเหมำะสม ลดกำรใช้อยำ่งสิน้เปลือง  

แนวปฏบิตัทิ ีด่ ี

1. บริษัทส่งเสริมให้ควำมปลอดภยัเป็นเร่ืองส ำคญัโดยจดัท ำข้อก ำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคณุภำพ
ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม ท่ีมีมำตรกำรไม่น้อยกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนดตำม
มำตรฐำนสำกล บุคลำกรของบริษัทต้องศึกษำ และปฏิบตัิตำมกฎหมำยนโยบำยข้อก ำหนดและ
มำตรฐำนทำงด้ำนคณุภำพควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องอยำ่งเคร่งครัด 

2. บริษัทจะด ำเนินกำรทุกวิถีทำงเพ่ือควบคมุและป้องกันควำมสูญเสียในรูปแบบต่ำงๆอนัเน่ืองมำจำก
อุบตัิเหตอุคัคีภัยกำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำนทรัพย์สินสูญหำยหรือเสียหำยกำรละเมิด
ระบบรักษำควำมปลอดภัยกำรปฏิบตัิงำนไม่ถูกวิธีและควำมผิดพลำดต่ำงๆท่ีเกิดขึน้ตลอดจนรักษำ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัตอ่บคุลำกรของ บริษัทและมีกำรซกัซ้อมแผนกำรรักษำควำม
ปลอดภยัเป็นประจ ำ ทัง้นีถื้อเป็นหน้ำท่ีรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนกังำนในกำรรำยงำนอบุตัิเหตุ
อบุตักิำรณ์โดยปฏิบตัิตำมขัน้ตอนท่ีก ำหนดไว้ 

3. บริษัทจะจดัให้มีกำรประชำสมัพนัธ์และส่ือควำมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและเผยแพร่ข้อมลูให้กับ
บุคลำกรของบริษัทพนักงำนของผู้ รับจ้ำงตลอดจนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ทรำบและ
เข้ำใจในนโยบำยกฎระเบียบขัน้ตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวงัตำ่งๆทำงด้ำนคณุภำพควำมปลอดภยั
อำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อมตลอดจนน ำไปยึดถือปฏิบตัไิด้อยำ่งถกูต้อง โดยไมก่่อให้เกิดอนัตรำยต่อ
สขุภำพทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม 

4. บริษัทมุ่งมัน่มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสงัคมในเร่ืองคณุภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจงัและตอ่เน่ืองกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำตใิห้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยตระหนกัถึง
ควำมส ำคญัของสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องตลอดจนส่งเสริม
กิจกรรมทำงสังคมในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนตำมหลักกำร
พฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

5. หำกกำรปฏิบตัิงำนใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อำจปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพ
ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่ำกำรปฏิบัติงำนมีผลกระทบทำงด้ำน
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สิ่งแวดล้อมอย่ำงร้ำยแรง ให้บุคลำกรของ บริษัทยุติกำรปฏิบัติงำนเท่ำท่ีท ำได้ชั่วครำวเพ่ือแจ้ ง
ผู้ ร่วมงำน ผู้บงัคบับญัชำ และหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข หรือวำงแผนแก้ไขต่อไป 
ห้ำมปฏิบตังิำนตอ่ไปโดยเดด็ขำด 

7.   นวตักรรมและกำรเผยแพร่นวตักรรมจำกกำรด ำเนนิควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บริษัทน ำแนวคดิในกำรรับผิดชอบตอ่สงัคมมำปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวตักรรมทำงธุรกิจท่ีสร้ำงประโยชน์ 
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัตอ่ธุรกิจและสงัคม 

แนวปฏบิตั ิ

1. ส ำรวจกระบวนกำรต่ำงๆ ของธุรกิจท่ีด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันว่ำ ก่อให้ เกิดควำมเส่ียงหรือมี
ผลกระทบในทำงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่ำงไร และศึกษำหำแนวทำงแก้ไขเพ่ือลด
ผลกระทบดังกล่ำว รวมทัง้ศึกษำ พิจำรณำ และวิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำนอย่ำงละเอียดและ
ครอบคลมุทกุด้ำน เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรพฒันำไปสูก่ำรค้นพบนวตักรรมทำงธุรกิจ  

2. เปิดเผยนวัตกรรมท่ีค้นพบในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้ธุรกิจและ
ผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนได้ปฏิบตัิตำม 

3. วิเครำะห์แนวทำงแก้ไขปัญหำ ตลอดจนพัฒนำนวัตกรรมตลอดเวลำ โดยเป็นกระบวนกำรท่ี
ด ำเนินกำรต่อเน่ืองอย่ำงไม่หยุดนิ่ง เพ่ือ สร้ำงโอกำสในกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพ่ือควำม
เจริญเตบิโตควบคู ่ กำรสร้ำงผลก ำไรของธุรกิจอยำ่งยัง่ยืน  

8.   กำรจัดท ำรำยงำนด้ำนสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทจะด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมลูในกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรับผิดชอบตอ่สงัคม ให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ มี
สว่นได้เสียทกุฝ่ำย 

แนวทำงปฏบิตั ิ

1. จดัท ำรำยงำนเปิดเผยกำรด ำเนินงำนด้ำนสงัคมและสิ่งแวดล้อม ท่ีคลอบคลุมกำรด ำเนินกำรด้ำน
ธุรกิจ ด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภยั และด้ำนสงัคม 

2. จดัท ำข้อมูลอย่ำงถูกต้อง และจดัให้มีช่องทำงเผยแพร่ข้อมูลท่ีหลำกหลำย ให้ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมลูโดยสะดวก 

 
 
 
 
 



 

นโยบำยที่ส ำคญัของบริษัท 26 

 

บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยกำรป้องกนักำรน ำขอ้มูลภำยในไปใช้ 
บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยในให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี 

โดยยดึหลกัธรรมำภิบำล ควำมซ่ือสตัย์สจุริตในกำรด ำเนินธุรกิจ และเพ่ือให้แนใ่จว่ำ นกัลงทนุในหลกัทรัพย์ของ
บริษัทได้รับสำรสนเทศท่ีเช่ือถือได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน และทนัท่วงที บริษัทจึงได้ก ำหนดระเบียบกำรก ำกับดแูล
กำรใช้ข้อมลูภำยในและระเบียบกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ให้สอดคล้องกับกฎ
หำยท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย์และมุง่เน้นควำมโปร่งใสในกำรประกอบธุรกิจ สรุปสำระส ำคญัได้ดงันี  ้

1. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดบัต้องไม่ใช้ข้อมูลภำยในและข้อมูลท่ีตนล่วงรู้จำกกำร
ปฏิบตัิหน้ำท่ีของบริษัทท่ีมีสำระส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลกัทรัพย์ท่ียงัไม่ได้เปิดเผย
ตอ่สำธำรณะหรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทอนัน ำมำ
ซึง่ผลประโยชน์ของตนเองและผู้ อ่ืน  

2. กรรมกำร ผู้บริหำรและผู้บริหำรระดบัสงูมีหน้ำท่ีท่ีจะต้องรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท 
ตำมหลกัเกณฑ์ของกฎหมำย และจ ำกดักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์บริษัท ในชว่งเวลำท่ีก ำหนด 

3. บริษัทมีหน้ำท่ีเปิดเผยสำรสนเทศเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัของบริษัทให้สำธำรณชนทรำบ
โดยทันทีและอย่ำงทั่วถึง โดยผ่ำนส่ือและวิธีกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
นโยบำยกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทก ำหนด รวมถึงผ่ำนส่ืออ่ืนๆ ของบริษัท เพ่ือให้แน่ใจว่ำข้อมลู
ขำ่วสำรได้เข้ำถึงนกัลงทนุทกุกลุม่อยำ่งทนัทว่งทีและเทำ่เทียม 

แนวปฏบิตัทิ ีด่เีก ีย่วกบักำรรกัษำควำมลบั 

1. กำรรักษำควำมลบัของบริษัท 
1.1 ในกำรควบคุมดูแลกำรด ำเนินกำรข้อมูลข่ำวสำรลับบริษัท ได้แต่งตัง้นำยทะเบียนข้อมูล

ข่ำวสำรลับ และผู้ ช่วยนำยทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับของบริษัท ให้ดูแลรับผิดชอบกำร
ด ำเนินกำรกบัข้อมลูขำ่วสำรลบั 

2. กำรก ำหนดชัน้ควำมลบัของข้อมลูข่ำวสำรลบักำรก ำหนดชัน้ควำมลบัของข้อมลูข่ำวสำรลบัของบ
ริษัท โดยแบง่ชัน้ควำมลบัไว้เป็น 3 ระดบั ดงันี ้
2.1 ลับท่ีสุด (Top Secret) หมำยถึง ข้อมูลข่ำวสำรลับ ซึ่งหำกเปิดเผยทัง้หมด หรือเพียง

บำงสว่น จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประโยชน์ของ บริษัท อยำ่งร้ำยแรงท่ีสดุ 
2.2 ลบัมำก (Secret) หมำยถึง ข้อมลูขำ่วสำรลบั ซึง่หำกเปิดเผยทัง้หมด หรือ เพียงบำงสว่น จะ

ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประโยชน์ของ บริษัท อยำ่งร้ำยแรง 
2.3 ลบั (Confidential) หมำยถึง ข้อมูลข่ำวสำรลบั ซึ่งหำกเปิดเผยทัง้หมด หรือ เพียงบำงส่วน 

จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประโยชน์ของ บริษัทระเบียบฯ ดงักล่ำวได้ยกเลิกควำมลบัชัน้ 
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“ปกปิด (Restrict)” และก ำหนดแนวทำงปฏิบัติว่ำหำกมีข้อมูลข่ำวสำรลับชัน้ปกปิด ให้
พิจำรณำยกเลิกชัน้ควำมลบั หรือปรับเป็น “ลบั” 

3. กำรให้ข้อมลูขำ่วสำรแก่บคุคลภำยนอก 
3.1 กรรมกำรผู้จดักำร หรือผู้บริหำรท่ีได้รับมอบหมำยจะเป็นผู้ ให้ควำมเห็นชอบข้อมูลท่ีออกสู่

สำธำรณชน 
3.2 หน่วยงำนท่ีก ำหนดให้เป็นผู้ ให้ข้อมลูแก่สำธำรณชน ได้แก่ ส่วนงำนท่ีรับผิดชอบด้ำนกำรให้

ข้อมูลข่ำวสำร และกำรประชำสัมพันธ์ โดยให้หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลเป็นผู้ จัดท ำ
รำยละเอียดให้ 

4. กำรแสดงควำมเห็นแก่บคุคลภำยนอก 
4.1 ต้องไมเ่ปิดเผยหรือแสดงควำมเห็นแก่บคุคลอ่ืนใดภำยนอกบริษัท 
4.2 ขอให้ท่ำนถำมตนเองก่อนว่ำท่ำนมีหน้ำท่ีในกำรตอบค ำถำมเหล่ำนัน้หรือไม่ หำกไม่มีขอให้

ปฏิเสธกำรแสดงควำมเห็นตำ่ง ๆ ด้วยควำมสภุำพ และแนะน ำให้สอบถำมจำกหน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงตอ่ไป 
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นโยบำยขอ้ตกลงทำงกำรค้ำมเีง ือ่นไขกำรค้ำโดยท ัว่ไปในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำง
บรษิทักบักรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเก ีย่วขอ้ง 

บริษัทถือเป็นนโยบำยท่ีส ำคญัท่ีจะไม่ให้กรรมกำร  ผู้บริหำร และบุคคลอ่ืนท่ีมีควำมเก่ียวข้องกัน ใช้
โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร และบคุคลอ่ืนท่ีมีควำมเก่ียวข้องกนักบับริษัท แสวงหำผลประโยชน์ส่วน
ตน จงึก ำหนดเป็นข้อปฏิบตัสิ ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และบคุคลอ่ืนท่ีมีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

1.  หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกับตนเอง  ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับ
บริษัท 

2.  ในกรณีท่ีจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรเช่นนัน้เพ่ือประโยชน์ของบริษัท  หรือบริษัทย่อย ให้ท ำรำยกำรนัน้
เสมือนกำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก ทัง้นีก้รรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลอ่ืนท่ีมีควำมเก่ียวข้อง
กนัท่ีมีสว่นได้เสียในรำยกำรนัน้จะต้องไมมี่สว่นในกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

3.  ในกรณีท่ีเข้ำข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันภำยใต้ประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
จะต้องปฏิบตัิตำม หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกันของบริษัทจด
ทะเบียนอยำ่งเคร่งครัดโดย 
3.1 กำรท ำธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำกับ

คู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำท่ีปรำศจำกอิทธิพลใน
กำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องแล้วแตก่รณี จะต้องขอ
อนมุตัหิลกักำร และวงเงินในกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวตอ่คณะกรรมกำรบริษัท หรือเป็นไปตำม
หลกักำรท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้อนมุตัไิว้แล้ว 

3.2 ให้จดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมท่ีมีขนำดรำยกำร ตำมหลกักำรท่ีได้ผ่ำนกำรอนุมัติตำม 
ข้อ 3.1 เพ่ือรำยงำนในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำส หรือตำมควำมประสงค์ของ
คณะกรรมกำรบริษัท 

4. ในกรณีท่ีธุรกรรมท่ีเข้ำข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ท่ีไม่เป็นไปตำมลกัษณะรำยกำรค้ำตำมข้อ 
3.1 ในกำรท ำธุรกรรมดังกล่ำว ให้ขออนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทก่อนท่ีจะมีกำรท ำ
รำยกำรเป็นครัง้ๆ ไป 
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นโยบำยกำรท ำรำยกำรทีเ่ก ีย่วโยงกนั และด ำเนนิกำรของบรษิทัเม ือ่มรีำยกำร 
ทีเ่ก ีย่วโยงกนั 

บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส และค ำนึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัไว้อย่ำงชดัเจน ทัง้นีเ้พ่ือใช้เป็นแนวทำงใน
กำรตกลงเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและเพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึน้ โดย
นโยบำยและขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนันี ้ ต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือรับทรำบตอ่ไป 

1. วตัถุประสงค์ 

บริษัทก ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีส ำคญัท่ีท ำให้
บริษัทมีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี วตัถปุระสงค์ของกำรก ำหนดนโยบำยและขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันทกุรำยกำรของบริษัทเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ไม่มีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ ได้รับอนุมตัิจำกฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และได้มีกำรเปิดเผยไว้
อยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและบริษัทยอ่ย 

2. นยิำม 

“รายการที่เก่ียวโยงกัน” หมำยควำมว่ำ รำยกำรระหว่ำงบริษัทหรือบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกันของ
บริษัท หรือรำยกำรระหวำ่งบริษัทยอ่ยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย 

“บุคคลที่เก่ียวโยงกัน” หมำยควำมวำ่ 
1. ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้ มี

อ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและญำตสินิทของบคุคลดงักลำ่ว 
2. นิติบคุคลใดๆ ท่ีมีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนีข้องบริษัทหรือบริษัท

ยอ่ย 
2.1 ผู้บริหำร 
2.2 ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
2.3 ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ 
2.4 บคุคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุ 
2.5 ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและญำตสินิทของบคุคลตำม (2.1) ถึง (2.4) 

3. บคุคลใดๆ ท่ีโดยพฤติกำรณ์บง่ชีไ้ด้ว่ำเป็นผู้ท ำกำรแทนหรืออยู่ภำยใต้อิทธิพลของบคุคลตำม (1) ถึง 
(2) ต่อกำรตดัสินใจ กำรก ำหนดนโยบำย กำรจัดกำร หรือกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีนัยส ำคญั หรือ
บคุคลอ่ืนท่ีมีพฤตกิำรณ์ท ำนองเดียวกนั 
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4. กรรมกำรของนิติบคุคลท่ีมีอ ำนำจควบคมุกิจกำรบริษัท 
5. คูส่มรส บตุร หรือบตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะของกรรมกำรตำม (4) 
6. นิตบิคุคลท่ีบคุคลตำม (4) หรือ (5) มีอ ำนำจควบคมุกิจกำร 
7. บุคคลใดท่ีกระท ำกำรด้วยควำมเข้ำใจหรือควำมตกลงว่ำ หำกบริษัทท ำธุรกรรมท่ีให้ประโยชน์ทำง

กำรเงินแก่บุคคลดงักล่ำว บุคคลดงัต่อไปนี ้จะได้รับประโยชน์ทำงกำรเงินด้วย ทัง้นีเ้ฉพำะกำรท ำ
ธุรกรรมดงักลำ่ว 
7.1 กรรมกำรของบริษัท 
7.2 ผู้บริหำรของบริษัท 
7.3  บคุคลท่ีมีอ ำนำจควบคมุกิจกำรของบริษัท 
7.4 กรรมกำรของบคุคลท่ีมีอ ำนำจควบคมุกิจกำรของบริษัท 
7.5  คูส่มรส บตุร หรือ บตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะของบคุคลตำม (7.1) (7.2) (7.3) หรือ 

(7.4) 

“บริษัทย่อย”  หมำยควำมว่ำ  บริษัทจ ำกดั หรือบริษัทมหำชนจ ำกดั ท่ีบริษัทมีอ ำนำจควบคมุกิจกำร 
1. บริษัทจ ำกดั หรือบริษัทมหำชนจ ำกดั ท่ีบริษัทย่อยตำม (1) มีอ ำนำจควบคมุกิจกำร 
2. บริษัทจ ำกดั หรือบริษัทมหำชนจ ำกดั ท่ีอยูภ่ำยใต้อ ำนำจควบคมุกิจกำรตอ่เป็นทอดๆ โดยเร่ิมจำก

กำรอยูภ่ำยใต้อ ำนำจควบคมุกิจกำรของบริษัทยอ่ยตำม (2) 

“ผู้บริหาร”  หมำยควำมว่ำ  กรรมกำร ผู้จดักำร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกนบัต่อจำก
ผู้จดักำรลงมำ ผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำกับผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรรำยท่ีส่ีทุกรำย และให้หมำยควำม
รวมถึงผู้ด ำรงต ำแหนง่ระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรือเทียบเท่ำ 

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมำยควำมว่ำ ผู้ ถือหุ้นไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในนิติบคุคลใดเกินกว่ำร้อยละ
สิบของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลนัน้ ทัง้นีก้ำรถือหุ้นดงักล่ำวให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ี
เก่ียวข้องด้วย 

“ผู้ มีอ านาจควบคุม ”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลท่ีมีอ ำนำจควบคุมกิจกำรตำมมำตรำ 89/1 แห่ง
พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ)  

ทัง้นี ้“อ านาจควบคุมกิจการ” หมำยควำมวำ่  
1. กำรถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบคุคลหนึ่งเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด

ของนิตบิคุคลนัน้  
2. กำรมีอ ำนำจควบคมุคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของนิติบคุคลหนึง่ ไมว่ำ่โดยตรง หรือ

โดยอ้อม หรือไมว่ำ่เพรำะเหตอ่ืุนใด 
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3. กำรมีอ ำนำจควบคุมกำรแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำรตัง้แต่กึ่งหนึ่งของกรรมกำรทัง้หมด  ไม่ว่ำ
โดยตรง หรือโดยอ้อม  

“ ผู้ท่ีเก่ียวข้อง”  หมำยควำมว่ำ  บคุคลตำมมำตรำ 258 (1) ถึง (7) แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนกำรแก้ไขเพิ่มเตมิ อนัได้แก่ 

1. คูส่มรสของบคุคลดงักลำ่ว 
2. บตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะของบคุคลดงักล่ำว 
3. ห้ำงหุ้นสว่นสำมญัซึง่บคุคลดงักลำ่วหรือบคุคลตำม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นสว่น 
4. ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดัท่ีบคุคลดงักล่ำวหรือบคุคลตำม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นสว่นจ ำพวกไมจ่ ำกดัควำมรับ

ผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ ำพวกจ ำกัดควำมรับผิดท่ีมีหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละสำมสิบของหุ้นทัง้หมด
ของห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั 

5. บริษัทจ ำกดัหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดท่ีบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) หรือห้ำงหุ้นส่วน
ตำม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่ำร้อยละสำมสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทั ง้หมดของ
บริษัทนัน้ หรือ 

6. บริษัทจ ำกดัหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดท่ีบุคคลดงักล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) หรือห้ำงหุ้นส่วน
ตำม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตำม (จ) ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่ำร้อยละสำมสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

7. นิตบิคุคลท่ีบคุคลดงักลำ่วสำมำรถมีอ ำนำจในกำรจดักำรในฐำนะเป็นผู้แทนของนิติบคุคล 

 “ญาติสนิท”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำม
กฎหมำย ดงันี ้บดิำ มำรดำ คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร 

 “การตกลงเข้าท ารายการ”  หมำยควำมว่ำ  กำรเข้ำไปหรือตกลงใจเข้ำท ำสญัญำ หรือท ำควำมตกลง
ใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเพ่ือก่อให้เกิดกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ กำรให้เช่ำ หรือเช่ำ
สินทรัพย์ กำรให้หรือรับบริกำร กำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน และกำรออกหลกัทรัพย์ใหม่ รวมทัง้
เพ่ือก่อให้เกิดสิทธิหรือกำรสละสิทธิในกำรกระท ำดงักลำ่ว 

 “เงื่อนไขการค้าโดยทั่ วไป” หมำยควำมว่ำ เง่ือนไขกำรค้ำท่ีมีรำคำและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่
ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ซึง่รวมถึงเง่ือนไขกำรค้ำท่ีมีรำคำและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1. รำคำและเง่ือนไขท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กบับคุคลทัว่ไป 
2. รำคำและเง่ือนไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 
3. รำคำและเง่ือนไขท่ีบริษัทแสดงได้ว่ำเป็นรำคำและเง่ือนไขท่ีผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะท ำนอง

 เดียวกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 
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3. บุคคลทีเ่ก ีย่วโยงกนั 

 รำยช่ือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทและลกัษณะควำมสมัพนัธ์ รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 1 

4. รำยกำรทีเ่ก ีย่วโยงกนั 

 รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถแบง่ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
 4.1   รายการธุรกิจปกต ิ หมำยควำมวำ่  รำยกำรทำงกำรค้ำท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยกระท ำเป็นปกตเิพ่ือ 
  ประกอบกิจกำร เชน่ ซือ้ขำยสินค้ำ กำรให้บริกำร ซือ้สินค้ำเพ่ือน ำไปขำยตอ่ เป็นต้น 

4.2   รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  หมำยควำมว่ำ  รำยกำรทำงกำรค้ำซึ่งธุรกิจโดยทัว่ไปท่ีมีลกัษณะ
เดียวกบับริษัทหรือบริษัทย่อยกระท ำเพ่ือสนบัสนนุรำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย  เช่น 
กำรเช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำน/คลงัสินค้ำ กำรจ้ำงขนส่งสินค้ำ กำรจ้ำงบริหำร (outsource) กำรรับควำม
ชว่ยเหลือทำงเทคนิค กำรรับบริกำรสำธำรณปูโภค เป็นต้น 

 4.3  รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปีและไม่สำมำรถแสดงได้ว่ำมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ
ทัว่ไป 

 4.4 รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ  เช่น กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ กำรให้/รับ
บริกำร กำรลงทนุ/ขำยเงินลงทนุในกิจกำร เป็นต้น 

 4.5   รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  หมำยควำมว่ำ กำรให้หรือกำรรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินด้วยกำรรับหรือให้กู้ ยืม ค ำ้ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน 
รวมถึงพฤตกิำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั เป็นต้น 

5. นโยบำยกำรท ำรำยกำรทีเ่ก ีย่วโยงกนั 

5.1   กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทจดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องและ
แจ้งให้บริษัททรำบเพ่ือให้บริษัทมีข้อมูลส ำหรับใช้ประโยชน์ภำยในกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนด
เก่ียวกบักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

 5.2 หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
 5.3 ในกรณีท่ีจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัทุกรำยของบริษัทต้องน ำเสนอ

และขออนุมตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันดงักล่ำวต่อฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) 

 5.4 ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรของบริษัทเม่ือมีรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์
 ท่ีคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
 หลกัทรัพย์ก ำหนด 

 5.5 ก ำหนดรำคำและเง่ือนไขของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัเสมือนท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก   
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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

(Arm’s length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตสุมผล โดยต้องเปรียบเทียบรำคำสินค้ำหรือบริกำร
กบัรำคำภำยนอก ภำยใต้เง่ือนไขท่ีเหมือนหรือคล้ำยคลงึกนั 

ในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทอำจแต่งตัง้ผู้ประเมินอิสระเพ่ือท ำกำรประเมิน
และเปรียบเทียบรำคำส ำหรับรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีส ำคญั ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่ำว 
สมเหตสุมผลและเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท
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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

6. กำรด ำเนนิกำรของบรษิทัเม ือ่มรีำยกำรทีเ่ก ีย่วโยงกนั 

ประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
มูลค่าของ
รายการ1) 

การด าเนินการของบริษัท 

ด าเนินการได้
ทันที 

เปิดเผยต่อ 
ตลาดหลักทรัพย์ 

ขออนุมัต ิ
คณะกรรมการบริษัท 

ขออนุมัต ิ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

รายการธุรกิจปกตหิรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
     

1. รำยกำรธุรกิจปกตแิละมีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป ไมจ่ ำกดัมลูคำ่ 
ของรำยกำร 

 - - - 

1.1   รำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกตท่ีิมีเง่ือนไขกำรค้ำ 
              โดยทัว่ไปและคำ่ตอบแทนสำมำรถค ำนวณได้จำก        
              ทรัพย์สินหรือมลูคำ่อ้ำงอิง 

ไมจ่ ำกดัมลูคำ่ 
ของรำยกำร 

 
 - - - 

1.2 รำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขกำรค้ำ 
               โดยทัว่ไปและคำ่ตอบแทนไมส่ำมำรถค ำนวณได้  
               จำกทรัพย์สินหรือมลูคำ่อ้ำงอิง 

ขนำดเล็ก  - - - 

ขนำดกลำง   - - 

ขนำดใหญ่ -   - 

1.3   รำยกำรธุรกิจปกตหิรือรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจ   
              ปกติท่ีไมมี่เง่ือนไขทำงกำรค้ำโดยทัว่ไป 

ขนำดเล็ก  - - - 

ขนำดกลำง -   - 

ขนำดใหญ่ -    
2 รำยกำรเช่ำหรือให้เชำ่อสงัหำริมทรัพย์ไมเ่กิน 3 ปี และไม ่      ขนำดเล็ก  - - - 



บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 
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ประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
มูลค่าของ
รายการ1) 

การด าเนินการของบริษัท 

ด าเนินการได้
ทันที 

เปิดเผยต่อ 
ตลาดหลักทรัพย์ 

ขออนุมัต ิ
คณะกรรมการบริษัท 

ขออนุมัต ิ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

       สำมำรถแสดงได้วำ่มีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป ขนำดกลำง   - - 

ขนำดใหญ่ -   - 

3 รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร ขนำดเล็ก  - - - 

ขนำดกลำง -   - 

ขนำดใหญ่ -    
4 รำยกำรให้หรือรับควำมชว่ยเหลือทำงกำรเงิน      

        4.1  บริษัทหรือบริษัทย่อยให้ควำมชว่ยเหลือทำงกำรเงิน    
                แก่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัดงัตอ่ไปนี ้
               1.   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นบคุคลธรรมดำ 
               2.   บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นนิติบคุคลท่ีบริษัท 

หรือบริษัทย่อยถือหุ้นในสดัส่วนท่ีน้อยกว่ำ  
สดัสว่นท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัอ่ืนๆ ท่ีมิใชบ่ริษัท 
หรือบริษัทย่อยแล้วแตก่รณีถือหุ้นในนิตบิคุคล 
นัน้ 

 

< 100 ล้ำนบำท 
หรือ <3% ของ
มลูคำ่สินทรัพย์ท่ี
มีตวัตนสทุธิ 

แล้วแตจ่ ำนวนใด
จะต ่ำกว่ำ 

-   - 

<100 ล้ำนบำท 
หรือ <3% ของ
มลูคำ่สินทรัพย์ท่ี

-   
2) 



บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 
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ประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
มูลค่าของ
รายการ1) 

การด าเนินการของบริษัท 

ด าเนินการได้
ทันที 

เปิดเผยต่อ 
ตลาดหลักทรัพย์ 

ขออนุมัต ิ
คณะกรรมการบริษัท 

ขออนุมัต ิ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

มีตวัตนสทุธิ 
แล้วแตจ่ ำนวนใด

จะต ่ำกว่ำ 

4.2 รำยกำรให้หรือรับควำมชว่ยเหลือทำงกำรเงินอ่ืน
นอกจำก 4.1 

ขนำดเล็ก  - - - 

ขนำดกลำง -   - 

ขนำดใหญ่ -   
2) 
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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุ : 

1. มูลค่าของรายการ: 

รายการขนาดเล็ก  คือ  รำยกำรท่ีมีมลูคำ่น้อยกว่ำหรือเทำ่กบั 1 ล้ำนบำท หรือ น้อยกวำ่หรือเทำ่กบัร้อย
ละ 0.03 ของมลูคำ่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ ำนวนใดสงูกวำ่ 

รายการขนาดกลาง  คือ  รำยกำรท่ีมีมลูคำ่มำกกวำ่ 1 ล้ำนบำท แตน้่อยกวำ่ 20 ล้ำนบำท หรือ มำกกว่ำ 
0.03 แตต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 3 ของมลูคำ่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ ำนวนใดสงูกวำ่ 

รายการขนาดใหญ่  คือ  รำยกำรท่ีมีมลูคำ่มำกกวำ่หรือเทำ่กบั 20 ล้ำนบำท หรือ มำกกวำ่ร้อยละ 3 ของ
มลูคำ่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ ำนวนใดสงูกวำ่ 

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ  หมำยควำมว่ำ  สินทรัพย์รวมหกัด้วยสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน เช่น คำ่ควำมนิยม 
คำ่ใช้จำ่ยรอตดับญัชี และหกัด้วยหนีส้ิน 

และสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ  หมำยควำมว่ำ มลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัท
และบริษัทยอ่ยตำมท่ีเปิดเผยในงบกำรเงิน แล้วแตก่รณี 

งบการเงนิ  หมำยควำมวำ่ งบกำรเงินรวมฉบบัลำ่สดุของบริษัทท่ีใดผ่ำนกำรตรวจสอบหรือสอบทำนจำก
ผู้สอบบญัชี 

2. กรณีท่ีเป็นรำยกำรท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยและบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัร่วมกันให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
แก่นิติบคุคลซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นผู้ ถือหุ้น ตำมสดัส่วนท่ีตนมีส่วนได้เสีย
ในนิตบิคุคลนัน้ตำมเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไปหรือดีกว่ำ บริษัทจะได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องขออนมุตัิท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นในรำยกำรดงักลำ่ว 

7.  กำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรทีเ่ก ีย่วโยงกนั 

7.1  รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอยู่ภายใต้อ านาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

ในกรณีท่ีเป็นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอยู่ภำยใต้อ ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัท
ผู้บริหำรของฝ่ำยงำนต้นเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง เช่น ฝ่ำยขำย ฝ่ำยกำรตลำด ฝ่ำยบญัชี ฝ่ำยปฏิบตัิกำร จะต้อง
น ำเสนอรำยละเอียด ลักษณะรำยกำร ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร เพ่ือขอควำม
เห็นชอบจำก  คณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน และน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำ
อนมุตักิำรเข้ำท ำรำยกำร โดยมีขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำร ดงันี ้
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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

1. ฝ่ำยงำนต้นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องน ำเสนอรำยละเอียด ลักษณะรำยกำร ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำร และจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด
น ำเสนอตอ่ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

2. กรรมกำรผู้จดักำรมอบหมำยให้เลขำนกุำรบริษัทประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือ
นดัประชมุ 

3. เลขำนกุำรบริษัทร่วมกบัหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องจดัเตรียมเอกสำรประกอบวำระกำรประชมุ โดย
สรุปข้อมลูท่ีเป็นสำระส ำคญัเพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ 

4. ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ เลขำนุกำรบริษัทจดัท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และน ำเสนอมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือ
พิจำรณำอนมุตักิำรตกลงเข้ำท ำรำยกำรตอ่ไป 

5. เลขำนกุำรบริษัทประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือนดัประชมุ 
6. เลขำนกุำรบริษัทร่วมกบัหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องจดัเตรียมเอกสำรประกอบวำระกำรประชมุ โดย

สรุปข้อมลูท่ีเป็นสำระส ำคญัเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 
7. ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยกรรมกำรบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียไม่สำมำรถเข้ำร่วมพิจำรณำ

อนมุตัริำยกำรนัน้ และเลขำนกุำรบริษัทจดัท ำรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

7.2 รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอยู่ภายใต้อ านาจอนุมัตขิองผู้ถือหุ้น 
ในกรณีท่ีเป็นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอยู่ภำยใต้อ ำนำจอนมุตัิของผู้ ถือหุ้น ผู้บริหำรของฝ่ำย

งำนต้นเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง เช่น ฝ่ำยขำย ฝ่ำยกำรตลำด ฝ่ำยบัญชี ฝ่ำยปฏิบัติกำร จะต้องน ำเสนอ
รำยละเอียด ลกัษณะรำยกำร ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือขอควำมเห็นชอบ และน ำเสนอต่อท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุตักิำรเข้ำท ำรำยกำร โดยมีขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำร ดงันี ้

1. ด ำเนินกำรตำมข้อ 7.1 ข้อยอ่ยท่ี 1 – ข้อ 7 
2. เลขำนกุำรบริษัทร่วมกบัหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องจดัเตรียมเอกสำรประกอบวำระกำรประชมุผู้ ถือ

หุ้ น โดยต้องมีข้อมูลประกอบประกอบกำรตัดสินใจท่ีเพียงพอ และต้องแสดงรำยช่ือและ
จ ำนวนหุ้นของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไมมี่สิทธิออกเสียง 

3. ประชมุผู้ ถือหุ้น และเลขำนกุำรบริษัทจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

8.  กำรเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

บริษัทต้องมีกำรเก็บข้อมูลรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดยก ำหนดให้
เลขำนกุำรบริษัท และหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องต้องตรวจสอบรำยกำรของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัทกุไตรมำส 
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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

9.  กำรตรวจสอบตดิตำมรำยกำร 

เลขำนุกำรบริษัทต้องส่งข้อมูลรำยกำรของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันให้กับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตรวจสอบและติดตำมรำยกำรเพ่ือให้มัน่ใจ วำ่มีกำรปฏิบตัิเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลำท่ีมี
ผลผกูพนับริษัท 

10.  กำรเปิดเผยขอ้มูล 

บริษัทต้องเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ส ำนักงำน ก.ล.ต.) และ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี รำยงำนประจ ำปี
ของบริษัท หรือแบบรำยงำนอ่ืนใด นอกจำกนีบ้ริษัทต้องเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัและรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน
ดงักลำ่วในงบกำรเงินของบริษัทตำมท่ีมำตรฐำนกำรบญัชีประกำศก ำหนด 

 



 

นโยบำยที่ส ำคญัของบริษัท 41 

 

บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยด้ำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบริษัท ถือเป็นนโยบำยส ำคญัท่ีจะไมใ่ห้กรรมกำรบริหำร และพนกังำนใช้โอกำสจำกกำร
เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำน บริษัท แสวงหำผลประโยชน์สว่นตน จึงห้ำมไม่ให้กรรมกำรประกอบธุรกิจ
ท่ีแข่งขนักบั บริษัท หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
กับ บริษัท หรือในกรณีท่ีจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรเช่นนัน้ คณะกรรมกำร บริษัท จะดแูลให้กำรท ำรำยกำรนัน้ มี
ควำมโปร่งใส เท่ียงธรรม เสมอเหมือนกำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก ทัง้นี ้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำนท่ี
มีสว่นได้เสียในรำยกำรนัน้จะต้องไมมี่สว่นในกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

 ในกรณีท่ีเข้ำข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันภำยใต้ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมกำร บริษัท จะดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิดเผยข้อมลูรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษัทจดทะเบียนอยำ่งเคร่งครัด 

 บริษัทถือเป็นนโยบำยส ำคญัท่ีจะไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนใช้โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือพนกังำนบริษัท แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน จึงก ำหนดเป็นข้อปฏิบตัิส ำหรับกรรมกำรผู้บริหำร 
และพนกังำนของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

1. หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกับตนเอง ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กับ
บริษัท 
2. ในกรณีท่ีจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรเช่นนัน้เพ่ือประโยชน์ของ บริษัท ให้ท ำรำยกำรนัน้เสมือนกำรท ำ

รำยกำรกับบุคคลภำยนอก ทัง้นี ้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนท่ีมีส่วนได้เสียในรำยกำรนัน้
จะต้องไมมี่สว่นในกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

3. ในกรณีท่ีเข้ำขำ่ยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ตำม
ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบตัิตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และกำร
เปิดเผยข้อมลูรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอยำ่งเคร่งครัด 

4. ในกรณีท่ีกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน หรือบคุคลในครอบครัวเข้ำไปมีส่วนร่วม หรือ เป็นผู้ ถือหุ้น
ในกิจกำรใด ๆ ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท จะต้องแจ้งให้ผู้บริหำร
สงูสดุทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

5. กรณีท่ีกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำนไปเป็นกรรมกำร หรือท่ีปรึกษำในบริษัทหรือองค์กรทำง
ธุรกิจอ่ืน ๆ กำรไปด ำรงต ำแหน่งนัน้จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ บริษัท และกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี
โดยตรงในบริษัท 
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นโยบำยกำรลงทุน 

บริษัทมีนโยบำยท่ีจะลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ใกล้เคียงกนั หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนบัสนนุกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่คงและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท บริษัทจะท ำกำรวิเครำะห์
ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรและพิจำรณำควำมเส่ียงจำกกำรลงทุน ผลตอบแทน และสภำพคล่องทำงกำรเงิน
ของบริษัทอย่ำงรอบคอบ นอกจำกนี ้กำรลงทุนของบริษัทจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัท
และท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นตำมขอบเขตอ ำนำจอนุมตัิท่ีก ำหนดไว้ และต้องสอดคล้องให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดและ
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงกฎหมำยตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทจะ
ควบคมุดแูลผ่ำนกำรส่งกรรมกำร และ/หรือผู้บริหำรของบริษัทเข้ำไปเป็นกรรมกำรตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นเพ่ือ
ควบคมุทิศทำงและนโยบำยกำรบริหำรงำนให้สอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
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นโยบำยกำรจำ่ยเงนิปนัผล 

บริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40% ของก ำไรสุทธิหลงั
หกัภำษีเงินได้นิติบุคคล และทุนส ำรองตำมกฎหมำยในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดย
ค ำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ นเป็นหลัก และกำรจ่ำยปันผลนัน้จะต้องไม่มี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนตำมปกติของบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจมีกำร
เปล่ียนแปลงได้ ขึน้อยู่กับผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยธุรกิจ ควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนใดในอนำคตและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัทตำมควำม
เห็นสมควรหรือเหมำะสมของคณะกรรมกำรบริษัท โดยมตคิณะกรรมกำรบริษัทท่ีอนมุตัใิห้จำ่ยเงินปันผลจะต้อง
น ำเสนอเพ่ือขออนมุตัิจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตก่รณีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล คณะกรรมกำรบริษัทมี
อ ำนำจอนุมตัิให้ด ำเนินกำรได้เม่ือเห็นว่ำบริษัทมีก ำไรสมควรพอท่ีจะจ่ำยเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทแล้วรำยงำนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวตอ่ไป 
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กำรตดิตำมใหม้กีำรปฎบิตั ิ

คณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึน้จริงเปรียบเทียบกบั
เปำ้หมำย ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือให้งำนตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภำพ ทัง้รำยงำนทำง
กำรเงินและควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนในด้ำนตำ่ง ๆ ในกรณีท่ีกำรด ำเนินงำนไม่ เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้
คณะกรรมกำรบริษัท จะมีสว่นร่วมแก้ไข ปรับปรุง หรือดแูลให้ฝ่ำยบริหำรน ำเสนอแผนงำนเพ่ือแก้ไขสถำนกำรณ์
คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรและผลกำรปฏิบตัิงำนของ
ผู้บริหำรระดบัสูงลงไปตำมล ำดบั โดยใช้เป้ำหมำยและหลักเกณฑ์ในกำรประเมินท่ีเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ 
และแผนงำนประจ ำปี เพ่ือพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนและมำตรกำรจูงใจท่ีเหมำะสม รวมทัง้จดัให้มีระบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทด้วย         
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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยกำรกู้ยมืเงนิและกำรค ้ำประกนัวงเงนิของบุคคลทีเ่ก ีย่วขอ้งกนั 

กำรเข้ำท ำรำยกำรของบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน)กบับคุคลเก่ียวโยงกนั อำจก่อให้เกิดควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ดงันัน้เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยโดยเท่ำเทียมกนั บริษัท
จงึควรท ำรำยกำร โดยยดึหลกักำรดงันี ้(ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ.21/2551) 

- เป็นรำยกำรท่ีผ่ำนกระบวนกำรอนุมัติท่ีโปร่งใสโดยกรรมกำรและผู้บริหำรด้วยควำมรับผิดชอบ
ระมดัระวงัและซ่ือสตัย์สจุริต โดยผู้ มีสว่นได้เสีย ไมไ่ด้มีสว่นร่วมในกำรตดัสินใจ 

- เป็นรำยกำรท่ีกระท ำโดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนกำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก 
- มีระบบกำรตดิตำมและตรวจสอบท่ีท ำให้มัน่ใจได้วำ่กำรท ำรำยกำรเป็นไปตำมขัน้ตอนท่ีถกูต้อง 

รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หมำยถึง กำรท ำรำยกำรระหวำ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกัน
ของบริษัท 

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน หมำยถึง บุคคลท่ีอำจท ำให้กรรมกำรหรือผู้ บริหำรของบริษัทมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ใหนกำรตดัสินใจด ำเนินงำนว่ำจะค ำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนัน้ หรือประโยชน์สงูสดุของบริษัท
เป็นส ำคญั ได้แก่ 

(1) กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ผู้ ท่ีจะได้รับกำรเสนอให้ เป็น
กรรมกำรหรือผู้บริหำรหรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุ รวมทัง้ผู้ เก่ียวข้องและญำตสินิทของบคุคลดงักลำ่ว 

(2) นิตบิคุคลใดๆท่ีมีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุเป็นบคุคลตำม (1) 
(3) บคุคลใดๆท่ีพฤตกิำรณ์บง่ชีไ้ด้วำ่เป็นผู้กระท ำกำรแทนหรืออยูภ่ำยใต้อิทธิพลของ (1) และ (2) 
(4) กรรมกำรของนิตบิคุคลท่ีมีอ ำนำจควบคมุกิจกำรบริษัท 
(5) คูส่มรส บตุร หรือบตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะของกรรมกำรตำม (4) 
(6) นิตบิคุคลท่ีบคุคลตำม (4) หรือ (5) มีอ ำนำจควบคมุกิจกำร 
(7) บคุคลใดท่ีกระท ำกำรด้วยควำมเข้ำใจหรือควำมตกลงว่ำหำกบริษัทท ำธุรกรรมท่ีให้ประโยชน์ทำง

กำรเงินแก่บคุคลดงักลำ่ว บคุคลดงัตอ่ไปนีจ้ะได้รับประโยชน์ทำงกำรเงินด้วย 
 7.1 กรรมกำรของบริษัท 
 7.2 ผู้บริหำรของบริษัท 
 7.3 บคุคลท่ีมีอ ำนำจควบคมุกิจกำรบริษัท 
 7.4 กรรมกำรของบคุคลท่ีมีอ ำนำจควบคมุกิจกำรบริษัท 
 7.5 คูส่มรส บตุรหรือบตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะของบคุคลตำม 7.1 ถึง 7.4 
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บรษิทั มติรสบิ ลสิซิง่ จ  ำกดั (มหำชน) 

ประเภท ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
รำยกำรให้หรือรับควำม
ชว่ยเหลือทำงกำรเงิน  

กำรให้ควำมชว่ยเหลือทำง
กำรเงิน 

ให้กู้ ยืมเงิน ค ำ้ประกนั 

กำรรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน 

กู้ ยืมเงิน กำรจ่ำยคำ่ธรรมเนียมจำก
กำรใช้วงเงินสินเช่ือของบคุคลเก่ียว
โยง กำรจ่ำยคำ่ธรรมเนียมให้กบั
บคุคลเก่ียวโยงท่ีค ำ้ประกนักำรกู้ ยืม 

 
หลักเกณฑ์ในกำรค ำนวณคือ 3% มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หลังจำกกำรเข้ำเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ โดยหำกมลูคำ่เกินกวำ่ผลท่ีค ำนวณต้องได้รับกำรอนมุตัจิำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
(กำรขออนุมตัิจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชุมและมี
สิทธิออกเสียง ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ.21/2551) 
หลงัจำกท่ีค ำนวณตำมหลกัเกณฑ์ข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

1. บริษัทจะเน้นกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงินเป็นหลกั ตำมหลกัธรรมำภิบำล 
2. ในกรณีฉกุเฉิน หำกกำรขอกู้ ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน อยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำณำสินเช่ือทำง 
 บริษัทจะท ำกำรขอกู้ ยืมจำกกรรมกำรแทน เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
3. วงเงินกู้ ยืม ณ เวลำใดๆ ไมเ่กิน 25 ล้ำนบำท 
4. อตัรำดอกเบีย้ท่ีบริษัทท ำกำรขอกู้ ยืมจำกกรรมกำรเทำ่กบัอตัรำดอกเบีย้เงินฝำกประจ ำระยะเวลำ  
 1 ปี+1% 
5. ระยะเวลำในกำรขอกู้ ไมเ่กิน 3 เดือน เน่ืองจำกเป็นเงินทนุหมนุเวียน 

หมายเหตุ นโยบำยกำรกู้ ยืมเงินและกำรค ำ้ประกนัวงเงินของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน จะเร่ิมบงัคบัใช้เม่ือบริษัท
เข้ำเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 

 

 


