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ประกาศ เลขที่ 018/2565

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ของ
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) โดยแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สิ ทธิของผูถ้ ือหุ้น
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเคารพในสิ ทธิและมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทา
การใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น รวมถึงไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ ือหุ้นใน
การศึกษาสารสนเทศของบริ ษทั ฯและการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ้น ได้แก่ การซื้ อขายหรื อ
โอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ เช่น
การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิ
รายการพิเศษ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุ้นทุกรายยังได้รับสิ ทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับบริ ษทั ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สิ ทธิ ในการได้รับทราบข้อมูลวันเวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่
ต้องตัดสิ นใจในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ ผูถ้ ือหุ้น
ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม รวมถึงขั้นตอนการ
ออกเสี ยงลงมติ
2. สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น แสดงความเห็น ตั้งคาถาม ให้ขอ้ เสนอแนะ และร่ วมพิจารณาตัดสิ นใจในการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่าง ๆ โดยประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่ งเสริ มให้มีการแสดง
ความเห็ น และตั้ง ค าถามในที่ ป ระชุ ม ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บริ ษ ัท ฯได้ โดยกรรมการของบริ ษ ัท ฯทุ กคน
โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการชุ ดย่อย ควรเข้าร่ วมประชุ ม ผูถ้ ื อหุ้นเพื่อตอบ
คาถามผูถ้ ือหุ้นในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ผถู ้ ือหุ้นได้รับการปฏิบตั ิและจะปกป้องสิ ทธิข้นั พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดย ผูถ้ ือ
หุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการเรี ยก
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ประชุม จัดส่ งเอกสารและแจ้งวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าตามที่กฎหมาย
กาหนด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผูถ้ ือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะ
วาระสาคัญที่ผถู ้ ือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ และจัดทารายงานการประชุมให้เสร็ จสมบูรณ์
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า
ประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงโดยมอบฉันทะให้ ผูอ้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยงลงมติแทน และใช้
หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ
2.2 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการบริ ษทั ฯและผูบ้ ริ หารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผู ้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุ รกรรมของบริ ษ ัทฯที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสามารถ
ตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยกับธุรกรรมที่ทากับบริ ษทั
ฯ จะต้องไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการทาธุรกรรมดังกล่าว
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษทั ฯเคารพในสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกลุ่มต่างๆ เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ผูถ้ ือหุ้น เจ้าหนี้ ชุมชน ที่บริ ษทั ฯตั้งอยู่
สังคม ภาครัฐ กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น เช่น คู่แข่ง และผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น และจะให้มีการร่ วมมือกัน ระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยในกลุ่มต่างๆ ตามสิ ทธิ และหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย หรื อตามข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั ฯ ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
เหล่านี้ เพื่อให้กิจการของบริ ษทั ฯดาเนินไปด้วยดี เพื่อสร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม
แก่ทุกฝ่ าย
ผูถ้ ือหุ้น

:

บริ ษทั ฯมุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุ้นในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูถ้ ือ
หุ้น โดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตของมูลค่าบริ ษทั ฯในระยะยาว รวมทั้งการดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างโปร่ งใสและเชื่อถือได้ต่อผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ฯส่งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตนอันเป็ นสิ ทธิข้นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงการให้สิทธิผู ้
ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯในฐานะ เจ้าของบริ ษทั ฯ
รวมถึงการได้รับข้อมูลสาคัญต่างๆ ที่เป็ นปัจจุบนั ของบริ ษทั ฯ

ลูกค้า

:

บริ ษทั ฯมีความมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า โดยการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า พัฒนารู ปแบบการให้บริ การและเพิ่มช่องทาง/ทางเลือกในการให้บริ การแก่ลูกค้า โดยให้ขอ้ มูล
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
บริ ษทั ฯรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าหากไม่ได้รับอนุญาตจาก ลูกค้า เว้น
แต่เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย นอกจากนี้ บริ ษทั
ฯมี ระบบในการรั บข้อร้ องเรี ยนของลูกค้ามี การกาหนดขั้นตอน และแนวทางในการพิจารณาและ
สอบสวนข้อเท็จจริ ง เพื่อดาเนินการหาข้อยุติดว้ ยความเป็ นธรรมและโดยเร็ ว

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ของบริ ษัทหลักทรั พย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

หน้า 2 ของ 11

-ฉบับแปล-

พนักงาน

:

พนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีค่าสู งสุ ดและเป็ นปั จจัยสาคัญสู่ ความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯได้มุ่ง
พัฒนาเสริ มสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดี รวมทั้งส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม พร้อมทั้ง
พัฒนาส่งเสริ มให้พนักงานมีความรู ้ความสามารถอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัย ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่ งครัดในการ
ว่ าจ้าง แต่ ง ตั้งและโยกย้า ยพนัก งาน บริ ษ ัท ฯได้พิ จารณาบนพื้น ฐานของคุณธรรม โดยปฏิ บัติกับ
พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
บริ ษทั ฯมุ่งเน้นการดูแลให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างมีความสุ ข โดยปรับปรุ งสภาพแวดล้อม ในการ
ทางานให้ปลอดภัย ทันสมัย ดูแลสวัสดิการทั้งด้านสุ ขภาพ และสันทนาการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น
จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพพนักงานประจาปี มีการประกันชีวิตและ สุ ขภาพพนักงาน เป็ นต้น
บริ ษทั ฯส่งเสริ มให้มีการจัดกิจกรรมการเสริ มสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร

คู่คา้

:

การด าเนิ น ธุ ร กิ จ กับ คู่ ค้าใดๆ ต้อ งไม่ น ามาซึ่ ง ความเสื่ อ มเสี ย ต่ อ ชื่ อ เสี ย งของบริ ษ ัท ฯหรื อ ขัด ต่ อ
กฎหมายใดๆ บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริ ต มีการคานึงถึงความ
เสมอภาคในการดาเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คา้ โดยปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าที่มี
ต่อคู่คา้ อย่างซื่อตรงและเป็ นธรรม การคัดเลือกคู่คา้ เป็ นไปอย่างยุติธรรม
นอกจากนี้ ในการเจรจาต่อรองทางธุ รกิจ จะต้องไม่มีการเรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่
สุ จริ ตในการค้ากับคู่คา้ บริ ษทั ฯยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กบั คู่คา้
อย่างเคร่ งครัด

เจ้าหนี้

:

บริ ษทั ฯยึดมัน่ ในสัญญาและถือปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กาหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหนี้ใน
การชาระคื น เงิ น ต้น ดอกเบี้ ย และการดู แ ลหลักประกัน โดยอยู่ภายใต้เ งื่ อ นไข ข้อ ตกลง รวมทั้ง
หลักเกณฑ์และข้อกาหนดทางกฎหมาย กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง จะรี บแจ้ง
ให้เจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข รวมถึ งจะมีการรายงานข้อมูลทาง
การเงินที่จาเป็ น ซึ่ งถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลาและตรวจสอบได้ ให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่าเสมอตามที่ได้
มีการตกลงกัน
นอกจากนี้ ในการเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ จะต้องไม่มีการเรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่
สุ จริ ตกับเจ้าหนี้

คู่แข่ง

:

บริ ษทั ฯสนับสนุนและส่ งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการอย่างค้าที่เป็ นธรรม ไม่ผูกขาด ปฏิบตั ิตาม
กรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรื อผูก้ ากับดูแลจากทางการกาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
และการจ่ายผลตอบแทนเจ้าหน้าที่การตลาด

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ของบริ ษัทหลักทรั พย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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บริ ษ ัท ฯจะไม่ แ สวงหาข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลับ ของคู่ แ ข่ ง ทางธุ ร กิ จ ด้ว ยวิ ธี การที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต หรื อ ไม่
เหมาะสม เช่ น การจ่ า ยค่ า จ้า งให้แ ก่ พ นัก งานของคู่แข่ง เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯจะไม่ ทาลาย
ชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
สิ่ งแวดล้อม :
และสังคม

บริ ษทั ฯยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริ ยธรรมและการกากับที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งเเวดล้อม
บริ ษทั ฯมุ่งจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสใน
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เพื่อวางรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯหลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม

นอกจากนี้ คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถติดต่อสื่ อสารกับคณะกรรมการและจะคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่แจ้งเบาะแสหรื อประเด็นต่างๆ ที่น่าเป็ นห่วงเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
ที่บกพร่ อง หรื อการทาผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ
บริ ษทั ฯให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรี ยนเป็ นความลับ และได้กาหนดขั้นตอนการรับเรื่ องและการสอบสวนไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวจะรับรู ้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
การไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯได้มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานและบุคลากรของบริ ษทั ฯ รวมถึงดาเนินการใดๆ เพื่อให้ปลอด
จากการล่วงละเมิด การข่มเหงต่างๆ และให้เสรี ภาพในการรวมกลุ่มภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกาหนด
2. ไม่เลือกปฏิบตั ิ มีโอกาสที่เท่าเทียมกันเกี่ยวกับเชื้ อชาติ สัญชาติ ศาสนา สี ผิว เพศ ชาติกาเนิ ด หรื อความทุพพลภาพ
ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกาหนด
3. ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor) และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor)
4. มีการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีการเรี ยนรู ้ และเลื่อนตาแหน่ง
ตามความเหมาะสม
5. จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างที่เป็ นธรรมสาหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
6. จัดให้มีการดูแลในเรื่ องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวนั ลาพักผ่อนประจาปี การทางานล่วงเวลาที่
สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจาเป็ นและสมควร เป็ นต้น
7. ส่ งเสริ มให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชี วิตการทางานและชี วิตส่ วนตัว ส่ งเสริ มให้พนักงานมีโอกาส
บาเพ็ญประโยชน์ ทาความดีเพื่อสังคม
การต่ อต้ านการทุจริตและห้ ามจ่ ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ ทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯมีนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและห้ามจ่ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯดังนี้
1. ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯจะต้องกระทาการตามที่ควรทา ตามหน้าที่ โดยละเว้นการกระทาที่มีผลกระทบ
กระเทือนต่องานในทางทุจริ ตหรื อขัดต่อกฎหมาย
2. ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯจะต้องไม่ทาการให้ หรื อรั บ สิ นบน เงิ น หรื อประโยชน์อื่นใดโดยมิ ชอบด้วย
กฎหมายเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
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การไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริ ษทั ฯมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. ไม่สนับสนุนการดาเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ตามที่กาหนดในกฎหมายว่า
ด้วยทรัพย์สินทางปั ญญา ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริ ษทั ฯจะดาเนินการอย่างรวดเร็ วตาม
ขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อยุติหรื อหยุดการเข้าถึงสิ่ งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิ ทธิ
2. หลังจากการยุติหรื อหยุดการเข้าถึงสิ่ งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิ ทธิตามข้อ 1 แล้ว บริ ษทั ฯจะดาเนินการอย่างรวดเร็ว
ตามขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสมตามระเบียบว่าด้วยการดาเนินการทางวินยั พนักงานของบริ ษทั ฯ และแจ้งให้ผทู ้ ี่ทาการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวทราบ
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯถือเป็ นนโยบายสาคัญตลอดมาและถือเป็ นพันธกิจหลักอย่างหนึ่งในการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส ทัว่ ถึงและทันเวลา
การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินที่สาคัญ มีดงั นี้
•
การรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยรายชื่อคณะกรรมการ รวมทั้งประวัติ
ของแต่ละท่าน
•
การเปิ ดเผยนโยบายเกี่ ยวกับการรักษาความลับ และการใช้ขอ้ มูลภายใน รวมถึงการควบคุมการสื่ อสารข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายในของบริ ษทั ฯ (Chinese Wall)
•
การรายงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่
เป็ นประโยชน์ให้ผถู ้ ือหุ้น และประชาชนทัว่ ไป
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมี บ ทบาทสาคัญในการกากับ ดู แลกิ จ การเพื่ อ ประโยชน์ สูง สุ ด ของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการมี ภาวะผู ้นา
วิสัยทัศน์และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้จดั
ให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่ างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริ ษทั ฯมี
ระบบงานที่ให้ความเชื่อมัน่ ได้ว่ากิจกรรมต่างๆของบริ ษทั ฯได้ดาเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริ ยธรรม
ธุรกรรมที่กรรมการและผู้บริหารมีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการก าหนดให้ ก รรมการและผู ้บ ริ ห ารเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ส่ ว นได้เ สี ย ของตนและผู ้กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาเรื่ องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ธุ รกรรมของบริ ษทั ฯ และสามารถตัดสิ นใจ
เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯโดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยกับธุรกรรมที่ทากับบริ ษทั ฯไม่สามารถมีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจทาธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการจะกากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดาเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการเหล่านี้ให้ถูกต้องครบถ้วน
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการจัดให้บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบตั ิงาน การดาเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริ หารความเสี่ ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่
มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอในการปกป้ องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ้นและสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯอยู่เสมอ จัดให้มีการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
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กาหนดลาดับชั้นของอานาจอนุมตั ิและความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงาน กาหนดระเบียบการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ น
ลายลักษณ์ อ ักษร โดยมี ฝ่ ายกากับ ดู แลและตรวจสอบภายในทาหน้าที่ ต รวจสอบการปฏิ บัติง านของทุกหน่ ว ยงานทั้ง
หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิ ทธิภาพและความเพียงพอของ
การควบคุมภายในของหน่ วยงานนั้นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายกากับดูแลและตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ
สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ฯจัดให้มีจรรยาบรรณธุ รกิจ (Business Code of Conduct) สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อใช้เป็ นแนว
ปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริ ษทั ฯได้จดั ทาคู่มือการปฏิบตั ิงานของพนักงาน (Compliance Manual for Employee)
ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานในฐานะเป็ นพนักงานผูป้ ระกอบวิชาชีพโดยใช้ทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถ ความเป็ นมือ
อาชีพ โดยไม่ขดั ต่อข้อกาหนดต่างๆ รวมถึงจรรยาบรรณทั้งหลายตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบตั ิและนโยบายของบริ ษทั ฯ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
− การอบรมและพัฒนาความรู้
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริ ษทั ฯ กฎระเบียบ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมทั้ง
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่อย่างเพียงพอก่อนปฏิบตั ิหน้าที่
คณะกรรมการส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่ผเู ้ กี่ยวข้อง เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร
เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และการทางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯมีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุ้น ทั้งนี้ บริ ษทั
ฯจะพิ จ ารณาความเหมาะสมก่ อ นที่ จ ะท ารายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ อ ย่ า งรอบคอบทุ ก รายการ
บริ ษทั ฯจะไม่ให้ผมู ้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั ฯที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั คู่แข่ง หรื อผูค้ า้ /ผูข้ ายที่บริ ษทั ฯติดต่อธุรกิจด้วย
หรื อผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั ฯที่มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั คู่แข่ง หรื อผูค้ า้ /ผูข้ ายที่บริ ษทั ฯติดต่อธุรกิจ เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
นอกเหนือจากหลักการข้างต้นแล้วเพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นและนักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาค
ส่วน คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการเพื่อนาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันและผล
ประกอบการที่เป็ นเลิศโดยคานึงถึงผลกระทบระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างเป็ นธรรมและมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ดูแลผูมีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างทียมกัน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวได้
ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง จึงได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ซึ่ ง
ออกโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) มากาหนดเพิ่มเติมเป็ นนโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิให้คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูน้ าหรื อผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดของ
องค์กรได้นาไปปรับใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน โดย CG Code 2017 ได้วางหลักปฏิบตั ิ
สาหรับคณะกรรมการ 8 ข้อ ดังนี้

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ของบริ ษัทหลักทรั พย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณค่ าให้ แก่ กิจการ
อย่างยั่งยืน
หลักปฏิบตั ิ 1.1 คณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าที่ตอ้ งกากับดูแลให้
องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
หลักปฏิบตั ิ 1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลกิจการให้นาไปสู่ผล
(governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) สามารถแข่ ง ขั น ได้ แ ละมี ผ ลประกอบการที่ ดี โ ดยค านึ ง ถึ ง ผล กระทบในระยะยาว
(competitiveness and performance with long-term perspective)
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้น และผูม้ ีส่วนได้
เสี ย (ethical and responsible business)
(3) เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่ งแวดล้อม (good corporate
citizenship)
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
หลักปฏิบตั ิ 1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริ ตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดาเนินงาน
เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
หลักปฏิบตั ิ 1.4 คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักปฏิบัติ 2 : กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบตั ิ 2.1 คณะกรรมการมีหน้าที่กาหนดหรื อดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives)
เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ท้ งั
กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสังคมโดยรวม
หลักปฏิบตั ิ 2.2 คณะกรรมการมี หน้าที่ กากับดู แลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ใน
ระยะเวลาปานกลางและ/ หรื อประจาปี ของกิ จการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์แ ละ
เป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบตั ิ 3.1 คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ อง
ขนาด องค์ประกอบ สัดส่ วนกรรมการที่เป็ นอิสระที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสู่
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ของบริ ษัทหลักทรั พย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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หลักปฏิบตั ิ 3.2 คณะกรรมการมี ห น้าที่ เ ลื อ กบุ ค คลที่ เ หมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดู แ ลให้ มั่น ใจว่ า
องค์ประกอบและการดาเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสิ นใจอย่างมี
อิสระ
หลักปฏิบตั ิ 3.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ กากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่ งใส
และชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
หลักปฏิบตั ิ 3.4 ในการเสนอค่ า ตอบแทนคณะกรรมการให้ ผู ้ถื อ หุ้ น อนุ มัติ คณะกรรมการต้อ งพิ จ ารณาให้
โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการ
นาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
หลักปฏิบตั ิ 3.5 คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และ
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
หลักปฏิบตั ิ 3.6 คณะกรรมการมี ห น้ า ที่ ก ากับ ดู แ ลให้ มี ก รอบและกลไกในการก ากับ ดู แ ลนโยบายและการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและกิจการอื่นที่บริ ษทั ไปลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ในระดับที่เหมาะสม
กับกิ จการแต่ละแห่ ง รวมทั้งบริ ษทั ย่อยและกิ จการอื่นที่ บริ ษทั ไปลงทุนมี ค วามเข้าใจถู ก ต้อ ง
ตรงกันด้วย
หลักปฏิบตั ิ 3.7 คณะกรรมการต้อ งจัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ป ระจ าปี ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุ ดย่อ ย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมิ นควรถู กนาไปใช้สาหรั บการ
พัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปด้วย
หลักปฏิบตั ิ 3.8 คณะกรรมการมีหน้าที่ กากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริ มสร้างทั กษะและความรู ้สาหรับการปฏิบตั ิ
หน้าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบตั ิ 3.9 คณะกรรมการมี ห น้าที่ ดู แ ลให้ มั่น ใจว่ า การด าเนิ น งานของคณะกรรมการเป็ นไปด้ว ยความ
เรี ยบร้ อย สามารถเข้าถึ งข้อมูลที่จาเป็ น และมี เลขานุ การบริ ษทั ที่มีความรู ้และประสบการณ์ที่
จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ
หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิ 4.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ดาเนินการให้มนั่ ใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่เป้าหมาย
หลักปฏิบตั ิ 4.2 คณะกรรมการมีหน้าที่ กากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่
เหมาะสม
หลักปฏิบตั ิ 4.3 คณะกรรมการต้องเข้าใจโครงสร้ างและความสั มพัน ธ์ของผูถ้ ื อหุ้นที่ อาจมี ผลกระทบต่ อ การ
บริ หารและการดาเนินงานของกิจการ
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หลักปฏิบตั ิ 4.4 คณะกรรมการมี หน้าที่ ติดตามดู แลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู ้ ทักษะ
ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 5 : ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิ 5.1 คณะกรรมการให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่
ไปกับการสร้ างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรื อ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง และมี ความรั บผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม
หลักปฏิบตั ิ 5.2 คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมี ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดาเนิ นการ (operational plan) เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า ทุกฝ่ าย
ขององค์กรได้ดาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies)
ของกิจการ
หลักปฏิบตั ิ 5.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและ ประสิ ทธิ ผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value
chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิ 5.4 คณะกรรมการมีหน้าที่จดั ให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับ องค์ก ร ที่ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของกิ จ การ รวมทั้ง ดู แ ลให้ มี ก ารน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุ รกิจและพัฒนาการดาเนิ นงาน การบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ
หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบตั ิ 6.1 คณะกรรมการมี หน้าที่ ก ากับดู แ ลให้มั่นใจว่ า บริ ษ ัท ฯมี ระบบการบริ หารความเสี่ ย งและการ
ควบคุมภายในที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบตั ิ 6.2 คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และอิสระ
หลักปฏิบตั ิ 6.3 คณะกรรมการมี หน้าที่ ติดตามดู แลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึ้นได้
ระหว่างบริ ษทั ฯกับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์
อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริ ษทั ฯ และการทาธุ รกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ฯในลักษณะที่ไม่สมควร
หลักปฏิบตั ิ 6.4 คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอร์รัปชัน
ที่ชดั เจน และสื่ อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
หลักปฏิบตั ิ 6.5 คณะกรรมการมีหน้าที่กากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยนและการดาเนินการกรณี
มีการชี้เบาะแส
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หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบตั ิ 7.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนว
ปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบตั ิ 7.2 คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถใน
การชาระหนี้
หลักปฏิบตั ิ 7.3 ในภาวะที่กิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรื อมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการต้อง
มัน่ ใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรื อมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงิน
ได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หลักปฏิบตั ิ 7.4 คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาจัดทารายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสม
หลักปฏิบตั ิ 7.5 คณะกรรมการควรกากับดู แ ลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่ วยงานหรื อผูร้ ั บผิดชอบงานนักลงทุ น
สัมพันธ์ ที่ทาหน้าที่ในการสื่ อสารกับผูถ้ ื อหุ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์
ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
หลักปฏิบตั ิ 7.6 คณะกรรมการควรส่งเสริ มให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบตั ิ 8.1 คณะกรรมการมี หน้าที่ ดูแลให้มั่นใจว่า ผูถ้ ื อหุ้นมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญของ
บริ ษทั ฯ
หลักปฏิบตั ิ 8.2 คณะกรรมการมี หน้าที่ ดูแลให้การดาเนิ นการในวันประชุ มผูถ้ ือหุ้นเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
โปร่ งใส มีประสิ ทธิภาพ และเอื้อให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
หลักปฏิบตั ิ 8.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ื อหุ้น
เป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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ประวัติการเปลี่ยนแปลง
วันที่
28 พฤศจิกายน 2559
1 มิถุนายน 2560

ประกาศเลขที่
003/2559
007/2560

28 กันยายน 2564

016/2564

25 มีนาคม 2565

018/2565

สถานะ
ยกเลิก
ยกเลิก

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนแปลงชื่อและโลโก้บริ ษทั ฯ
- เพิ่มเติมหลักปฏิบตั ิ 8 ข้อเพิ่มให้สอดคล้องกับ
ยกเลิก
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั จด
ทะเบียน ปี 2560
มีผลบังคับใช้ - เปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั

มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 25 มีนาคม 2565 เป็ นต้นไป
x

-ลงนาม.
นายประกฤต ธัญวลัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
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