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ประกาศ เลขที่ 018/2565 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
ของ 

บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษทัฯ”) โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี  

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั
3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการเคารพในสิทธิและมีหน้าท่ีในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และไม่กระท า
การใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น รวมถึงไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุ้นใน
การศึกษาสารสนเทศของบริษทัฯและการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือ
โอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น
การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมติั
รายการพิเศษ เป็นตน้

นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นทุกรายยงัไดรั้บสิทธิอยา่งเท่าเทียมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
1. สิทธิในการไดรั้บทราบขอ้มูลวนัเวลา สถานท่ีและวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ี

ตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทนัเวลา โดยบริษทัฯจะแจง้ให้ ผูถื้อหุ้น
ทราบกฎเกณฑต์่างๆ และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนการ
ออกเสียงลงมติ

2. สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น แสดงความเห็น ตั้งค  าถาม ให้ขอ้เสนอแนะ และร่วมพิจารณาตดัสินใจในการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่าง ๆ โดยประธานในท่ีประชุมจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดง
ความเห็นและตั้ งค  าถามในท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯได้ โดยกรรมการของบริษัทฯทุกคน
โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการชุดย่อย ควรเขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุ้นเพื่อตอบ
ค าถามผูถื้อหุ้นในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะก ากบัดูแลให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บการปฏิบติัและจะปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกนั โดย ผูถื้อ
หุ้นทุกรายจะไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัวนัประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษทัฯจะด าเนินการเรียก
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ประชุม จดัส่งเอกสารและแจง้วาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ทั้งน้ีบริษทัฯจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะ
วาระส าคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ และจดัท ารายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์
ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น  

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้
ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และใช้
หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที่ผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนไดใ้นแต่ละวาระ 

2.2 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการบริษทัฯและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผู ้เก่ียวขอ้ง
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และสามารถ
ตดัสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯโดยรวม ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมท่ีท ากบับริษทั
ฯ จะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการท าธุรกรรมดงักล่าว 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัฯเคารพในสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ เช่น ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุ้น เจา้หน้ี ชุมชน ท่ีบริษทัฯตั้งอยู่ 
สังคม ภาครัฐ กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น เช่น คู่แข่ง และผูส้อบบญัชี เป็นตน้ และจะให้มีการร่วมมือกนั ระหว่างผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในกลุ่มต่างๆ ตามสิทธิและหน้าท่ีท่ีมีตามกฎหมาย หรือตามขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ ไม่ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
เหล่าน้ี เพื่อให้กิจการของบริษทัฯด าเนินไปดว้ยดี เพ่ือสร้างความมัน่คงอยา่งย ัง่ยืน และตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย 

ผูถื้อหุ้น  : บริษทัฯมุ่งมัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อ
หุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทัฯในระยะยาว รวมทั้งการด าเนินการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งโปร่งใสและเช่ือถือไดต้่อผูถื้อหุ้น  

บริษทัฯส่งเสริมให้ผูถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตนอนัเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ รวมถึงการให้สิทธิผู ้
ถือหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯในฐานะ เจา้ของบริษทัฯ 
รวมถึงการไดรั้บขอ้มูลส าคญัต่างๆ ท่ีเป็นปัจจุบนัของบริษทัฯ  

ลูกคา้  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

: บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้ โดยการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อ
ลูกคา้ พฒันารูปแบบการให้บริการและเพ่ิมช่องทาง/ทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกคา้ โดยให้ขอ้มูล
ท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง  

บริษทัฯรักษาความลบัของลูกคา้ โดยไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้หากไม่ไดรั้บอนุญาตจาก ลูกคา้ เวน้
แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย นอกจากน้ี บริษทั
ฯมีระบบในการรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้มีการก าหนดขั้นตอน และแนวทางในการพิจารณาและ
สอบสวนขอ้เทจ็จริง เพื่อด าเนินการหาขอ้ยติุดว้ยความเป็นธรรมและโดยเร็ว  
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พนกังาน  : พนักงานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จของบริษทัฯ บริษทัฯไดมุ้่ง
พฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมการท างานเป็นทีม พร้อมทั้ง
พฒันาส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้ความสามารถอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง  

บริษทัฯมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานให้มีความปลอดภยั ต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานอย่างเคร่งครัดในการ
ว่าจ้าง แต่งตั้ งและโยกยา้ยพนักงาน บริษัทฯได้พิจารณาบนพ้ืนฐานของคุณธรรม โดยปฏิบัติกับ
พนกังานอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  

บริษทัฯมุ่งเน้นการดูแลให้พนกังานปฏิบติังานอย่างมีความสุข  โดยปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ในการ
ท างานให้ปลอดภยั ทนัสมยั ดูแลสวสัดิการทั้งดา้นสุขภาพ และสันทนาการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น 
จดัให้มีการตรวจสุขภาพพนกังานประจ าปี มีการประกนัชีวิตและ สุขภาพพนกังาน เป็นตน้  

บริษทัฯส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมการเสริมสร้างความสามคัคีและความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในองคก์ร  
 

คู่คา้  : การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ  ต้องไม่น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทฯหรือขัดต่อ
กฎหมายใดๆ บริษทัฯไดป้ฏิบติัต่อคู่คา้ตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต  มีการค านึงถึงความ
เสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ท่ีมี
ต่อคู่คา้อยา่งซ่ือตรงและเป็นธรรม การคดัเลือกคู่คา้เป็นไปอยา่งยติุธรรม  

นอกจากน้ี ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ จะตอ้งไม่มีการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่
สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ บริษทัฯยึดมัน่ในการปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวก้บัคู่คา้
อยา่งเคร่งครัด  

เจา้หน้ี : บริษทัฯยึดมัน่ในสัญญาและถือปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวใ้นสัญญากบัเจา้หน้ีใน
การช าระคืนเงินต้น ดอกเบ้ีย และการดูแลหลักประกัน  โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไข ข้อตกลง รวมทั้ง
หลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดทางกฎหมาย กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง จะรีบแจง้
ให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข รวมถึงจะมีการรายงานขอ้มูลทาง
การเงินท่ีจ าเป็น ซ่ึงถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงเวลาและตรวจสอบได ้ให้แก่เจา้หน้ีอย่างสม่าเสมอตามท่ีได้
มีการตกลงกนั  

นอกจากน้ี ในการเจรจาต่อรองกบัเจา้หน้ี จะตอ้งไม่มีการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่
สุจริตกบัเจา้หน้ี  

คู่แข่ง  : บริษทัฯสนบัสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการอย่างคา้ท่ีเป็นธรรม  ไม่ผูกขาด ปฏิบติัตาม
กรอบกติกาการแข่งขนัท่ีอุตสาหกรรมหรือผูก้  ากบัดูแลจากทางการก าหนดไว ้โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัอตัราค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
และการจ่ายผลตอบแทนเจา้หนา้ท่ีการตลาด  
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บริษัทฯจะไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางธุรกิจด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต  หรือไม่
เหมาะสม เช่น การจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทฯจะไม่ท าลาย
ช่ือเสียงของคู่แข่งทางธุรกิจ ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย  

ส่ิงแวดลอ้ม
และสังคม  

: บริษทัฯยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและการก ากบัที่ดี ควบคู่ไปกบัการรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงเเวดลอ้ม  

บริษทัฯมุ่งจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเพ่ิมโอกาสใน
การศึกษาและพฒันาศกัยภาพของเยาวชน เพื่อวางรากฐานในการพฒันาคุณภาพชีวิตแบบยัง่ยืน  

บริษทัฯหลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  

นอกจากน้ี คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการและจะคุม้ครองสิทธิของผูมี้
ส่วนไดเ้สียท่ีแจง้เบาะแสหรือประเด็นต่างๆ ท่ีน่าเป็นห่วงเก่ียวกบัความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
ท่ีบกพร่อง หรือการท าผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ  

บริษทัฯให้ความส าคญักบัการเก็บขอ้มูลร้องเรียนเป็นความลบั และไดก้ าหนดขั้นตอนการรับเร่ืองและการสอบสวนไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายและเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านั้น 

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯไดมี้นโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. จดัให้มีการรักษาความปลอดภยัส่วนบุคคลของพนกังานและบุคลากรของบริษทัฯ รวมถึงด าเนินการใดๆ เพื่อให้ปลอด
จากการล่วงละเมิด การข่มเหงต่างๆ และให้เสรีภาพในการรวมกลุ่มภายใตข้อบเขตท่ีกฎหมายก าหนด  

2. ไม่เลือกปฏิบติั มีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัเก่ียวกบัเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา สีผิว เพศ ชาติกาเนิด หรือความทุพพลภาพ
ภายใตข้อบเขตท่ีกฎหมายก าหนด  

3. ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (Forced Labor) และต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก (Child Labor)  
4. มีการพฒันาพนกังานเพ่ือฝึกฝนทกัษะและเพ่ิมพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีการเรียนรู้ และเล่ือนต าแหน่ง

ตามความเหมาะสม  
5. จดัให้มีเง่ือนไขการจา้งท่ีเป็นธรรมส าหรับพนกังาน และให้พนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ  
6. จดัให้มีการดูแลในเร่ืองสวสัดิการแก่พนกังานตามสมควร เช่น จดัให้มีวนัลาพกัผ่อนประจ าปี การท างานล่วงเวลาท่ี

สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นและสมควร เป็นตน้  
7. ส่งเสริมให้พนกังานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาส

บ าเพญ็ประโยชน์ ท าความดีเพื่อสังคม 

การต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 
บริษทัฯมีนโยบายต่อตา้นการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯจะตอ้งกระท าการตามท่ีควรท า ตามหน้าท่ี โดยละเวน้การกระท าท่ีมีผลกระทบ
กระเทือนต่องานในทางทุจริตหรือขดัต่อกฎหมาย  

2. ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯจะต้องไม่ท าการให้ หรือรับ สินบน เงิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วย
กฎหมายเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ 
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การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษทัฯมีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

1. ไม่สนบัสนุนการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่า
ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา ทั้งน้ี หากบริษทัฯพบการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา บริษทัฯจะด าเนินการอยา่งรวดเร็วตาม
ขั้นตอนต่างๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือยติุหรือหยดุการเขา้ถึงส่ิงท่ีถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ  

2. หลงัจากการยติุหรือหยดุการเขา้ถึงส่ิงท่ีถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิตามขอ้ 1 แลว้ บริษทัฯจะด าเนินการอยา่งรวดเร็ว
ตามขั้นตอนต่างๆ ท่ีเหมาะสมตามระเบียบว่าดว้ยการด าเนินการทางวินยัพนกังานของบริษทัฯ และแจง้ให้ผูท่ี้ท  าการ
ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวทราบ 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯถือเป็นนโยบายส าคญัตลอดมาและถือเป็นพนัธกิจหลกัอย่างหน่ึงในการเปิดเผยข้อมูลส าคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถึงและทนัเวลา 

การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั มีดงัน้ี  
• การรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน การเปิดเผยรายช่ือคณะกรรมการ รวมทั้งประวติั

ของแต่ละท่าน  
• การเปิดเผยนโยบายเก่ียวกบัการรักษาความลบั และการใชข้อ้มูลภายใน รวมถึงการควบคุมการส่ือสารขอ้มูลระหว่าง

หน่วยงานภายในของบริษทัฯ (Chinese Wall)  
• การรายงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

นอกจากน้ี บริษทัฯไดจ้ดัตั้งหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท าหน้าท่ีส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ให้ผูถื้อหุ้น และประชาชนทัว่ไป 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ คณะกรรมการมีภาวะผู ้น า 
วิสัยทศัน์และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯและผูถื้อหุ้นโดยรวม คณะกรรมการไดจ้ดั
ให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ีชัดเจน และดูแลให้บริษทัฯมี
ระบบงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ไดว่้ากิจกรรมต่างๆของบริษทัฯไดด้ าเนินไปในลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

ธุรกรรมท่ีกรรมการและผู้บริหารมีส่วนได้เสีย  
คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและผู ้ก่ียวข้อง  เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาเร่ืองท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัธุรกรรมของบริษทัฯ และสามารถตดัสินใจ
เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯโดยรวม ทั้งน้ีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมท่ีท ากบับริษทัฯไม่สามารถมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจท าธุรกรรมดงักล่าว ทั้งน้ีคณะกรรมการจะก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขั้นตอนการ
ด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการเหล่าน้ีให้ถูกตอ้งครบถว้น 

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการจดัให้บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้นทั้งดา้นการเงิน การปฏิบติังาน การด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และการบริหารความเส่ียง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ี
มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นและสินทรัพยข์องบริษทัฯอยู่เสมอ จดัให้มีการ
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ก าหนดล าดบัชั้นของอ านาจอนุมติัและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังาน ก าหนดระเบียบการปฏิบติังานอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยมีฝ่ายก ากับดูแลและตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้ง
หน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนบัสนุนให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
การควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งน้ี คณะกรรมการดูแลให้ฝ่ายก ากบัดูแลและตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการ 

จรรยาบรรณธุรกิจ  
บริษทัฯจดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct) ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนว
ปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ีบริษทัฯไดจ้ดัท าคู่มือการปฏิบติังานของพนกังาน (Compliance Manual for Employee) 
ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานในฐานะเป็นพนกังานผูป้ระกอบวิชาชีพโดยใชท้กัษะ  ความรู้ ความสามารถ ความเป็นมือ
อาชีพ โดยไม่ขดัต่อขอ้ก าหนดต่างๆ รวมถึงจรรยาบรรณทั้งหลายตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบติัและนโยบายของบริษทัฯ 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  
− การอบรมและพัฒนาความรู้ 

กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่จะไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทัฯ กฎระเบียบ ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้ง
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่อย่างเพียงพอก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี  

คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร 
เป็นตน้ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และการท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
บริษทัฯมีนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯและผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี บริษทั
ฯจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนท่ีจะท ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบทุกรายการ  
บริษทัฯจะไม่ให้ผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทัฯท่ีเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัคู่แข่ง หรือผูค้า้/ผูข้ายท่ีบริษทัฯติดต่อธุรกิจดว้ย 
หรือผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษทัฯท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัคู่แข่ง หรือผูค้า้/ผูข้ายท่ีบริษทัฯติดต่อธุรกิจ เขา้มามีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบักิจการดงักล่าว เวน้แต่ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ 

นอกเหนือจากหลกัการขา้งตน้แลว้เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาค
ส่วน คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดแนวทางการก ากบัดูแลกิจการเพื่อน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขนัและผล
ประกอบการท่ีเป็นเลิศโดยค านึงถึงผลกระทบระยะยาว การประกอบธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดูแลผูมีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างทียมกนั รวมถึงความสามารถในการปรับตวัได้
ภายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง จึงไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ซ่ึง
ออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) มาก าหนดเพ่ิมเติมเป็นนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ เพื่อเป็นหลกัปฏิบติัให้คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงเป็นผูน้ าหรือผูรั้บผิดชอบสูงสุดของ
องคก์รไดน้ าไปปรับใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัเพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน โดย CG Code 2017 ไดว้างหลกัปฏิบติั
ส าหรับคณะกรรมการ 8 ขอ้ ดงัน้ี 

 
 
 



 
 
 

-ฉบับแปล- 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
ของบริษัทหลักทรัพย์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   หนา้ 7 ของ 11 

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างย่ังยืน 

หลกัปฏิบติั 1.1 คณะกรรมการตอ้งเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผดิชอบในฐานะผูน้ าท่ีตอ้งก ากบัดูแลให้
องคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 
(1) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  
(2) การก าหนดกลยทุธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญัเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

หลกัปฏิบติั 1.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากบัดูแลกิจการให้น าไปสู่ผล 
(governance outcome) อยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 
(1)  สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการท่ี ดีโดยค านึงถึงผล กระทบในระยะยาว 

(competitiveness and performance with long-term perspective) 
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้

เสีย (ethical and responsible business)  
(3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม (good corporate 

citizenship)  
(4) สามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง (corporate resilience) 

หลกัปฏิบติั 1.3 คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงั (duty of care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

หลกัปฏิบติั 1.4 คณะกรรมการเขา้ใจขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการอย่างชัดเจน 
ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

หลักปฏิบัติ 2 : ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความย่ังยืน 
หลกัปฏิบติั 2.1 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีก าหนดหรือดูแลให้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) 

เป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัการสร้างคุณค่าให้ทั้ง
กิจการ ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม 

หลกัปฏิบติั 2.2 คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มั่นใจว่า วตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ใน
ระยะเวลาปานกลางและ/ หรือประจ าปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
หลกัปฏิบติั 3.1 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ือง

ขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว ้
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หลกัปฏิบติั 3.2 คณะกรรมการมีหน้าท่ีเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า 
องคป์ระกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจอย่างมี
อิสระ 

หลกัปฏิบติั 3.3 คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากบัดูแลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใส
และชดัเจน เพื่อให้ไดค้ณะกรรมการท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้

หลกัปฏิบติั 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู ้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้
โครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการ
น าพาองคก์รให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

หลกัปฏิบติั 3.5 คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากบัดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีและ
จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 

หลกัปฏิบติั 3.6 คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการ
ด าเนินงานของบริษทัย่อยและกิจการอื่นท่ีบริษทัไปลงทุนอย่างมีนัยส าคญั ในระดบัท่ีเหมาะสม
กับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษทัย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้อง
ตรงกนัดว้ย 

หลกัปฏิบติั 3.7 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีประจ าปีของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน าไปใช้ส าหรับการ
พฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปดว้ย  

หลกัปฏิบติั 3.8 คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากบัดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 
ตลอดจนสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส าหรับการปฏิบติั
หนา้ท่ีกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

หลกัปฏิบติั 3.9 คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สามารถเข้าถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็น และมีเลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ี
จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
หลกัปฏิบติั 4.1 คณะกรรมการมีหน้าท่ีด าเนินการให้มัน่ใจว่ามีการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ผูบ้ริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการขบัเคล่ือน
องคก์รไปสู่เป้าหมาย 

หลกัปฏิบติั 4.2 คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากบัดูแลให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ี
เหมาะสม 

หลกัปฏิบติั 4.3 คณะกรรมการต้องเข้าใจโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
บริหารและการด าเนินงานของกิจการ 
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หลกัปฏิบติั 4.4 คณะกรรมการมีหน้าท่ีติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
หลกัปฏิบติั 5.1 คณะกรรมการให้ความส าคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่

ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผูท่ี้เก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

หลกัปฏิบติั 5.2 คณะกรรมการมีหน้าท่ีติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้มและสะทอ้นอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้า ทุกฝ่าย
ขององคก์รไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ์ (strategies) 
ของกิจการ 

หลกัปฏิบติั 5.3 คณะกรรมการมีหน้าท่ีติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value 
chain เพ่ือให้สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  

หลกัปฏิบติั 5.4 คณะกรรมการมีหน้าท่ีจดัให้มีกรอบการก ากบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับองค์กร ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง 
เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ 

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
หลกัปฏิบติั 6.1 คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯมีระบบการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในท่ีจะท าให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัปฏิบติั 6.2 คณะกรรมการตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และอิสระ 

หลกัปฏิบติั 6.3 คณะกรรมการมีหน้าท่ีติดตามดูแลและจัดการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้
ระหว่างบริษทัฯกบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์
อนัมิควรในทรัพยสิ์น ขอ้มูลและโอกาสของบริษทัฯ และการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์
เก่ียวโยงกบับริษทัฯในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

หลกัปฏิบติั 6.4 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลให้มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนั
ท่ีชดัเจน และส่ือสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

หลกัปฏิบติั 6.5 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณี
มีการช้ีเบาะแส 



-ฉบับแปล-

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
ของบริษัทหลักทรัพย์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หนา้ 10 ของ 11 

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
หลกัปฏิบติั 7.1 คณะกรรมการมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการ

เปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนว
ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัปฏิบติั 7.2 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถใน
การช าระหน้ี 

หลกัปฏิบติั 7.3 ในภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการตอ้ง
มัน่ใจไดว่้า กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงิน
ได ้ทั้งน้ี ภายใตก้ารค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

หลกัปฏิบติั 7.4 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม 

หลกัปฏิบติั 7.5 คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบงานนักลงทุน
สัมพนัธ์ ท่ีท าหน้าท่ีในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ 
ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา  

หลกัปฏิบติั 7.6 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล 

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 
หลกัปฏิบติั 8.1 คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลให้มั่นใจว่า ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคญัของ

บริษทัฯ 

หลกัปฏิบติั 8.2 คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลให้การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอ้ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของตน 

หลกัปฏิบติั 8.3 คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 



-ฉบับแปล-

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
ของบริษัทหลักทรัพย์ จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หนา้ 11 ของ 11 

ประวัติการเปลี่ยนแปลง 

วนัท่ี ประกาศเลขท่ี สถานะ รายละเอียดการเปล่ียนแปลง 

28 พฤศจิกายน 2559 003/2559 ยกเลิก - 

1 มิถุนายน 2560 007/2560 ยกเลิก - เปล่ียนแปลงช่ือและโลโกบ้ริษทัฯ

28 กนัยายน 2564 016/2564 ยกเลิก 

- เพ่ิมเติมหลกัปฏิบติั 8 ขอ้เพ่ิมใหส้อดคลอ้งกบั

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจด

ทะเบียน ปี 2560

25 มีนาคม 2565 018/2565 มีผลบงัคบัใช ้ - เปล่ียนแปลงช่ือบริษทั


