นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี
ของ
บริษัท ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
(ฉบับปรับปรุ ง ปี 2560)

นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัทได้ มีการทบทวนให้ สอดคล้ องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการทีดีของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึงคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเมือวันที 14 ธันวาคม
2560 ได้ มีมติอนุมตั ิปรับปรุงเพิมเติมแก้ ไขนโยบายดังกล่าวให้ สอดคล้ องตามโครงสร้ างองค์กร

1

บทนํา
บริ ษัท ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด มีเป้าหมายในการเป็ นองค์กรธุรกิจชัน8 นําที
ประสบความสําเร็ จสามารถสร้ างมูลค่าระยะยาวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย เพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดังกล่าว
บริ ษัทจึงมุง่ มันดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี เป็ นแนวทางและให้ ความสําคัญกับการมีจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจเพือเป็ นกรอบความประพฤติทีสะท้ อนถึงคุณค่าองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือให้ บุคลากรทุก
ระดับได้ มีการพัฒนาตนเอง สํานึกในหน้ าทีความรับผิดชอบของตนในการปฏิบตั ิหน้ าทีของตนด้ วยความพร้ อมถึงซึง
คุณธรรมและจริ ยธรรม เพือให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทสามารถนําแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
ให้ เหมาะสม โดยยึดมันในคุณธรรม ความซือสัตย์ สุจริ ต และปฏิบตั ิสอดคล้ องกับกฎหมายต่าง ๆ ทีเกียวข้ อง บริ ษัท
เชือมันว่าการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจจะเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างความสําเร็ จสูงสุดในการดําเนิน
ธุรกิจ ซึงจะก่อให้ เกิดความเชือมันจากสังคมและสะท้ อนถึงภาพลักษณ์ทีดีของบริ ษัท

15 ธันวาคม 2560
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สารบัญ

หลักการดําเนินธุรกิจ (Business Principles)
ของบริษัท ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

หน้ า
3

นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี :-

ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
สิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ
ภาวะผู้นําและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการบริ ษัท
การประชุมคณะกรรมการ
การป้องกันความขัดแย้ งของผลประโยชน์
จรรยาบรรณ
ระบบการควบคุมภายใน
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
การควบคุมและบริ หารความเสียง
การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
แผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริ หารระดับกรรมการผู้จดั การ
การพิจารณาทางวินยั
การกํากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ
การพิจารณาทบทวน
พันธะสัญญา
การสอบถามหรื อแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน
การไม่กระทําการใดๆอันเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิH
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3

หลักการดําเนินธุรกิจ (Business Principles)
ของ
บริษัท ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
หลักการดํ าเนิน ธุ รกิ จ (Business Principles) ของบริ ษัท ถื อเป็ นหลัก การในการปฏิ บัติ ง านเพื อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์และการดําเนินธุรกิจทีมีการเติบโตอย่างยังยืนและมันคง บริ ษัทจึงมีหลักการเพือให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน ทุกคนยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี 8
1. สามารถแข่งขันอย่างมีคณ
ุ ธรรม และจริ ยธรรม มีผลประกอบการทีดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะสันและ
8
ระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย
3. ยึดมันในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านลบต่อสิงแวดล้ อม
4. สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลียนแปลง (Corporate Resilience)

นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี
บริ ษัท ธนชาต เทรนนิง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด “บริ ษัท” มีความเชือมันว่ากระบวนการจัดการทีดี มีความโปร่ งใส
มี ม าตรฐานสากล จะเพิ มขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของกิ จ การและทํ า ให้ บริ ษั ท เป็ นที ยอมรั บ มากขึ น8 ทัง8
ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึงในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และเพิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้ แก่บริ ษัท รวมถึงสร้ างความเชือมันให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ทีมีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายว่าจะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ น
ธรรมโดยทัวถึง บริ ษัทจึงได้ กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการภายใต้ แนวทางของทางการ อันประกอบด้ วย กรมพัฒนา
ธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยบริ ษัทได้ กําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการเพือถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี 8
1. ผู้ถอื หุ้น : สิทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถอื หุ้น
1.1 ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิพื 8นฐานเท่าเทียมกัน ในการเข้ าร่วมประชุมโดยบริ ษัทแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใช้
ในการประชุม สิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตามแต่ละประเภทของหุ้น ขันตอนการออกเสี
8
ยงลงคะแนน การแสดงความ
คิดเห็น การได้ รับรู้ขา่ วสารเกียวกับฐานะและผลประกอบการของบริ ษัท
- คณะกรรมการกําหนดให้ เปิ ดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรื อส่งเสริ มผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภท
สถาบัน ให้ เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 บริ ษัทจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี เรี ยกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือนนับจากวัน
สิ 8นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท ซึงการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกเหนือจากนี 8จะจัดขึ 8นเมือมีความจําเป็ นตามแต่ละ
กรณี โดยเรี ยกการประชุมนี 8ว่า “การประชุมวิสามัญ”
1.3 ก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมวาระล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ตามระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด(ไม่ตํากว่า 7 วัน)ให้ ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้ องทีอย่างน้ อยหนึงคราว
และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
1.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื องต่าง ๆ ดังนี 8
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1.4.1 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสียง ในการประชุมทุกครัง8 โดยสามารถเข้ าร่ วม
ประชุมและลงคะแนนเสียงได้ ทกุ วาระการประชุม เว้ นแต่วาระทีผู้ถือหุ้นรายใดมีสว่ นได้ เสีย และมีข้อกําหนดของกฎหมาย
ห้ ามมิให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน8 ๆ
1.4.2 บริ ษัทจะจัดให้ มีการเผยแพร่สารสนเทศทีเกียวข้ องกับกิจการแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ
ในการประชุมแต่ละครัง8 เช่น หนังสือเชิญประชุมได้ ระบุเหตุผลของการพิจารณาวาระเพือพิจารณาไว้ ด้วย โดยมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ รายงานการประชุม รายงานงบการเงินของผู้ตรวจสอบบัญชี ซึงได้ ตรวจสอบ/
สอบทานให้ เห็นไปตามมาตรฐานบัญชีโดยทัวไป และมีกรรมการบริ ษัทลงนามสองท่านรับรอง
1.4.3 สิทธิในการแต่งตังกรรมการเป็
8
นรายคนและถอดถอนกรรมการ
1.4.4 สิทธิในการแต่งตังผู
8 ้ สอบบัญชี
1.4.5 ผู้ถื อ หุ้น สามารถมอบฉัน ทะให้ บุค คลอื นเป็ นตัว แทนของผู้ถื อ หุ้น เข้ า ร่ ว มประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนนแทนได้ และทําหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบทีกฎหมายกําหนด
1.4.6 ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถื อหุ้นของตนเอง ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นได้ ที
บริ ษัท
1.4.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัทมีนโยบายให้ กรรมการทุกคนมีหน้ าทีเข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครัง8 โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการ ในเรื องทีเกียวข้ องได้ และจัดให้ มีการอํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในการประชุมทุกคราว โดยมุง่ เน้ นให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเข้ าร่วมประชุมได้ เพือให้ เกิดความเท่าเทียมกัน ดังนี 8
สถานทีประชุมผู้ถอื หุ้น
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราว บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการใช้ สถานทีประชุมในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึงเป็ น
พื 8นทีตังของสํ
8
านักงานใหญ่ของบริ ษัท โดยสถานทีจะต้ องมีขนาดเพียงพอทีจะรองรับผู้ถือหุ้น มีเครื องอํานวยความสะดวก
ครบครั น การเดิ นทางสะดวก บรรยากาศในการประชุม และอุปกรณ์ สือสารในที ประชุมที ทัน สมัย เช่ น เครื องเสีย ง
ไมโครโฟน และอุปกรณ์เครื องเขียน เป็ นต้ น
วัน เวลา เหมาะสม
การกํ าหนด วัน เวลา ทีจะประชุม นอกจากปั จจัยในเรื องระยะเวลาตามข้ อกํ าหนดของกฎหมายแล้ ว
การกําหนดวันและเวลาประชุมบริ ษัทจะพิจารณาถึงช่วงเวลาทีเหมาะสมด้ วย เช่น ไม่จดั ให้ มีการประชุมในช่วงวันหยุด
เทศกาล วันหยุดต่อเนือง เป็ นต้ น ทังนี
8 8ประธานในทีประชุมได้ จดั สรรเวลาให้ เหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสใน
การแสดงความเห็นและตังคํ
8 าถามต่อทีประชุมในเรื องทีเกียวข้ องกับบริ ษัท
การลงคะแนนเสียง
1) บริ ษัทจัดให้ มีการลงมติวาระเพือพิจารณาเป็ นรายวาระและลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณีทีวาระนันมี
8
หลายรายการ เช่น วาระการแต่งตังกรรมการ
8
2) บริ ษัท ได้ จดั ทําบัตรลงคะแนนเสียงเพือใช้ ในการลงมติทีประชุมทุกครัง8
3) การนับคะแนนเสียงมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริ ษัทได้ แยกวิธีการนับคะแนนเสียงไว้ ดงั นี 8
-คะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะทีส่งมายังบริ ษัทก่อนการประชุม
-คะแนนเสียงทีรวบรวมได้ จากผู้ทีเข้ าร่วมประชุม
ประธานทีประชุมจะเป็ นผู้รายงานผลการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะทีส่งมาก่อนการประชุม รวมกับคะแนน
เสียงในทีประชุม และแจ้ งต่อทีประชุมรับทราบ
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4) บริ ษัทกําหนดให้ มีบคุ คลทีเป็ นอิสระเป็ นผู้สงั เกตการณ์การตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการ
ประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นและเปิ ดเผยให้ ทีประชุมทราบพร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
วาระการประชุม
1) บริ ษัทกําหนดให้ มีคําชี 8แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรื อประกอบมติทีขอตามทีระบุ ไว้ ในหนั ง สื อ
เชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรื อในเอกสารแนบวาระการประชุม ละเว้ นการกระทําใด ๆ ทีเป็ น
การจํากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษัท
2) บริ ษัทกําหนดหลักเกณฑ์การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเพิมวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างชัดเจนเป็ นการล่วงหน้ า เพือแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิมวาระ ที
ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอหรื อไม่
การส่ งคําถามล่ วงหน้ า
บริ ษัทกํ าหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม และแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบพร้ อมกับการส่งหนังสือเชิ ญ
ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้ าของบริ ษัททางไปรษณีย์
1.5 การจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
1.5.1
บริ ษัทจัดให้ มีการทํารายงานการประชุมหลังจากเสร็ จการประชุมทุกครัง8 โดยได้ บนั ทึกจํานวนผู้ถือหุ้นที
เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะให้ บคุ คลอืนเข้ าร่ วมประชุม ทังจํ
8 านวนรายและจํานวน
หุ้น รวมทังสั
8 ดส่วนของจํานวนหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมเทียบกับจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
8
1.5.2
รายงานการประชุมจะจัดทําให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14 วัน โดยมีการบันทึกรายชือกรรมการผู้เข้ าร่วม
ประชุม และกรรมการทีลาประชุม บันทึกการชี 8แจงขันตอนการลงคะแนนและวิ
8
ธีการแสดงผลคะแนน
ให้ ทีประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุมรวมทังการเปิ
8
ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตังประเด็
8
น หรื อซักถาม
นอกจากนี 8 มีการบันทึกคําถามคําตอบ รายละเอียดของข้ อพิจารณา ข้ อหารื อ การแสดงความคิดเห็น
ต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย คัดค้ าน และงดออกเสียง
ทังนี
8 8 ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ ทีบริ ษัท
1.6 บริ ษัทได้ เก็บเอกสารทีเกียวข้ องกับการประชุม และแบ่งข้ อมูลไว้ เป็ นหมวดหมู่ เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถขอดู
เอกสารและตรวจสอบได้
1.7 ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิได้ รับส่วนแบ่งกําไรในรูปของเงินปั นผลโดยเท่าเทียมกัน
1.8 นอกเหนือจากทีกล่าวข้ างต้ น ผู้ถือหุ้นจะได้ รับสิทธิตา่ ง ๆ ตามทีกฎหมายบัญญัติไว้
2. สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ าง ๆ
ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทมีดงั นี 8
2.1 ผู้ถือหุ้น
2.2 เจ้ าหนี 8
2.3 คณะกรรมการบริ ษัท
2.4 ผู้บริ หาร
2.5 พนักงานบริ ษัท
2.6 ลูกค้ า และคูค่ ้ า
2.7 ผู้สอบบัญชี
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2.8 คูแ่ ข่งขัน
2.9 สังคมและสิงแวดล้ อม
2.10 ภาครัฐ
บริ ษัท มีการจัดการให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ดังนี 8
1) การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้ องอย่างเคร่งครัดอีกทังจะต้
8 องทําให้ เกิดผลดี
ต่อสังคมและภาครัฐ ทังทางด้
8
านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้ อม
2) กําหนดผลตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหุ้น กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงานด้ วยความเหมาะสม และยุติธรรม
3) ให้ บริ การลูกค้ าด้ วยคุณภาพ ซือสัตย์ ยุติธรรม และเรี ยกเก็บค่าบริ การในอัตราทีเหมาะสม
4) ดําเนินธุรกิจกับคูค่ ้ าด้ วยความซือตรง ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ ปฏิบตั ิตามเงือนไขสัญญาทีตกลงกันไว้
5) ดําเนินธุรกิจและแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันด้ วยความโปร่งใสภายใต้ กฎกติกา โดยไม่แข่งขันจนทําให้ เกิดผลกระทบ
ด้ านลบต่อธุรกิจโดยรวม
6) เปิ ดเผยข้ อมูลการทําธุรกรรมของบริ ษัทตามมาตรฐานและข้ อบังคับของทางการเพือให้ เกิดความโปร่งใส
7) รับผิดชอบต่อลูกค้ าและคู่ค้าในการให้ บริ การ เช่น ให้ บริ การตามมาตรฐานวิชาชีพทีดี มีคุณภาพ รักษา
ความลับของลูกค้ าและคูค่ ้ า รวมทังมี
8 หน่วยงานรับเรื องร้ องเรี ยน
8) คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายในการสนับสนุนให้ พนักงานมีความรู้ ในเรื องของสิงแวดล้ อม และส่งเสริ ม
ให้ มีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆ ด้ านสังคมและสิงแวดล้ อม
3. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการมีอิ สระในการตัดสินใจ โดยบริ ษั ทให้ สิท ธิ แ ละความเท่าเทีย มกัน แก่ กรรมการทุกคนในการ
พิจารณาตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ทังนี
8 8 คณะกรรมการบริ ษัทไม่มีหน้ าทีจัดการงานประจําของบริ ษัทโดยจะมีหน้ าที
ตามทีกฎหมายกําหนดและเข้ าร่ วมประชุมเพือพิจารณาการบริ หารจัดการธุรกิจ ของบริ ษัทตามวาระทีจําเป็ น
เพือ
3.1 กําหนดหรื อให้ ความเห็นชอบ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัท
3.2 กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสมําเสมอให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย และแผนธุรกิจ
3.3 ดูแลให้ มีระบบควบคุมภายในทีดีและดูแลให้ มีมาตรการบริ หารความเสียงอย่างเหมาะสม
4. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีองค์ประกอบ หน้ าทีความรับผิดชอบ และวิธีการแต่งตังดั
8 งต่อไปนี 8
องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
จํานวนกรรมการ
4.1 บริ ษัทกําหนดให้ มีจํานวนกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายและหลักการกํากับดูแล
กิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทังเป็
8 นไปตามความเหมาะสมซึงขึ 8นอยู่กับประเภทและขนาดและ
ความซับ ซ้ อ นของธุ ร กิ เ พื อสนับ สนุน ให้ ก ารทํ า หน้ า ที ของคณะกรรมการมี ป ระสิท ธิ ภ าพ นอกจากนี 8
กําหนดให้ เป็ นผู้บริ หารในอัตราไม่เกินกึงหนึงของจํานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
8
และไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ
หรื อความสัมพันธ์ใด ๆกับธุรกิจของบริ ษัทและเป็ นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
แต่ละกลุม่ นอกจากนี 8 บริ ษัทยังสนับสนุนให้ กรรมการเข้ ารับการอบรมหรื อร่ วมสัมมนาเพือเป็ นการเพิมพูน
ความรู้ในการปฎิบตั ิหน้ าที
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คุณสมบัติของกรรมการ
4.2 มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทีหลากหลายซึงเป็ นประโยชน์ และช่วยสนับสนุนการทําธุรกิจของ
บริ ษัท และมีความสามารถเฉพาะด้ านทีเป็ นประโยชน์ กับบริ ษัท โดยสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท มีกรรมการอย่างน้ อย 1 คน ทีมีประสบการณ์ ในธุรกิจของบริ ษัท โดยไม่ได้
คํานึงถึงข้ อจํากัดเรื องเพศ ทังนี
8 8 องค์ประกอบของคณะกรรมการรวมถึงจํานวนปี ในการดํารงตําแหน่ง
กรรมการของแต่ละคนได้ มีการเปิ ดเผยไว้ ในรายงานการประชุมใหญ่ประจําปี ของบริ ษัท
4.3 ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้ อง
4.4 ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษัททีประกอบกิ จการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของ
บริ ษัทไม่วา่ จะทําเพือประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผ้ อู ืน เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที
จะมีการแต่งตัง8 ทัง8 นี 8 คณะกรรมการทีทําหน้ าทีเสนอบุคคลเป็ นกรรมการเพือให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณา
จะต้ องตรวจสอบว่าบุคคลนัน8 ๆ ไม่ได้ เป็ นกรรมการหรื อประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
4.5 กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้ องสามารถทําธุรกรรมซึงเป็ นปกติทางการค้ าทัวไปของ
บริ ษัทและบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจ โดยต้ องเป็ นธุรกรรมทีเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที
วิญ dูช นจะพึง กระทํ า กับคู่ส ัญ ญาทัวไปในสถานการณ์ เ ดี ย วกัน ด้ ว ยอํ า นาจต่อ รองทางการค้ า ที
ปราศจากอิทธิพล ทังนี
8 8 ยกเว้ นธุรกรรมต้ องห้ ามทีกฎหมายประกาศหรื อคําสังของทางการกําหนด
4.6 จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเพิมเติมในแต่ละกรณี ดังนี 8
กรรมการทีเป็ นผู้บริหาร
- เป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมในการบริ หารงานให้ แก่กิจการและกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้
เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท
- มีจํานวนไม่เกินกึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด
8
4.7 กรรมการแต่ละคนควรดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนได้ ไม่เกิ น 5 แห่ง หากเกินกว่า
จํ านวนดังกล่าว กรรมการควรมี ความมันใจว่าได้ มีก ารจัดสรรเวลาเพีย งพอต่อ การทําหน้ าที เป็ น
กรรมการของบริ ษัท ทังนี
8 8 การเป็ นกรรมการในกิจการอืน ๆ ต้ องไม่ขดั กับข้ อกําหนดหรื อกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานกํากับอืนทีเกียวข้ อง
หน้ าทีและความรับผิดชอบ
4.8 ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและเป็ นธรรมต่อองค์กรต่อผู้ถือหุ้น และต่อ
ผู้บริ หารและพนักงาน ลูกจ้ างของบริ ษัท
4.9 กําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ นโยบายทีสําคัญ แผนกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ และ
พิจารณาทบทวนในรอบปี บัญชีทีผ่านมา โดยการดูแลให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนืองในระยะ
ยาว
4.10 กํากับ ดูแล และติดตามให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ข้ อ บัง คับ มติ ที ประชุม ผู้ถื อ หุ้น และหลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที ดี ด้ ว ยความซื อสัต ย์ สุจ ริ ต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และมีความใส่ใจในเหตุการณ์ ทีเกิดขึ 8นกับบริ ษัทหรื อการ
ดําเนินการต่างๆของบริ ษัท
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4.11 ดูแลให้ มีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสียง และการกํากับดูแล
การบริ หารงานทีเพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจ
4.12 คณะกรรมการจัดให้ มีระบบการควบคุมด้ านการดําเนินงาน ด้ านรายงานทางการเงิน และด้ านการ
ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย คณะกรรมการจัดให้ มีบคุ คลหรื อหน่วยงานทีมีความเป็ นอิสระใน
การปฏิบตั ิหน้ าที เป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจําปี
4.13 คณะกรรมการให้ ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสียง
ไว้ ในรายงานประจําปี และให้ ความสําคัญกับการทบทวนระบบทีสําคัญต่อการควบคุมภายในและการ
บริ หารความเสียงอย่างสมําเสมอหรื ออย่างน้ อยปี ละครัง8
4.14 ดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และการ
เปิ ดเผยข้ อมูล อย่างถูกต้ อง โปร่งใส และทันเวลา
4.15 จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทในรายงานทางการเงินประจําปี และแสดงไว้ คู่
กับรายงานของผู้สอบบัญชีครอบคลุมเรื องสําคัญตามข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน
เพือให้ เกิดความมันใจว่ารายงานทางการเงินของบริ ษัทมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชือถือได้ ทังนี
8 8
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี โดยใช้ นโยบายบัญชีทีเหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ
4.16 กําหนดขอบเขต หน้ าที และอํานาจในการบริ หารงานของกรรมการผู้จดั การ
4.17 พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนือง
4.18 สนับสนุนการสร้ างนวัตกรรมทีก่ อให้ เกิ ดมูลค่าแก่ธุร กิ จโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อลูกค้ าหรื อผู้ที
เกียวข้ อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม
บทบาทของกรรมการผู้จัดการ
4.19 มีบทบาท ภาระหน้ าที และความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการธุรกิจและการดําเนินงานของบริ ษัท
ให้ เป็ นไปตามขอบเขตหน้ าที และอํานาจทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
4.20 กํ า กับ ดูแ ล ให้ พ นัก งานทุก ระดับ ปฏิ บัติ ห น้ า ที ให้ เป็ นไปตามนโยบายที ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
4.21 กรรมการซึงอยู่ใ นตํ าแหน่งนานที สุดจะต้ องออกจากตํ าแหน่ง เป็ นจํ านวน 1 ใน 3 หรื อ จํ านวนที
ใกล้ เคียงกับจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมดเมื
8
อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ของ
บริ ษัทหรื อในกรณีทีกฎหมายกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
4.22 กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการเลือกตังให้
8 กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ อีก
วิธีการแต่ งตังJ คณะกรรมการ มีขึ 8นได้ 2 กรณี คือ
1) แต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
8
ต้ องออกตามวาระ
2) แต่งตังกรรมการระหว่
8
างวาระเนืองจากตําแหน่งว่างลง
-ในกรณีตาม 1) จะต้ องขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
-ส่วนกรณีตาม 2) คณะกรรมการบริ ษัท สามารถพิจารณาอนุมตั ิเพือเข้ าดํารงตําแหน่งแทนได้
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5. การประชุมคณะกรรมการ
5.1 บริ ษัทกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการไว้ ล่วงหน้ าในแต่ละปี อย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง8 และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละคนทราบกําหนดการดังกล่าวเพือให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ า
ร่วมประชุมได้
5.2
องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ให้ เป็ นไปตามประกาศหรื อกฎบัตรของแต่ละคณะ ในส่วน
ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทนัน8 กําหนดให้ องค์ประชุมในขณะลงมติควรมีกรรมการไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
8
5.3 กรรมการมี ห น้ าที เข้ าร่ ว มประชุ ม กรรมการทุ ก ครั ง8 ยกเว้ นกรณี ที มี ค วามจํ า เป็ นจริ ง ๆ ให้ แจ้ ง
คณะกรรมการทราบ กรรมการทุกคนเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจํ านวนการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททังหมดที
8
ได้ จดั ให้ มีขึ 8นในรอบปี
5.4 ฝ่ ายจัดการควรจัดส่งสารสนเทศแจ้ งข้ อมูลทีสําคัญให้ แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วัน
ทําการก่อนวันประชุม ในกรณีทีกรรมการต้ องการเอกสารเพิมเติมให้ ติดต่อขอจากกรรมการผู้จดั การ
บริ ษัทได้ ในกรณีทีจําเป็ น คณะกรรมการจัดให้ มีความเห็นอิสระจากทีปรึ กษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพ
ภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
5.5 ประธานทีประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพือให้ กรรมการพิจารณาและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม ส่งเสริ มให้ มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้ างสรรค์และเป็ นอิสระ รวมถึงเสริ มสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการ นอกจากนี 8 กรรมการทุกคนมีบทบาทหน้ าทีในการพิจารณาวาระ
ต่างๆ ทีนําเข้ าสูท่ ีประชุม ซึงรวมทังประเด็
8
นเรื องการกํากับดูแลกิจการทีดี
5.7 กรรมการทีมีสว่ นได้ เสียในแต่ละวาระคณะกรรมการกําหนดให้ กรรมการรายงานการมีสว่ นได้ สว่ นเสีย
และไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาวาระนัน8 เพือให้ กรรมการอืนมีการอภิปรายและลงมติอย่างเป็ นอิสระ
โดยเปิ ดเผยบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
6. การป้องกันความขัดแย้ งของผลประโยชน์
บริ ษัทกําหนดหลักการเพือไม่ให้ พนักงาน ผู้บริ หาร กรรมการ และผู้ทีเกี ยวข้ อง มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของ
ตนเองหรื อกลุม่ บุคคล ดังนี 8
6.1 กําหนดแนวทางให้ พนักงาน ผู้บริ หาร กรรมการ และผู้ทีเกียวข้ อง ไม่ดําเนินการใด ๆ อันเนืองจาก
ผลตอบแทนไม่ควรได้ รับตามปกติ หรื อตามเงือนไขของบริ ษัท
6.2 กําหนดแนวทางให้ พนักงาน ผู้บริ หาร กรรมการ ไม่ให้ เข้ ามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจทีเกียวกับธุรกรรม
ทีตนเองมีผลประโยชน์เกียวข้ อง
6.3 กําหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในและประกาศให้ ผ้ เู กียวข้ องรับทราบ เป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรและแจ้ งแนวทางดังกล่าวให้ ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ รวมทังให้
8 มีการเปิ ดเผยใน
รายงานประจําปี
6.4 กําหนดแนวทางให้ มีการทํารายการเกียวข้ องบนพื 8นฐานของข้ อมูล หลักเกณฑ์ทีแท้ จริ งสมเหตุสมผล
รวมทังราคาที
8
เหมาะสมเหมือนกับการทํารายการลูกค้ าทัวไป
6.5 กําหนดแนวทางไม่ให้ พนักงาน ผู้บริ หาร กรรมการ รับผลประโยชน์อืนใดจากผู้เกียวข้ องในเรื องทีต้ อง
พิจารณาหรื อตัดสินใจ
6.6 กําหนดให้ คณะกรรมการได้ รับทราบถึงรายการทีเกียวโยงกันและรายการทีมีความขัดแย้ งทาง
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ผลประโยชน์และได้ พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง8 รวมทังมี
8 การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานทางการทีกํากับดูแลบริ ษัท
7. จรรยาบรรณ
บริ ษัทได้ จดั ทําหลักปฏิบตั ิเกียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัท (Code of Business Conduct) และ
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน (Code of Conduct) เพือยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ ดังนี 8
7.1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง ข้ อพึงปฏิบตั ิของบริ ษัท
7.2 จรรยาบรรณของกรรมการ หมายถึง ข้ อพึงปฏิบตั ิของกรรมการบริ ษัท
7.3 จรรยาบรรณของผู้บริ หาร หมายถึง ข้ อพึงปฏิบตั ิของผู้บริ หารบริ ษัท
7.4 จรรยาบรรณของพนักงาน หมายถึง ข้ อพึงปฏิบตั ิของพนักงานบริ ษัท
8. ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทได้ วางระบบการควบคุมภายในด้ านต่าง ๆ โดยแบ่งเป็ นด้ านองค์กรและสภาพแวดล้ อม ด้ านการบริ หาร
ความเสียง ด้ านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายจัดการ ด้ านระบบสารสนเทศการสือสารข้ อมูลและด้ าน
ระบบการติดตาม เพือให้ มีการควบคุมภายในทีรัดกุมเพียงพอในการป้องกันความเสียงและความเสียหายที
อาจเกิดขึ 8นกับบริ ษัท ดังนี 8
8.1 องค์กรและสภาพแวดล้ อม
8.1.1 มีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายทีชัดเจน
8.1.2 การจัดโครงสร้ างองค์กร และการแบ่งแยกอํานาจหน้ าทีความรับผิดชอบมีการจัดโครงสร้ างองค์กร
ทีมีการคานอํานาจซึงกันและกัน
8.1.3 มีการกําหนดจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานไว้ ในแนวทางปฏิบตั ิเกียวกับ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัท
8.1.4 มีการกําหนดอํานาจหน้ าทีของพนักงานไว้ ใน Job Description และระเบียบอํานาจอนุมตั ิตา่ ง ๆ
8.1.5 มีระเบียบปฏิบตั ิงานครอบคลุมในทุกระบบงาน
8.1.6 มีกระบวนการในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรทีเป็ นระบบ
8.1.7 มีระบบการจูงใจพนักงาน เช่น ระบบการพิจารณาความดีความชอบ
8.1.8 สํ า นัก ตรวจสอบและฝ่ ายกํ า กับ กฎระเบี ย บและข้ อ บัง คับ ทํ า หน้ า ที ตรวจสอบและกํ า กับ การ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษัท
8.2 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายจัดการ
8.2.1 มีการกําหนดแผนงานและวิธีการปฏิบตั ิงานทีชัดเจน
8.2.2 มีการวางระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและถ่วงดุล (Check & Balance) เช่น การ
กําหนดระเบียบอํานาจอนุมตั ิการสอบยันรายการ การแบ่งแยกหน้ าทีความรับผิดชอบ การ
รักษาความปลอดภัยของทรัพย์สนิ และระบบการรายงาน เป็ นต้ น
8.2.3 ปฏิบตั ิงานตามระเบียบและกระบวนการทํางานภายใต้ ขอบเขตอํานาจทีได้ รับมอบหมาย
หากพบว่ามีการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามระเบียบดังกล่าว ต้ องรี บรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ
และไม่ให้ ความร่วมมือหรื อให้ การสนับสนุนการปฏิบตั ิทีฝ่ าฝื นระเบียบ
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8.3 ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล
การเปิ ดเผยสารสนเทศและการสือสารข้ อมูลของบริ ษัทเป็ นไปอย่างครบถ้ วน เพียงพอ ตรงตามความเป็ นจริ ง
เชื อถื อ ได้ และทันเวลา มีก ารพัฒ นาเครื องมื อสือสารให้ มีค วามรวดเร็ วและมีป ระสิท ธิ ภ าพเพื อให้ ผ้ ูบริ หาร
พนักงาน และผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทได้ รับทราบสารสนเทศอย่างรวดเร็ วและเท่าเทียมกัน
8.4 ระบบการติดตามและกํากับดูแล
8.4.1 การติดตามและกํากับดูแลงานภายในของหน่วยงาน มีหวั หน้ างานในฝ่ ายงานนัน8 ๆ เป็ นผู้
กํากับดูแล
8.4.2 การติดตามและกํากับดูแลงานโดยหน่วยงานอิสระ มีสาํ นักตรวจสอบ และฝ่ ายกํากับ
กฎระเบียบและข้ อบังคับ (Compliance Unit) เป็ นผู้กํากับดูแลหากพบข้ อบกพร่องจะมีการ
รายงานตามสายการบังคับบัญชาเพือพิจารณาสังการแก้ ไข
8.4.3 มีระบบข้ อมูลในการรายงานทีเพียงพอ
9. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข่าวสารข้ อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ของกิจการ ตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด รวมถึง
กฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ ทีกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท ข้ อมูลทีจะเปิ ดเผยจะต้ องผ่านการกลันกรองจาก
ผู้รับผิดชอบให้ มีความครบถ้ วนถูกต้ อง และการเปิ ดเผยจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้มีอํานาจของบริ ษัท โดยจะ
ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นความลับของบริ ษัท ลูกค้ า คู่ค้า ให้ แก่บคุ คลทีไม่เกียวข้ อง เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตหรื อ
จําเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย โดยไม่แสดงข้ อมูลทีเกินจริ งจนทําให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสาระสําคัญ โดย
แยกการเปิ ดเผยข้ อมูลออกเป็ น ดังนี 8
9.1 ประเภทของข้ อมูลข่ าวสารทีมีการเปิ ดเผย
9.1.1 ประเภทของข้ อมูลข่าวสารทีมีการเปิ ดเผย
การเปิ ดเผยผลประกอบการ งบดุล งบกําไรขาดทุน ฉบับสอบทานและฉบับตรวจสอบทุกงวด
บัญชี การเปิ ดเผยรายการย่อแสดงทรัพย์สนิ และหนี 8สิน
9.1.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงาน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี
9.1.3 รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้ านการบริ หารความ
เสียง ทีคณะกรรมการธนาคารได้ ให้ ความเห็นชอบไว้ โดยสรุป และผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าว ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจําปี ของบริ ษัท
9.1.4 ค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอืนทีผู้สอบบัญชีให้ บริ การ
9.1.5 ข้ อ มูล สารสนเทศของกิ จ การ ตามหลัก เกณฑ์ เงื อนไข และวิธี ก ารเกี ยวกับ การเปิ ดเผย
สารสนเทศตามทีกฎหมายกําหนด เช่น การเปลียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เป็ นต้ น
9.2 ช่ องทางในการเปิ ดเผยสารสนเทศ ประกอบด้ วยช่ องทางต่ าง ๆ ดังนี J
9.2.1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
9.2.2 กรมสรรพากร
9.2.3 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท เพือนําส่งให้ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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10. การควบคุมและบริหารความเสียง
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของความเสียงด้ านต่าง ๆ ทีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท จึงได้
จัดตังหน่
8 วยงานบริ หารความเสียงเพือบริ หารจัดการความเสียง โดยมีหน้ าทีและความรับผิดชอบ ดังนี 8
10.1 วางแผนในการพัฒนาระบบบริ หารความเสียงทุกด้ านของบริ ษัท
10.2 กํากับและดูแลการพัฒนา การวิเคราะห์และการจัดทํารายงานรายละเอียดความเสียงต่าง ๆ
10.3 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพือให้ การบริ หารความเสียงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
10.4 ศึกษารูปแบบการวิเคราะห์การบริ หารความเสียงใหม่ ๆ
นอกจากนี 8บริ ษัทมีนโยบายทางด้ านการบริ หารความเสียงและการจัดทําคู่มือการพิจารณาความเสียง “Risk
Policy And Guideline “ ขึ 8น เพือให้ เป็ นแนวทางในการบริ หารความเสียงของบริ ษัท พร้ อมกันนี 8จะได้ จดั อบรม
พนักงานเพือให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจเกียวกับความเสียงด้ านต่าง ๆทีเกียวกับกิจการให้ มากขึ 8น
11. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทถือเป็ นหลักการสําคัญในการดําเนินธุรกิจทีจะไม่สนับสนุนกิจการ กลุม่ บุคคล หรื อบุคคลทีมีสว่ นร่วมหรื อรู้
เห็นกับการแสวงหาผลประโยชน์อนั ไม่พึงได้ รับไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม จากการใช้ อํานาจหน้ าทีโดยมิชอบ
โดยมีแนวทางชัดเจนทีจะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน
12. แผนสืบทอดตําแหน่ งผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษัทจะดําเนินการเพือให้ มนใจว่
ั าบริ ษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรทีจะเข้ ามารับผิดชอบใน
ตํ า แหน่ง งานบริ ห ารที สํ า คัญ ทุก ระดับ อย่า งเหมาะสม และในการสรรหาผู้บ ริ ห ารระดับ สูง จะเป็ นไปตาม
กระบวนการสรรหาทีมีการพิจารณาบุคคลทังจากภายในและภายนอกกลุ
8
ม่ ธนชาตและจัดให้ มีโครงการสําหรับ
พัฒนาผู้บริ หารควบคูไ่ ปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน
13. การพิจารณาทางวินัย
บริ ษัทได้ กําหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาทางวินยั สําหรับพนักงาน ผู้บริ หาร และกรรมการบริ ษัท ไว้ ดงั ต่อไปนี 8
13.1 พนักงานระดับตํากว่าผู้อํานวยการฝ่ าย ให้ คณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินยั เป็ นผู้พิจารณา และ
กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้อนุมตั ิ
13.2 ผู้บริ หารระดับผู้อํานวยการฝ่ ายขึ 8นไปทีไม่ได้ เป็ นกรรมการ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง8
คณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินยั เป็ นครัง8 คราวในการพิจารณา และคณะกรรมการบริ ษัท
เป็ นผู้อนุมตั ิ
13.3 คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังคณะอนุ
8
กรรมการพิจารณาความผิดทางวินยั เป็ นครัง8
คราวในการพิจารณาและตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริ ษัท
13.4 กรรมการบริ ษัท หากกรรมการบริ ษัทกระทําความผิด โดยทุจริ ตหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง
กรรมการดังกล่าวจะต้ องรับผิดชอบในความผิด และ/หรื อ ชดใช้ ความเสียหายทีเกิดขึ 8นในฐานะ
ส่วนตัว
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14. การกํากับดูแลให้ มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
กรรมการและผู้บริ หารทุกระดับของบริ ษัทจะต้ องเป็ นแบบอย่างทีดีในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจทีกําหนด
ฝ่ ายกํากับกฎระเบียบและข้ อบังคับ และสายงานทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ ความรู้ สร้ างความ
เข้ าใจ และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริ งจัง ต่อเนือง และสร้ างให้
เป็ นส่วนหนึงของวัฒนธรรมองค์ กรในการปฏิบตั ิงาน และจะต้ องรายงานผลการดําเนินงานด้ านการส่งเสริ ม
ความรู้ และการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจนี 8ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
15. การพิจารณาทบทวน
เพือให้ นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบปฏิบตั ิของทางการ และสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจทีเปลียนแปลงไปอยูเ่ สมอ คณะกรรมการ
บริ ษัทมีหน้ าทีดูแลรับผิดชอบให้ มีการทบทวนปรับปรุงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง8
16. พันธะสัญญา
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษัทจะต้ องทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี และจรรยาบรรณธุรกิจทีบริ ษัทกําหนดดังกล่าวข้ างต้ นอย่างเคร่ งครัดพร้ อมทังลงลายมื
8
อชือให้
การรับรองในการปฏิบตั ิตามทุกประการ
17. การสอบถาม หรือ แจ้ งข้ อร้ องเรียน
หากกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานมีข้อสงสัยเกียวกับการปฏิบตั ิของตนเองว่าจะถูกต้ องตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการทีดีหรื อจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทหรื อไม่ ขอให้ มีการพิจารณาก่อนการปฏิบตั ิ หรื อตัดสินใจ
เรื องนัน8 ๆ ดังต่อไปนี 8
17.1เป็ นการกระทําทีถูกกฎหมายหรื อกฎระเบียบของทางการและของบริ ษัทหรื อไม่
17.2สังคมยอมรับการกระทํานัน8 หรื อสามารถเปิ ดเผยต่อสังคมได้ หรื อไม่
17.3เป็ นการกระทําทีนําความเสือมเสียมาให้ ผ้ กู ระทํา หรื อผู้อืนหรื อต่อชือเสียงของบริ ษัทหรื อไม่
หากไม่แน่ใจในการพิจารณาด้ วยตนเอง ให้ แจ้ งข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งของเรื องนัน8 ๆ ต่อผู้บงั คับบัญชาพิจารณา
หรื อสอบถามจากฝ่ ายกํ ากับกฎระเบียบและข้ อบังคับ เพือจะได้ ร่วมกันพิจารณาวินิจฉัยและดําเนินการให้
ถูกต้ องต่อไป
นอกจากนี 8 หากพบเห็น หรื อทราบว่ามีการปฏิบตั ิทีไม่ชอบด้ วยจรรยาบรรณธุรกิจ หรื อขัดต่อนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี ผู้พบเห็นมีหน้ าทีจะต้ องแจ้ งและรายงานข้ อเท็จจริ งให้ สาํ นักตรวจสอบทราบทันที
ทังนี
8 8 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่ายกํากับกฎระเบียบและข้ อบังคับเป็ นหน่วยงานรับผิดชอบการรับ
ข้ อร้ องเรี ยนทีเกียวกับการปฏิบตั ิผิดจรรยาบรรณจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียทีประสงค์ร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทโดยตรงและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจํ า สําหรั บข้ อร้ องเรี ยนทีเกี ยวข้ องกับการ
ดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท
18. การไม่ กระทําการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิR
บริ ษัทมีนโยบายชัดเจนทีจะไม่ละเมิดหรื อกระทําการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดรวมถึงไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิHในรูปแบบต่างๆไม่วา่ จะเป็ นการละเมิดทางตรงหรื อทางอ้ อม

