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สำรจำกประธำนบริษัท 
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ไดใ้หค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกิจดว้ยระบบการ

บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้โดยมุ่งมั่นสรา้งประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และ
ค านงึถึงผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหบ้รษิัทฯ มีมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง   

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานบริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการ
ต่อตา้นคอรร์ัปชัน  จึงไดมุ้่งหวังท่ีจะสรา้งวัฒนธรรมให้ปฏิเสธการคอรร์ัปชันทุกรูปแบบโดยเริ่มจากการปลูกฝัง
จิตส านึกใหแ้ก่บุคคลากรภายในองคก์ร โดยใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ ตลอดจนใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเป็นแบบอย่างใน
ความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดด้  าเนินการเพ่ือเข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิก
โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption - CAC) เพ่ือแสดงเจตนารมณท่ี์จะไมเ่ขา้ไปมีสว่นรว่มในการคอรร์ปัชนั ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนจะยึดมั่นและพึงปฏิบตัิ ตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีและนโยบายในฉบบันีอ้ย่างเคร่งครดั เพ่ือความกา้วหนา้สู่การเป็นผูน้  าในธุรกิจอย่างยั่งยืนและปราศจาก
การทจุรติคอรร์ปัชนัตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

(ศาสตราจารย ์ดร.สรุพล นิติไกรพจน)์ 
            ประธานกรรมการบรษิัท
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1.นโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี 
ในการด าเนินงานท่ีผ่านมา คณะกรรมการของบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท รวมทัง้ไดย้ึดถือและ
ปฏิบตัิตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (The Principles of Good Corporate 
Governance of Listed Companies 2012) ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์
ฯ”) ก าหนด และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code 
for Listed Companies 2017) ตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ก าหนด  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และยงัท าใหเ้กิดความโปรง่ใสต่อนกัลงทนุอนัจะท าใหเ้กิดความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ตอ่บคุคลภายนอก โดยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 
บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ ทัง้ในฐานะของนักลงทุนใน

หลกัทรพัยแ์ละเจา้ของบริษัท เชน่ สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยท่ี์ตนถืออยู ่สิทธิในการท่ีจะไดร้บัส่วนแบง่ผล
ก าไรจากบริษัท สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูอยา่งเพียงพอ สิทธิในการเขา้รว่มประชมุเพ่ือใชส้ิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้
ถือหุน้เพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี การอนมุตัิธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท และเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไข
หนงัสือบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบรษิัท การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัริายการพิเศษ เป็นตน้ 

บริษัทไดใ้ห้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล และการพบปะกับนักลงทุนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือชีแ้จง
นโยบายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและตอบขอ้ซกัถามตา่งๆ บนหลกัการของการด าเนินกิจการบนพืน้ฐานของความ
นา่เช่ือถือและความเป็นมืออาชีพ โดยค านงึถึงผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ 

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย บุคคล
ธรรมดาหรือนกัลงทนุสถาบนั สญัชาตไิทยหรือตา่งชาต ิทัง้ท่ีเป็นผูบ้รหิารหรือไมเ่ป็นผูบ้ริหาร ทัง้นี ้บรษิัทมีพนัธกิจ
ในการสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

1.1. มีการใหข้อ้มลูวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ โดยมีค าชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแตล่ะ
วาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ หรือใน
เอกสารแนบวาระการประชุมและละเวน้การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากัดโอกาสของผูถื้อหุน้ใน
การศกึษาสารสนเทศของบรษิัท 
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1.2. อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือรายย่อย บคุคลธรรมดาหรือนกั
ลงทุนสถาบัน สัญชาติไทยหรือต่างชาติได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง
เหมาะสม และละเวน้ การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสในการเขา้ประชมุของผูถื้อหุน้ เชน่ 
 ในการจดัประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทจะใชส้ถานท่ีซึ่งสะดวกแก่การเดนิทาง โดยจะแนบแผนท่ีซึ่งแสดง
สถานท่ีจัดการประชุมผู้ถือหุน้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาท่ีเหมาะสม และ
จดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพียงพอ 

1.3. ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถสง่ความเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้
ซกัถามไดล้ว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารสง่ค  าถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน และ 

1.4. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน าส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะเผยแพร่
หลกัเกณฑด์งักลา่วผา่นทางเว็บไซตข์องบรษิัท 

1.5. สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได ้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

2. กำรด ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
2.1. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ประธานในท่ีประชมุจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและบริษัทจะเปิดโอกาสให้

ผูถื้อหุน้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะหรือตัง้ค  าถามในวาระตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดอ้ยา่งอิสระก่อนการลงมตใินวาระใด ๆ 

2.2. สง่เสรมิใหก้รรมการทกุคนเขา้รว่มในการประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือตอบค าถามในท่ีประชมุ 
2.3. จดัใหมี้การลงมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ส าหรบัแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนัน้มีหลายรายการ เช่น 

วาระการแตง่ตัง้กรรมการ 
2.4. บริษัทจะสนบัสนนุใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ เพ่ือความโปรง่ใสและตรวจสอบได้

ในการนบัผลการลงคะแนน 
2.5. บรษิัทจะจดัใหมี้บคุลากรท่ีเป็นอิสระท าหนา้ท่ีชว่ยในการตรวจนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

3. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิดเผยมตกิำรประชุมผู้ถอืหุ้น 
3.1. ภายหลังการประชุมผูถื้อหุน้แลว้เสร็จ บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมท่ีบนัทึกขอ้มูลอย่าง

ถูกตอ้งและครบถ้วนในสาระส าคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ไวใ้นรายงานการประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อ
หุน้สามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้เผยแพรร่ายงานการประชมุบนเว็บไซตข์องบริษัทเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้
ไดพ้ิจารณา 

3.2. บริษัทจะจดัส่งส าเนารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนั
ประชมุผูถื้อหุน้ 
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หมวดที ่2 กำรปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษัทไดก้ าหนดใหมี้การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผู้

ถือหุน้รายย่อย ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือผู้ถือหุน้ท่ีมิไดเ้ป็นผู้บริหาร ผูถื้อหุน้สัญชาติไทยหรือต่างดา้ว โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1. กำรให้ข้อมูลก่อนกำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

1.1. จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และเผยแพรผ่า่นทางเว็บไซตข์องบรษิัท อยา่งนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้  
ทัง้นี ้บริษัทจะจดัท าหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวขา้งตน้เป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และ
เผยแพรพ่รอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นฉบบัภาษาไทย 

1.2. ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการ โดยสามารถเสนอช่ือต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหนา้ก่อนวันประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้ม
ขอ้มลูประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัแิละการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ 

2. กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 
2.1. ก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพิ่มวาระการประชมุล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้

ใหช้ดัเจนเป็นการลว่งหนา้ เพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและโปรง่ใสในการพิจารณาวา่จะเพิ่มวาระ
ท่ีผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอหรือไม่ 

2.2. ก าหนดวิธีการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ เช่น ใหเ้สนอช่ือ
ผา่นคณะกรรมการลว่งหนา้ 3-4 เดือน ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้มลูประกอบพิจารณาดา้น
คณุสมบตัแิละการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ 

2.3. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ  าเป็น 
โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจ 

2.4. ในการด าเนินการประชมุผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ บริษัทจะใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียม
กนั โดยก่อนเริ่มการประชมุ ประธานในท่ีประชมุจะชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีใชใ้น
การประชุม วิธีการใชส้ิทธิออกเสียง สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ และวิธี
นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลงมตใินแตล่ะวาระ 

2.5. คณะกรรมการควรเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการลงมติเห็นชอบแต่งตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล 
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3. กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

ก าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกันการน าขอ้มูลภายในของบริษัทไปใชเ้ป็นลายลกัษณอ์ักษร 
และแจง้แนวทางดังกล่าวใหทุ้กคนในองคก์รถือปฏิบัติ และก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ี
รายงานการถือครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมายมีหนา้ท่ีจดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่เลขานกุารบรษิัทเป็นประจ าและ
เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษิัท 

4. ส่วนได้เสียของกรรมกำร  
 ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมีสว่นไดเ้สียในวาระการประชมุใด ๆ อยา่งนอ้ยก่อนการพิจารณาในวาระ

ท่ีเก่ียวขอ้งในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทและบนัทึกสว่นไดเ้สียดงักล่าวในรายงานการประชมุคณะกรรมการ 
บริษัท รวมทัง้หา้มมิใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะท่ีจะไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง
อิสระในวาระท่ีเก่ียวขอ้งมีสว่นรว่มในการประชมุในวาระนัน้ ๆ 

หมวดที ่3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Interested Persons) 
บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อ

หุน้และพนักงานของบริษัท หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษัทตระหนักดีว่าการ
สนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชนใ์นการด าเนินการและการพัฒนาธุรกิจของ
บรษิัท ดงันัน้ บรษิัทจะปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ก าหนดนโยบายใหมี้การปฏิบตัิตอ่ผูมี้
สว่นไดเ้สียแตล่ะกลุม่โดยค านงึถึงสิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สียดงักลา่วตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษัท และ
ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านัน้ นอกจากนี ้ในการด าเนินธุรกิจของบริ ษัท 
บรษิัทไดค้  านงึถึงสิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ถอืหุ้น : บรษิัทจะด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใสและมีประสิทธิภาพเพ่ือการสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่ 
กิจการอย่างยั่งยืน โดยมุง่มั่นท่ีจะสรา้งผลการด าเนินงานท่ีดีและการเจรญิเติบโตท่ีมั่นคง 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว รวมทัง้ด  าเนินการเปิดเผยขอ้มูลดว้ย
ความโปรง่ใสและเช่ือถือไดต้อ่ผูถื้อหุน้ 

พนักงำน  :   บรษิัทจะปฏิบตัติอ่พนกังานทกุรายอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ี 
เหมาะสม นอกจากนี ้บรษิัทยงัใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันาทกัษะ ความรูค้วามสามารถ
และศักยภาพของพนักงานอย่างสม ่าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการ
ฝึกอบรม โดยใหโ้อกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสรา้งแรงจูงใจให้
พนกังานท่ีมีความรูค้วามสามารถสงูใหค้งอยู่กับบริษัทเพ่ือพฒันาองคก์รตอ่ไป อีกทัง้ยงั
ไดก้ าหนดแนวทางในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั รวมทัง้ปลกูฝังใหพ้นกังานทกุคน 
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ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด เช่น การหา้มใช้
ขอ้มลูภายใน เป็นตน้ 

คู่ค้ำ      :     บรษิัทมีกระบวนการในการคดัเลือกคูค่า้โดยการใหคู้ค่า้แขง่ขนับนขอ้มลูท่ีเทา่เทียมกนั 
และคดัเลือกคู่คา้ดว้ยความยุติธรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้
ของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยังไดจ้ัดท ารูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่
คูส่ญัญาทกุฝ่าย และจดัใหมี้ระบบติดตามเพื่อใหม้ั่นใจวา่ไดมี้การปฏิบตัิตามเง่ือนไขของ
สัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการจดัหา โดยบริษัทซือ้สินคา้จากคู่คา้ตามเง่ือนไขทางการคา้ ตลอดจนปฏิบตัิ
ตามสญัญาตอ่คูค่า้อยา่งเครง่ครดั 

ลูกค้ำ      :     บรษิัทรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้โดยการรกัษาคณุภาพและมาตรฐานของสินคา้และบรกิาร 
รวมถึงการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ใหค้รบถว้นและครอบคลมุใหม้ากท่ีสุด 
เพ่ือมุ่งเนน้การสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ในระยะยาว นอกจากนี ้บริษัทค านึงถึง
ความรวดเร็วและความสะดวกสบายของลูกค้าในการเขา้ถึงสินคา้และบริการของบริษัท 
และการใหข้อ้มลูเก่ียวกับสินคา้และบริการท่ีถูกตอ้งและครบถว้นแก่ลูกคา้ รวมทัง้ยงัจดั
ใหมี้ช่องทางใหล้กูคา้ของบริษัทสามารถแจง้ปัญหาสินคา้และบริการท่ีไม่เหมาะสมเพ่ือท่ี
บริษัทจะไดป้อ้งกนั และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัสินคา้และบริการของบริษัทไดอ้ย่างรวดเรว็ 
ตลอดจนรักษาความลับของลูกคา้ และไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชนข์องตนเอง หรือผู้ท่ี
เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

เจ้ำหนี ้      :    บริษัทจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ตามสญัญาท่ีมีตอ่เจา้หนีเ้ป็นส าคญั รวมทัง้ การช าระ
คืนเงินตน้ ดอกเบีย้ และการดูแลหลักประกันภายใตส้ัญญาท่ีเก่ียวข้องตลอดจนการ
ปฏิบตัติามเง่ือนไขตา่งๆ อยา่งเครง่ครดัและมีการปฏิบตัิตอ่เจา้หนีอ้ย่างเป็นธรรมรวมการ
ช าระคืนตามก าหนดเวลาการดแูลหลกัทรพัยค์  า้ประกนัและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามขอ้สญัญา
อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คู่แข่ง        :    บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันท่ีดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย  
รวมทัง้สนบัสนนุและสง่เสรมินโยบายการแขง่ขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

สังคมและ   :    บรษิัทใสใ่จและใหค้วามส าคญัตอ่ความปลอดภยัตอ่สงัคม สิ่งแวดลอ้มและคณุภาพ 
ส่วนรวม            ชีวิตของผูค้นท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัท และสง่เสรมิ 
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นอกจากนี ้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้รอ้งเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิดทาง

กฎหมาย ความไม่ถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพรอ่ง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบรษิัท ผา่นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได ้ทัง้นี ้ขอ้มลูรอ้งเรียนและเบาะแสท่ีแจง้มายงั 
บริษัทจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบขอ้มูล
และหาแนวทางแกไ้ข (หากมี) และจะรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัทตอ่ไป 

หมวดที ่4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัท ทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มูลท่ี

มิใชข่อ้มลูทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปรง่ใส ตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท ซึ่งลว้นมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของผูล้งทนุและผูมี้สว่นไดเ้สียของบรษิัทฯ ดงันี ้

1. มีกลไกท่ีจะดแูลใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มลูท่ีเปิดเผยตอ่นกัลงทนุถกูตอ้ง ไมท่  าใหส้  าคญัผิด และ
เพียงพอตอ่การตดัสินใจของนกัลงทนุ 

2. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพ่ือท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกับนัก
ลงทนุหรือผูถื้อหุน้ โดยบริษัทจะเผยแพรข่อ้มลูของบริษัท ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูทั่วไปของ
บริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นักวิเคราะหห์ลักทรพัย ์บริษัทจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งรบัทราบผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ กลา่วคือ การรายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์
ฯ และเว็บไซตข์องบรษิัท นอกจากนี ้บรษิัทยงัใหค้วามส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอ
ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดร้ับข่าวสารเป็นประจ าผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษิัท โดยขอ้มลูท่ีอยูบ่นเว็บไซตข์องบริษัทจะมีการปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ซึ่งขอ้มลูดงักลา่ว
รวมถึงวิสยัทศัน ์พนัธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสมัพนัธ ์รายงานประจ าปี โครงสรา้งบริษัทและ
ผูบ้รหิาร ตลอดจนโครงสรา้งการถือหุน้และผูถื้อหุน้รายใหญ่ หนงัสือเชิญประชมุ เป็นตน้ 

3. สนบัสนนุใหมี้การจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management Discussion 
and Analysis) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้นี ้เพ่ือใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบ 
ขอ้มลูและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทในแต่
ละไตรมาสไดดี้ยิ่งขึน้ นอกเหนือจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

4. เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยของ
บริษัท จ านวนครัง้ของการประชุมและการเขา้ประชุมในปีท่ีผ่านมา และความเห็นจากการท า
หน้าท่ี รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้า้นวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองในรายงานประจ าปี 
รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้รูปแบบ 
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หรือลักษณะของค่าตอบแทน ทัง้นี ้จ  านวนเงินค่าตอบแทนท่ีเปิดเผยควรรวมถึงค่าตอบแทนท่ี
กรรมการแตล่ะทา่นไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยดว้ย 

5. เปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บริการอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้ริการ นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูในแบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ตามเกณฑท่ี์ก าหนดและผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรพัยฯ์ คณะกรรมการจะพิจารณาใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษผ่านทางช่องทางอ่ืนดว้ย เชน่ เว็บไซตข์องบรษิัท พรอ้มทัง้น  าเสนอขอ้มลูใหเ้ป็น
ปัจจบุนั 

6. กรรมการ ผูบ้รหิาร ของบรษิัทตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกิจการ
ของบริษัท และการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทตามหลักเกณฑท่ี์กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

หมวดที ่5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย 
1.1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในเรื่องความ
หลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy) ไดแ้ก่ สัดส่วนกรรมการอิสระและ
กรรมการท่ีเป็นเพศหญิง (ความหลากหลายทางเพศ) ความหลากหลายทางเชือ้ชาติและสญัชาติ 
รวมถึงความหลากหลายทางทักษะ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นอนัสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจและอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
บรษิัทฯ (Materials Industry) ตาม Board Skills Matrix โดยไมมี่ขอ้จ ากดัหรือการกีดกนัทางเพศ 
เชือ้ชาติ สญัชาติ สีผิว ชาติพนัธุ ์หรือศาสนา โดยเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย
และภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากับดแูล ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ 

1.2. คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน  ซึ่งตอ้งเป็น
กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน 
หรือตามจ านวนท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด และตอ้งประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้กรรมการบริษัทจ านวนไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการบรษิัททัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
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1.3. คณะกรรมการบรษิัทมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละไมเ่กิน 3 ปีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่มีเหตุผลและความ
จ าเป็นตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทสามารถเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอ่ืนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงเกณฑ ์ขอ้ก าหนด และกฎหมายอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทใหร้บัทราบ ทัง้นี ้กรรมการแตล่ะ
คนจะด ารงต าแหนง่กรรมการบรษิัทจดทะเบียนไดไ้มเ่กิน 5 บรษิัท 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัไดแ้ตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือช่วยในการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดี ดงันี ้

(1)  คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบดว้ยกรรมการบริหารจ านวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน เพ่ือท าหนา้ท่ีช่วย
สนบัสนนุคณะกรรมการบรษิัทในการบริหารจดัการกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
ข้อบังคับ และค าสั่ งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ภายใต้กรอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัท 

(2)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน เพ่ือท าหนา้ท่ี
ชว่ยสนบัสนนุคณะกรรมการบรษิัทในการก ากบัดแูลและตรวจสอบการบรหิารงาน การควบคมุ 
ภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้การจดัท ารายงานทางการเงิน เพ่ือใหก้าร
ปฏิบตังิานและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทเป็นไปอยา่งโปรง่ใสและนา่เช่ือถือ 

(3)  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  ประกอบดว้ยกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนอย่างนอ้ย 3 ท่านเพ่ือท าหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่ง
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ 
น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป (แลว้แตก่รณี) รวมถึงพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูของ
บรษิัท 

 
(4)  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการบริหารความเส่ียงจ านวนอย่างนอ้ย 3 

ท่าน เพ่ือท าหนา้ท่ีช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความ
เส่ียงท่ีเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก ากบัดแูลใหมี้ระบบหรือกระบวนการ
บรหิารจดัการความเส่ียงโดยรวมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้
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(5)  คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน ประกอบดว้ยคณะกรรมการก ากับ

ดแูลกิจการและการพฒันาอย่างยั่งยืน จ านวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตอ้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ เพ่ือท าหนา้ท่ี
ก าหนดนโยบาย กลยทุธ ์และแผนการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย รวมถึงก าหนดเปา้หมาย
ของการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาอย่างยั่งยืนของบริษัท และก าหนดเป็นระเบียบปฏิบตัิของ
บรษิัทใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องบรษิัทท่ีสรา้งการพฒันาอยา่งยั่งยืนใหผู้มี้ส่วน
ไดเ้สียทกุกลุม่ 
นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ัดใหมี้เลขำนุกำรบริษัท เพ่ือท าหนา้ท่ีในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้สนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัท
โดยการใหค้  าแนะน าในเรื่องขอ้ก าหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหมี้การปฏิบตัติามมตขิองคณะกรรมการบริษัท 

2. บทบำท หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีหนา้ท่ีก าหนด

นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท รวมทั้งก ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์วิสยัทศัน ์กลยุทธ ์และทิศทางในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ระยะยาวแก่ผูถื้อหุน้ภายใตก้รอบ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ขณะเดียวกนัก็ค านงึถึงผลประโยชนข์องผูมี้ส่วน
ไดส้ว่นเสียทกุฝ่าย ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท 

(1) นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร  

บรษิัทไดจ้ดัใหมี้นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือน าเสนอท่ีประชมุ
คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี ้ การจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว โดย
บรษิัทจะจดัใหมี้การทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทกุปี 
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(2) หลักจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 

บรษิัทมีเจตนารมณใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปรง่ใส มีคณุธรรม มีความรบัผิดชอบต่อผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสีย ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยบรษิัทไดจ้ดัท าคูมื่อจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ซึ่ง
ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ปฏิบตัิตามโดยเคร่งครดั 
รวมทัง้ไดป้ระชาสมัพนัธใ์หเ้ป็นท่ีเขา้ใจทั่วทัง้องคก์ร ทัง้นี ้เพ่ือส่งเสริมการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัท  ดงันี ้ 

(ก) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้  
(ข) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพนัธต์อ่ลกูคา้ 
(ค) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความสมัพนัธต์อ่คูค่า้ คูแ่ขง่ทางการคา้ และเจา้หนี ้
(ง) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบตอ่พนกังาน 
(จ) จรรยาบรรณวา่ดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  

(3) นโยบำยต่อต้ำนกำรคอรรั์ปชัน 

บรษิัทมีนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั ท่ีตระหนกัถึงความส าคญัในการต่อตา้นคอรร์ปัชนั และยดึ
มั่นคณุธรรม จริยธรรม บริหารงานดว้ยความความโปรง่ใส และรบัผิดชอบตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย บริษัท
จึงไดแ้สดงเจตนารมยเ์ขา้ร่วมเป็นหนึ่งในแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต ทัง้นี ้
บริษัทยงัไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แนวปฏิบตัิส  าหรบัการตอ่ตา้นการทจุริต แนวปฏิบตัิ
ในการบริจาคเพ่ือการกศุล แนวปฏิบตัิในการใหเ้งินสนบัสนนุ แนวปฏิบตัิในการให/้รบัของขวญั ของช ารว่ย 
และการรบัรอง เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และบคุลากรทกุระดบั รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 
ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยบรษิัทจะไมเ่พิกเฉยตอ่การกระท าใดท่ีอาจน าไปสูก่ารทจุรติ แมว้า่การ
กระท านัน้จะเป็นการเสียประโยชนแ์ก่บรษิัทก็ตาม  

(4) ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

บรษิัทมีนโยบายขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ มี
เหตผุลและเป็นอิสระภายใตก้รอบจริยธรรมท่ีดี เพ่ือผลประโยชนข์องบริษัทเป็นส าคญั โดยก าหนดใหผู้ท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณาเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ใหบ้รษิัททราบ และตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพิจารณา รวมถึงไมมี่อ านาจอนมุตัใินรายการดงักลา่ว 

บริษัทมีนโยบายในการท ารายการเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนท่ี์
สอดคลอ้งกบักฎหมาย ตลอดจนขอ้บงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด 
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หลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้จะเปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้น
รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

(5) กำรควบคุมภำยใน 

บริษัทไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคมุภายในเพ่ือการก ากับดแูลและการควบคมุภายใน ทัง้ในระดบั
บริหารและระดบัปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพ่ือท า
หนา้ท่ีประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบท่ีวางไว ้

(6) กำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษัทไดจ้ดัใหมี้การก ากับดูแลระบบและกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะพิจารณาก าหนดนโยบายการ
บริหารความเส่ียงทัง้ภายนอกและภายในบริษัทใหมี้ความครอบคลมุ และสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละทิศทาง
ของธุรกิจ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

(7) ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส 

คณะกรรมการบริษัทจดัใหมี้กลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส
การกระท าผิดทางกฎหมาย ความไม่ถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือ
การผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได ้ทัง้นี ้ขอ้มลู
ร้องเรียนและเบาะแสท่ีแจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบจะด าเนินการสั่ งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิัทตอ่ไป 

(8) รำยงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผูส้อบบญัชีมา
ประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน ท่ีปรากฏ
ในรายงานประจ าปี  
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3. หลักปฏิบัตขิองคณะกรรมกำร 
หลักปฏิบัต ิ1:  ตระหนักถงึบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผู้น ำองคก์ร 

ทีส่ร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงย่ังยนื 

คณะกรรมการควรเขา้ใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้  าท่ีต้อง
ก ากบัดแูลใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี รวมทัง้ก ากบัดแูลกิจการใหน้  าไปสู่การสรา้ง
คณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยืน 

 หลักปฏิบัต ิ2:  ก ำหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลักของกิจกำรที่เป็นไปเพือ่ควำมย่ังยืน 

คณะกรรมการควรก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการ 
(objectives) เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน โดยเป็นวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายท่ีสอดคลอ้งกับ
การสรา้งคณุคา่ใหท้ัง้กิจการ ลกูคา้ ผูมี้สว่นไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม 

หลักปฏิบัต ิ3:  เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรทีม่ีประสิทธิผล 

คณะกรรมการควรรบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ใน
เรื่องขนาด องคป์ระกอบสัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการ
น าพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเปา้หมายหลกัท่ีก าหนดไว ้รวมทัง้ก ากบัดแูลใหก้ารสรร
หาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปรง่ใสและชดัเจนเพ่ือใหไ้ดค้ณะกรรมการท่ีมี
คณุสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไว ้

 หลักปฏิบัต ิ4 : สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร 

คณะกรรมการควรก ากับดแูลการบริหารและพฒันาบคุลากรใหมี้จ านวน ความรู ้ทกัษะ
ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม และก าหนดให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหาร 
และผูบ้ริหารระดบัสงู รวมทัง้ก ากับดแูลใหมี้การก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการ
ประเมินผลด าเนินงานของกิจการ 

 หลักปฏิบัต ิ5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมการควรใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมลูคา่แก่
ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ท่ี เ ก่ียวข้อง และมีความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากร
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัฒนา
ทรพัยากร เพ่ือใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการไดอ้ยา่งยั่งยืน 
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หลักปฏิบัต ิ6 : ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสม 

คณะกรรมการควรก ากับดูแลใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทจะติดตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์
ท่ีอาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัทกับฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการ
ป้องกันการใชป้ระโยชนอ์ันมิควรในทรพัยส์ิน ขอ้มูลและโอกาสของบริษัท และการท า
ธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษิัทในลกัษณะท่ีไมส่มควร 

หลักปฏิบัต ิ7 : รักษำควำมน่ำเชื่อถอืทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบรษิัทมีความรบัผิดชอบในการดแูลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงิน
และการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัตา่ง ๆ อยา่งถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์
มาตรฐาน และแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้คณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทาง
การเงินและความสามารถในการช าระหนี ้และจดัใหมี้กลไกท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหา
ทางการเงินในกรณีท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา 

หลักปฏิบัต ิ8 : สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรส่ือสำรกับผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหม้ั่นใจว่า ผูถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเรื่องส าคญั
ของบรษิัท 

4. กำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประเมินตนเอง 
บรษิัทจดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการบรษิัทอยา่งนอ้ยทกุไตรมาส และมีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความ

จ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระประชุมชดัเจนล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า 
บริษัทจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพรอ้มระเบียบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุใหก้รรมการทุก
ท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้
ร่วมประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจ  าเป็นเร่งด่วน และจะจัดใหมี้การบนัทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวม
เอกสารท่ีรบัรองแลว้เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบได ้โดยในการประชมุทกุครัง้ ควรจดัใหมี้ผูบ้ริหาร
และผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจท่ีถูกต้องและทันเวลา  
นอกจากนีบ้ริษัทไดก้ าหนดตารางการประชุมไวล้่วงหนา้ตลอดทัง้ปี เพ่ือใหค้ณะกรรมการทราบและวางแผนเขา้
รว่มประชมุ 



1 
 

 

 

 

 

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลในฐำนะ 
บริษัททีม่ปีระสิทธิภำพและรับผิดชอบต่อสังคม 

 
รหสั BD-PL-001 

 

ฉบบัท่ี   :   5 

 

หน้า   : 14/90 

นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

วนัท่ีเร่ิมใช้งาน 27 ม.ค. 2565 

 

 

 

ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการหนึ่งคนมีหนึ่ง
เสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดจะไม่เขา้ร่วมประชุมและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ณ 
ขณะท่ีจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดท่ีมาประชุม ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชีข้าด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือ
ปรบัปรุงและแกไ้ขการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดหวัขอ้ท่ีจะประเมินชดัเจนก่อนท่ีจะวดัผลการประเมินดงักล่าว 
เพ่ือรวบรวมความเห็นและน าเสนอตอ่ท่ีประชมุ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวม
ในรายงานประจ าปี 

5. ค่ำตอบแทน 
ค่าตอบแทนของกรรมการควรอยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม 

ประสบการณ ์ภาระหนา้ท่ีขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึง
ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแตล่ะคน กรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบเพิ่มขึน้ 
เชน่ เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชดุยอ่ยควรไดร้บัคา่ตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสมดว้ย 

ทัง้นี ้บรษิัทไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเพ่ือพิจารณารูปแบบ และหลกัเกณฑ์
การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการเพ่ือน าเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

นอกจากนี ้บรษิัทไดก้ าหนดคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูบ้รหิาร ใหส้อดคลอ้งกบัผลการ

ปฏิบตังิานของผูบ้ริหารรายบคุคล ซึ่งเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิัททัง้ระยะสัน้และระยะยาว และ

สะทอ้นถึงแนวปฏิบตัแิละแนวทางท่ีดี ตลอดจนมาตรฐานของกลุม่บริษัทชัน้น า อีกทัง้ยงัตอ้งสามารถแขง่ขนักบั

องคก์รอ่ืน เพ่ือดงึดดูและรกัษาผูบ้รหิารท่ีมีความส าคญั ตอ่ความส าเรจ็ระยะสัน้และระยะยาวของบรษิัท โดย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิ 

6. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่

ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานุการ
บริษัท เป็นตน้ เพ่ือใหมี้การปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรูอ้าจกระท าเป็นการ
ภายในบรษิัท หรือใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอกก็ได ้
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ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเขา้ใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหมี้เอกสารและขอ้มลูท่ี
เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการเขา้ใหม่ รวมถึงจดัใหมี้การแนะน าลกัษณะธุรกิจ แนะแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัท และจดัใหมี้ปฐมนิเทศ อบรมความรูใ้หแ้ก่กรรมการใหม ่ 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมี้การหมุนเปล่ียนงานท่ีไดร้บัมอบหมายตามความถนัดของผูบ้ริหารและ
พนกังาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยกรรมการผูจ้ดัการจะก าหนดช่วงเวลา
และพิจารณาผลการปฏิบตัิงานดงักล่าวเพ่ือเป็นแผนพฒันาและสืบทอดงานของบริษัท ทัง้นี ้เพ่ือพฒันาผูบ้ริหาร
และพนกังานใหมี้ความรูค้วามสามารถในการท างานมากขึน้และใหส้ามารถท างานแทนกนัได ้
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2.นโยบำยกำรลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีมีวัตถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจท่ีมีความ
เก่ียวเน่ือง ใกลเ้คียง หรือกิจการท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาว โดยมุง่เนน้การลงทนุในกิจการท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต รวมทัง้สรา้งผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุ  

ทัง้นี ้ในการขออนมุตัิการลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่ม คณะกรรมการบริษัทจะรว่มกนัพิจารณาตาม
นโยบายการลงทนุของบรษิัทในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม โดยค านงึถึงความจ าเป็น เหมาะสม ความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ สถานะทางการเงินของบรษิัท และผลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั ทัง้นี ้การอนมุตักิารลงทนุ
ดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอบเขต
อ านาจการอนมุตัิท่ีก าหนด และตอ้งสอดคลอ้งตามขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งรวมถึงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหนา่ยไปซึ่ง
ทรพัยส์ิน การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการเปิดเผยสารสนเทศ 
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3.นโยบำยกำรก ำกับดูแลและบริหำรจัดกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ณ ปัจจบุนั บริษัทยงัไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการรองรบัการขยายตวัทางธุรกิจ

ของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงก าหนดนโยบายการก ากับดแูลและบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางออ้มเพ่ือใหบ้ริษัทสามารถก ากับดแูลและบริหาร
จดัการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม รวมถึงการติดตามดแูลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบตัิตาม
มาตรการและกลไกตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไวไ้ดเ้สมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทเอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท 
รวมถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์กฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบั และหลักเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้เพ่ือรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุน
ของบรษิัทในบรษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่มดงักลา่ว 

ในการด าเนินการดงักล่าว บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคดัเลือกบคุคลผูท่ี้มีคณุสมบตัิและ
ประสบการณท่ี์เหมาะสมกับธุรกิจท่ีบริษัทเขา้ลงทุนเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษัทในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคมุ (แลว้แตก่รณี) ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน
บริษัทย่อยและบริษัทรว่มนัน้ และ/หรือ ตามขอ้ตกลงท่ีบริษัทท าขึน้ระหว่างบริษัทกับบริษัทรว่ม ในการนี ้ตวัแทน
ดงักล่าวท่ีไดร้บัการเสนอช่ือตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทตอ้งไมมี่ผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของบริษัทยอ่ย
และบริษัทร่วมเหล่านัน้ ทัง้นี ้เพ่ือใหบ้ริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทรว่มไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท อีกทัง้ การปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะตวัแทนของบรษิัทในบริษัทยอ่ย
และบรษิัทรว่ม ตวัแทนจะตอ้งปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต และด าเนินการบริหารจดัการกิจการของบริษัท
ยอ่ยและบรษิัทรว่มใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

อนึ่ง บริษัทจะก ากับดแูลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอ มีการก าหนดระเบียบอ านาจอนมุตัไิวอ้ย่างชดัเจนเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาอนมุตัริายการส าหรบั
การประกอบธุรกิจหรือด าเนินการใด ๆ ภายในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมี
หลกัเกณฑม์าตรฐานสอดคลอ้งกบัแนวการด าเนินการของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่าง
ใกลช้ิด รวมถึงการก ากบัใหมี้การท า การจดัเก็บขอ้มลู การบนัทึกบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม การเปิดเผย
ขอ้มลูฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทรว่มกับบุคคลท่ีเก่ียว
โยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินหรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดใหถู้กตอ้งครบถว้น โดยใชห้ลกั เกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการท ารายการในลกัษณะเดียวกนักบัหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูและการท า
รายการใด ๆ ของบริษัทซึ่งจะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วตอ่บรษิัท 
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4.นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชัน 

4.1 ค ำนิยำม 
  “กำรทุจริตคอรรั์ปชัน” หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอ การสญัญา การ

มอบ การเรียกรอ้ง การใหห้รือการรบัสินบน การใหข้องขวญัหรือบริการ การใหเ้งินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด หรือ

การใหผ้ลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเงินหรือประโยชนอ่ื์น ๆ กบัเจา้หนา้ท่ีของรฐั หนว่ยงานของรฐั หนว่ยงานเอกชน คู่

คา้ ลูกคา้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานภายในกลุ่มบริษัทและผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้มหรือการ

กระท าพฤติกรรมใด ๆ ท่ีส่อไปในทางทจุริตคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบ เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งธุรกิจหรือเพ่ือรกัษาหรือแนะน า

ธุรกิจใหก้บับริษัทใดโดยเฉพาะ หรือเพ่ือรกัษาผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมตาม

จรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 “กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง” หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเงินหรือในรูปแบบอ่ืน 

เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง เชน่ การใหส้ิ่งของหรือบรกิาร การโฆษณาสง่เสรมิหรือสนบัสนนุพรรคการเมือง 

การซือ้บัตรเข้าชมงานท่ีจัดระดมทุน หรือบริจาคเงินให้แก่องคก์รท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง 

นกัการเมือง หรือ บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งทางการเมือง เพ่ือสนบัสนนุนโยบาย เป็นการทั่วไป หรือเฉพาะเจาะจงโดยไม่

เป็นการกระท าใดท่ีขดัต่อกฎหมาย หรือส่งผลเสียต่อชุมชน สงัคม ประเทศชาติหรือก่อใหเ้กิดความแตกแยกใน

สงัคม ไมว่า่จะโดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม 

“กำรให้-รับของขวัญ เงินสนับสนุน ส่ิงของและกำรเลี้ยงรับรอง” หมายถึง การเสนอใหห้รือรบั

ของขวญั สิ่งของ ของก านลั หรือสิทธิผลประโยชนอ่ื์นใด ซึ่งอาจจะค านวณไดเ้ป็นตวัเงิน จากลกูคา้ คูค่า้ หุน้ส่ วน

ทางธุรกิจ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประโยชนท์างธุรกิจ เครื่องหมายการคา้ หรือช่ือเสียงของกลุม่บรษิัท เป็นการสรา้ง

ความน่าเช่ือถือทางการคา้ ช่วยสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจ ใหใ้นโอกาสท่ีเหมาะสม รวมถึงตอ้งการโนม้นา้วให้

กระท าการบางอยา่งท่ีไมส่จุรติ ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบรษิัท 

  “กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล” หมายถึง การบรจิาคเงิน สิ่งของหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีสามารถค านวณไดเ้ป็นตวัเงิน 

เพ่ือประโยชนแ์ก่สาธารณะในประเทศไทย เช่น การสงเคราะหผ์ูย้ากไร ้ผูด้อ้ยโอกาส และหมายความรวมถึง เพ่ือ

การรณรงค์ส่งเสริมหรือปลูกจิตส านึกต่อสัง คม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม เ พ่ือการ

สาธารณประโยชนแ์ละเพ่ือการศกึษา และรายจา่ยเพ่ือการกีฬา โดยไมห่วงัสิ่งตอบแทน 
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4.2 นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชัน (Anti-Corruption Policy) 
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัท จะตอ้งไมเ่รียกรอ้ง ยอมรบั หรือกระท าการอนัใด

ท่ีเป็นการเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือประโยชนต์อ่ตนเอง ครอบครวั  
เพ่ือน และคนรูจ้กั ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผูใ้ห ้ผูร้บั หรือผูเ้สนอใหส้ินบน ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินหรือไม่เป็นตวัเงิน แก่
หน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานเอกชน ท่ีบริษัทไดด้  าเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ยโดยจะปฏิบัติตามนโยบายการ
ตอ่ตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชนัอย่างเครง่ครดั ตลอดจนจดัใหมี้การสอบทาน และทบทวนการปฏิบตัิตามนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนันีอ้ย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

โครงสร้ำงผู้รับผิดชอบเร่ืองกำรต่อต้ำนทุจริตคอรรั์ปชัน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.3 โครงสร้ำงหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบขององคก์ร 
1. คณะกรรมกำรบริษัท มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการก าหนดและอนมุตัินโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั 

และก ากับดูแลใหมี้ระบบท่ีสนับสนุนการต่อตา้นการคอรร์ปัชันท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างท่ีดี เพ่ือให้
มั่นใจวา่คณะกรรมการบรหิารตระหนกัถึงความส าคญั และไดน้  าไปปฏิบตัจินเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานการกระท าการทจุริตและคอรร์ปัชนัท่ีส่งผลกระทบตอ่บริษัท 
คณะกรรมการบรษิัท มีหนา้ท่ีใหค้  าปรกึษา ขอ้แนะน า พิจารณาบทลงโทษ และรว่มกนัหาวิธีการแกไ้ขปัญหาใหก้บั
ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและคณะกรรมการบรหิาร 

 

คณะกรรมการบรษัิท 
(Board of director) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(Risk Management Committee) 

คณะกรรมการบรหิาร  
(Executive Committee) 

ส านกัตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาอยา่งยั่งยืน 
(Corporate Governance and Sustainable 

Development Committee) 
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2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงันี ้ 
2.1. สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในและการประเมินความเส่ียง เก่ียวกบัการ

ทจุรติคอรร์ปัชนั ตามท่ีส านกัตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ระบบดงักลา่วมีความเส่ียง
ท่ีจะท าใหเ้กิดโอกาสการทุจริตคอรร์ปัชนัท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน
ของบรษิัทนอ้ยท่ีสดุ และมีความเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจของบรษิัท  

2.2. รบัทราบเรื่องรอ้งเรียน แจง้เบาะแสการกระท าทจุริตคอรร์ปัชนั ทัง้ภายในและนอกองคก์รท่ีมีสว่น
เก่ียวขอ้ง ตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามท่ีไดร้บัแจง้ จากคณะกรรมการสอบสวน และน าเสนอเรื่อ ง
รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ปัญหาดงักล่าว ตามนโยบาย
ตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีหนา้ท่ีพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียง
โดยรวมของบริษัท รวมทัง้ประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบบริหารความเส่ียง 
และโอกาสการเกิดทจุริตคอรร์ปัชนั น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัท เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

4. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน มีหนา้ท่ีชว่ยสนบัสนนุและดแูลการสรา้ง
การก ากับดแูลกิจการท่ีดี การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั ตลอดจนงานดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนของบริษัท 
เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทมีความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้และมีระบบหรือกระบวนการในการด าเนินการตามนโยบาย และกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ
ของบรษิัท อีกทัง้เพ่ือสรา้งความเช่ือมั่นตอ่สาธารณชน  

5. คณะกรรมกำรบริหำร มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบ ดงันี ้ 
5.1. ก าหนดให้มีระบบและนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรร์ัปชัน รวมถึงให้การส่งเสริมและ

สนับสนุนนโยบายดังกล่าว หลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดการคอรร์ัปชัน และฝ่าฝืน
กฎหมายพรอ้มทัง้ประพฤติตนเป็นตวัอย่างในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือส่ือสาร
ไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย  

5.2. ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการสืบหาข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้งหรืองานท่ีไดร้ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตและคอรร์ัปชัน 
รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
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6. ส ำนักตรวจสอบภำยใน มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงันี ้ 

6.1. ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีก าหนดไวว้่าเป็นไปอย่าง
ถกูตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ ขอ้ก าหนดและกฎหมาย 
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่มีระบบควบคมุท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอตอ่ความเส่ียงดา้นทจุริตคอรร์ปัชนั
ท่ีอาจเกิดขึน้และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

6.2. ปฏิบตัิงานตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมาย ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตคอรร์ปั
ชนัท่ี เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในท่ีไดก้ าหนดไว ้

4.4 กำรทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชัน 
บริษัทจะด าเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านคอรร์ัปชัน และเอกสารอ้างอิงทุก ๆ 2 ปี หรือเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงนโยบายท่ีส าคญั 

4.5 แนวปฏิบัตติำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชัน 
 เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานมีความเขา้ใจและปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั
ไปในแนวทางเดียวกนั จงึไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัการตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชนั ดงันี ้ 

กำรให้ – รับของขวัญ กำรเลีย้งรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  

นโยบำย 
1.  ไม่ให้ – รับของขวัญในรูปแบบใด ๆ ของท่ีระลึก ท่ีเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี 

อสงัหาริมทรพัยห์รือสิ่งของในท านองเดียวกนั กบัผูท่ี้ท  าธุรกิจกบับริษัท หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีไดเ้ขา้ไป
ติดต่อประสานงาน ทัง้ในหน่วยงานราชการและเอกชน ในลกัษณะท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นการรบัสินบน 
หรือตดิสินบน  

2.  ไม่ให-้รบัของขวญั ทรพัยส์ิน สิ่งของ ของก านลั หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใด อนัเป็นการชกัน าใหเ้กิดการละ
เวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนท่ีพึงกระท า และด าเนินงาน ตามขอ้บงัคบัจรรยาบรรณบริษัท กฎระเบียบ 
วิธีการท างาน และกฎหมาย 

3.  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเสนอ เงิน ทรพัยส์ิน สิ่งของ ของก านลั หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใด กับลูกค้า 
หรือคูค่า้ของบริษัท หน่วยงานของภาครฐั หน่วยงานเอกชน หรือบคุคลใด ๆ เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่
ควรได้ หรือท าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐละเว้นการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทาง
กฎหมายตามท่ีก าหนดไว ้ 

4.  ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคมุภายในท่ีไดม้าตรฐานตามสายงานอาชีพ
ท่ีเป็นสากล เพ่ือใหม้ั่นใจวา่การปฏิบตังิานและผลท่ีไดร้บัถกูตอ้ง โปรง่ใสตามท่ีควร 
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5.  การเลีย้งรบัรองและคา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ เชน่ การเลีย้งรบัรอง การจดักิจกรรมสนัทนาการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบตัิตามสญัญาทางธุรกิจสามารถกระท าได ้แตต่อ้งใชจ้่ายอย่างสมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบ
ได ้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี และไม่เป็นการกระท าเพ่ือจงูใจใหป้ฏิบตัิ หรือละเวน้การปฏิบตัิ 
ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาการทุจริตคอรร์ปัชัน และตอ้งไม่ขัดต่อขอ้บงัคับ จรรยาบรรณบริษัท กฎระเบียบ 
วิธีการท างาน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.   การให-้รบัของขวญั ทรพัยส์ิน สิ่งของ ของก านลั และสิทธิประโยชยอ่ื์นใด จะตอ้งเป็นไปตามประเพณี
นิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบตัิอยู่ไม่บอ่ยครัง้ เหมาะสมกบัโอกาส โดยมีราคาหรือมลูคา่ไม่เกิน 3,000 บาท 
ซึ่งไม่ท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบใด ๆ เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งการช่วยเหลือ หรือผลประโยชนต์อบแทน ท าใหเ้กิด
การยินยอมผ่อนปรนในขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม มีผลตอ่การตดัสินใจเชิงธุรกิจ และตอ้งไม่ขัด
ตอ่ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณบรษิัท กฎระเบียบ วิธีการท างาน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวทำงปฏิบัต ิ

1.  กำรให้ของขวัญ หรือสิทธิประโยชนอ์ื่นใด  

1.1 การใหข้องขวญั หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใด กบัคูค่า้ หน่วยงานของรฐั หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ไป
เก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถปุระสงค ์เพ่ือรกัษาความสมัพนัธท่ี์ดี และเป็นไปตามระเบียบประเพณีนิยมไม่
บอ่ยครัง้จนเกินไป โดยไม่หวงัท่ีจะไดร้บัการบริการ สิ่งตอบแทน สิทธิพิเศษ ท่ีไม่ถกูตอ้งตามหลัก
จรรยาบรรณ 

1.2 การใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน สิ่งของ ของรางวลั หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใด กบัคูค่า้ หน่วยงานของรฐั 
หรือหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้ง ควรให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน มีรำคำและมูลค่ำไม่เกิน 
3,000 บำท (ตามประกาศของคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์ินหรือประโยชนอ่ื์นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้พนกังานของรฐั พ.ศ. 
2563) 

1.3 ผูอ้นมุตัิการใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน สิ่งของ ของรางวลั หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใด ตามตารางอ านาจ
อนมุตั ิตอ้งค านงึถึงวตัถปุระสงค ์โอกาส และมลูคา่ท่ีเหมาะสม ก่อนการอนมุตัทิกุครัง้ 

1.4 ผูข้ออนมุตัิตอ้งแสดงหลกัฐานการใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน สิ่งของ ของรางวลั หรือสิทธิประโยชนอ่ื์น
ใด ต่อเจา้หนา้ท่ีบญัชี และการเงิน โดยน าหลักฐานไดแ้ก่ ใบเสร็จรบัเงิน หนังสือขอบคุณ และ
หลกัฐานประกอบอ่ืน ๆ มาแสดงตอ่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรบัการตรวจสอบ 
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2.  กำรรับของขวัญ หรือประโยชนอ์ื่นใด 
2.1 บรษิัทฯ มีนโยบาย งดรบัของขวญั สินทรพัย ์สิ่งของ ของรางวลั หรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใดในทกุกรณี 

จากคูค่า้ หน่วยงานของรฐั หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้ง หรือติดตอ่ประสานงาน ในนาม
ของบรษิัทฯ เวน้แตใ่นกรณีท่ีไดมี้การระบไุวใ้นขอ้ 2.2  

2.2 บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งรบัของขวญั สินทรพัย ์สิ่งของ ของรางวลั หรือประโยชนอ่ื์นใด และไม่
สามารถสง่คืนได ้หากเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
- การปฏิเสธไม่รบัจะส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั และของขวัญ

ดงักลา่วมีมลูคา่ไมเ่กิน 3,000 บาท 
- เป็นการแลกเปล่ียนหรือมอบของขวญัในงานท่ีเป็นทางการ เช่น การเย่ียมชมบรษิัทฯ ในฐานะ

เป็นวิทยากร การลงนามในสญัญา หรือในงานท่ีเป็นท่ีเปิดเผยทั่วไปตอ่สาธารณชน เป็นตน้ 
- สินคา้ส่งเสริมการขายท่ีมีโลโกห้รือตราสญัลกัษณข์องบริษัทลกูคา้หรือคูค่า้ ซึ่งมีมลูคา่ไม่เกิน 

3,000 บาท 
- สิ่งของท่ีไมมี่การปกปิดหรือห่อหุม้ สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนและเป็นท่ีเปิดเผย โดยมีมลูคา่ไม่

เกิน 3,000 บาท 
- ของขวญัท่ีกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบรหิาร หรือผูบ้รหิารสงูสดุในแตล่ะฝ่ายใหส้ามารถ

รบัได ้โดยมีมลูคา่ไมเ่กิน 3,000 บาท  
ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดวิธีการหรือแนวทางปฏิบตัิเม่ือไดร้บัของขวัญ สินทรพัย ์สิ่งของ หรือของ

รางวลั ดงันี ้
- กรณีปฏิทิน ไดอารี่ ท่ีใชเ้ป็นส่ือประชาสมัพนัธข์องบริษัท พนกังานสามารถรบัเป็นของขวัญ

สว่นตวัได ้
- กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้างาน/

ผูบ้งัคบับญัชาส่วนงานท่ีไดร้บัของขวญัในการบริหารจดัการ แจกจ่ายในส่วนงานของตน หรือ
แบง่ปันใหห้นว่ยงานอ่ืน ๆ 

- กรณีเป็นการรบัในนามบริษัทฯ ของขวญั ของท่ีระลึกดงักลา่ว ถือเป็นทรพัยส์ินของบริษัทฯ ให้
น าไปไวท่ี้สว่นกลาง 

2.3 บรษิัทฯ มิใหร้บัของขวญัในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
- ของขวญัท่ีเป็นเงินสด หรือเทียบเทา่เงินสด 
-   ของขวญัท่ีผิดกฎหมายหรือผิดกฎเกณฑ ์
- ของขวญัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือเป็นการตา่งตอบแทนกนั 
- ของขวญัจากลกูคา้ หรือคูค่า้ ท่ีใหเ้พ่ือแลกกบัการท าหนา้ท่ีหรือบรกิารจากบรษิัทฯ 
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3. กำรเลีย้งรับรอง   

การเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ เช่น การเลีย้งรบัรองอาหาร การจดักิจกรรมสนัทนาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การปฏิบตัิทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตการคา้ รวมถึงการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทางธุรกิจสามารถกระท าได ้แต่
ตอ้งเป็นการใชจ้่ายอย่างสมเหตสุมผล ไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิงาน หรือละเลยหนา้ท่ี
ความรบัผิดชอบท่ีพงึปฏิบตั ิหรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

3.1 การเลี ้ยงรับรอง ผู้ขออนุมัติต้องบันทึกข้อความอนุมัติอย่างชัดเจน โดยระบุรายละเอียด 
วตัถปุระสงค ์สถานท่ี หนว่ยงานท่ีจะเลีย้งรบัรอง พรอ้มแนบเอกสารประกอบการพิจารณา เชน่ ใบ
เสนอราคา เป็นตน้ เสนอใหผู้มี้อ  านาจอนมุตั ิพิจารณาอนมุตัติามวงเงินและตามระเบียบขอ้บรษิัท  

3.2 ผูอ้นมุตัิควรมีการตรวจสอบการขออนมุตัิ โดยค านึงถึงวตัถปุระสงค ์โอกาส และมลูคา่ท่ีเหมาะสม 
ก่อนการอนมุตัทิกุครัง้ 

3.3 ผูข้ออนุมัติตอ้งแสดงหลักฐานการเลีย้งรบัรองต่อฝ่ายบญัชีและการเงิน โดยน าหลักฐาน ไดแ้ก่ 
ใบเสร็จรับเงิน หนังสือขอบคุณ และหลักฐานประกอบอ่ืน ๆ มาแสดงเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส าหรบัการตรวจสอบ  

กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง  
นโยบาย 

1. บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใด 
ๆ บรษิัทฯ เป็นองคก์รท่ียดึมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนนุการปฏิบตัติามกฎหมาย และการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของพรรค
กำรเมืองหรือนักกำรเมืองใด 

2. ไม่สนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง เพ่ือแลกกับสิทธิพิเศษ หรือ
ผลประโยชนอ์นั มิชอบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

3. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัท สามารถเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง ตามสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคล แต่ไม่มีสิทธิในการแอบอ้างความเป็นพนักงานบริษัท หรือน าทรัพยส์ินอุปกรณ์
เครื่องมือใด ๆ ของบรษิัท ไปใชเ้พ่ือประโยชนใ์นเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง 

แนวทางปฏิบตั ิ
1. ไม่ควรแสดงออกดว้ยวิธีใด ๆ ท่ีท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจว่าบริษัทฯ มีความเก่ียวขอ้ง ฝักใฝ่ หรือใหก้ารสนบัสนุน

การด าเนินการทางการเมือง 
2.  ไม่แต่งกายดว้ยเครื่องแบบพนกังานหรือใชส้ญัลกัษณใ์ดท่ีท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดว้่าเป็นพนกังานบริษัทใน

การเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง 
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3.  ไม่แอบอา้งต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน การเป็นพนกังานบริษัทเพ่ือความน่าเช่ือถือในการหาแนวรว่มในการ

แสดงออกทางการเมือง 
4.  หลีกเล่ียงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานท่ีท างาน หรือในเวลางานอนัอาจ

ท าใหเ้กิด ความขดัแยง้ในการท างาน 
กำรบริจำคเพือ่กำรกุศล  

นโยบาย 
1. การใชเ้งิน หรือ ทรพัยส์ินของบรษิัท เพ่ือบรจิาคการกศุล ตอ้งกระท าในนามบรษิัทเท่านัน้ โดยการบริจาค 

เพ่ือการกศุล ตอ้งเป็นมลูนิธิองคก์รสาธารณะกศุล วดั โรงพยาบาล สถานศกึษาหรือองคก์รเพ่ือประโยชน์
ตอ่สงัคม ท่ีมีใบรบัรอง เช่ือถือได ้หรือสามารถตรวจสอบได ้ 

2. บริษัทมีขัน้ตอนการตรวจสอบการอนมุตัิท่ีชดัเจนโดยการขออนมุตัิในการสนบัสนนุโครงการ หรือองคก์ร
ต่าง ๆ นัน้ จะตอ้งท าเอกสารขออนุมตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษร ระบุวตัถุประสงคอ์งคก์รท่ีตอ้งการบริจาค 
จ านวนเงินท่ีบรจิาค และวิธีการจา่ยเงินใหช้ดัเจน และตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูบ้รหิารตามอ านาจอนมุตัิ 

3. การบริจาคเพ่ือการกุศล จะตอ้งมีใบเสร็จรบัเงิน หรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบั
ระเบียบของบรษิัทเพ่ือใหม้ั่น ใจวา่การบรจิาคเพ่ือการกศุลไมไ่ดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรบัการทจุรติคอรร์ปัชนั 

แนวทางปฏิบตั ิ

การบริจาคเพ่ือการกุศล หรือการสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR) ในนามบริษัท ใหก้ับหน่วยงานขอรฐั 
และหนว่ยงานเอกชน หรือหนว่ยงานตา่ง ๆ มีวตัถปุระสงคใ์นการท าประโยชนเ์พ่ือสงัคม โดยท่ีไมห่วงัผลประโยชน์
ทางการคา้ หรือ สิ่งอ่ืนใดเป็นการตอบแทน การสนบัสนนุ หรือบรจิาคดงักลา่วควรปฏิบตั ิดงันี  ้

1. จดัท าบนัทึกขอ้ความขออนมุตัิโดยระบุรายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะสนบัสนุน หรือบริจาควตัถปุระสงค์
จ  านวนเงิน ผูข้ออนมุตัคิวรศกึษาเพ่ือใหแ้นใ่จว่ากิจกรรมท่ีจะขออนมุตัมีิอยูจ่รงิ และมีวตัถปุระสงคใ์นการ
ชว่ยเหลือสงัคมอยา่งแทจ้รงิ ควรเป็นองคก์ร มลูนิธิ ท่ีสามารถตรวจสอบได ้

2. การขออนมุตัติอ้งไดร้บัการพิจารณาและอนมุตัจิากผูมี้อ านาจอนมุตัิตามวงเงินและอ านาจอนมุตัท่ีิระบไุว้
ในตารางอ านาจการอนมุตัขิองบริษัทฯ 

3. ผูข้ออนมุตัริวบรวมเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ จากการบรจิาคเพ่ือการกศุล หรือสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสงัคม 
(CSR) ไดแ้ก่ หนงัสือขอบคณุ ใบอนุโมทนาบตัร ใบเสร็จ เป็นตน้ น าไปแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีการเงิน และ
บญัชีเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรบัการตรวจสอบ 

4. กรณีท่ีมีการให้การสนับสนุนในกิจกรรมองคก์ร หรือ หน่วยงานของรัฐ ห้ามสนับสนุนกิจกรรมทาง
การเมืองในนามของบริษัทฯ บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือ กิจกรรมของพรรคการเมือง หรือ 
นกัการเมืองใด 
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กำรให้เงินสนับสนุน  
นโยบาย 

1. การให้เงินสนับสนุนในนามบริษัท เพ่ือสนับสนุนโครงการโดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ ตราสินค้า 
ภาพลกัษณท่ี์ดี หรือ ช่ือเสียงของบริษัทตอ้งพิสจูนไ์ดว้่าผูข้อเงินสนบัสนนุไดท้  ากิจกรรมตามโครงการจริง 
และเป็นการด าเนินการเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคข์องโครงการ และก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สงัคมอยา่งแทจ้รงิ 

2.  การให้เงินสนับสนุนข้างต้น จะต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กั บบุคคล 
หนว่ยงาน หรือ กลุม่บคุคลใดกลุม่หนึ่งโดยเฉพาะ 

3. บริษัทมีขัน้ตอนการตรวจสอบการอนมุตัิท่ีชดัเจน โดยการขออนมุตัิในการสนบัสนนุโครงการ หรือองคก์ร
ตา่ง ๆ นัน้จะตอ้งมีเรื่องเอกสารขออนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรระบวุตัถปุระสงคอ์งคก์รท่ีตอ้งการบรจิาค 
จ านวนเงินท่ีบรจิาค และวิธีการจา่ยเงินใหช้ดัเจน และตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูบ้รหิารตามอ านาจอนมุตัิ 

4.  การให้เงินสนับสนุนจะตอ้งมีใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับ 
ระเบียบของบรษิัทเพ่ือใหม้นัใจวา่การใหเ้งินสนบัสนนุ ไมไ่ดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรบัการทจุรติคอรร์ปัชนั 

แนวทางปฏิบตั ิ
การใหเ้งินสนบัสนนุเพ่ือการโฆษณาประชาสมัพนัธส์ง่เสรมิภาพลกัษณท์างธุรกิจ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือธุรกิจ

เผยแพรแ่บรนดบ์ริษัท ส่งเสริมการขาย ช่ือเสียงของบริษัทโดยไม่หวงัผลประโยชนห์รือ มีวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอ่ืน  
ท่ีเป็นการคอรร์ปัชนั หรือ ชกัจงูใหผู้ร้บัประพฤติโดยมิชอบในหนา้ท่ีของตน การใหเ้งินสนบัสนนุดงักล่าวควรปฏิบตัิ 
ดงันี ้

1.  จดัท าเอกสารขออนุมตัิโดยระบุรายละเอียด วตัถุประสงค ์จ านวนเงิน ผูข้ออนุมตัิควรศึกษาใหแ้น่ใจว่า
โครงการท่ีจะสนบัสนนุมีอยูจ่รงิ ควรเป็นหนว่ยงานท่ีสามารถตรวจสอบได ้

2.  การขออนมุตัิตอ้งไดร้บัการพิจารณาและอนมุตัิจากผูมี้อ านาจอนมุตัิตามวงเงิน และอ านาจอนมุตัิท่ีระบุ
ไวใ้น ตารางอ านาจการอนมุตัขิองบรษิัทฯ 

3.  ผูข้ออนมุตัริวบรวมเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ จากการใหเ้งินสนบัสนนุ ไดแ้ก่ หนงัสือขอบคณุ ใบเสรจ็รบัเงิน 
เป็นตน้ และน าไปแสดงตอ่เจา้หนา้ท่ีการเงิน และบญัชีเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรบัการตรวจสอบ 

กำรส่ือสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชันในองคก์ร และบุคคลภำยนอก 

1. บรษิัทจะส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกเก่ียวกบันโยบายตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั รวมถึงชอ่งทางการ
แจง้เบาะแส และขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหพ้นกังาน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทกุกลุม่ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจไดร้บัทราบ โดยผา่นทางชอ่งทางการส่ือสารของบรษิัทฯ ประกอบไป 
ดว้ย เว็บไซตบ์ริษัท อีเมลก์ารจัดท าวารสาร “สายใยเฮง” Morning Talk การติดบอรด์ประชาสมัพนัธ์ 
ฯลฯ 
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2. พนกังานทุกคนตอ้งใหค้  ารบัรองและลงนามในแบบฟอรม์ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ เพ่ือยืนยนัว่าไดร้บัรู ้
เนือ้หาของนโยบายตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเป็น
เครื่องยืนยนัว่าไดอ้่านแลว้ และยอมรบัท่ีจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงบทลงโทษของ
การไม่ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัเก่ียวกับการท างานของ
บรษิัท 

3. บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สัมมนา เก่ียวกับนโยบายต่อตา้นทุจริตคอรร์ัปชันให้กับ 
พนกังานทกุคนไดร้บัทราบและน าไปปฏิบตัิอย่างแทจ้รงิ 

แนวทำงปฏิบัตใินกำรตดิตำมประเมินผลกำรปฏิบัตติำมแนวทำงต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

  บริษัทจดัท านโยบายบริหารความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางการติดตามประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตและคอรร์ัปชั่นในการ
ปฏิบตัิงานและก าหนดกระบวนการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม อีกทัง้บริษัทจดัใหมี้การส่ือสารแนวทาง
ปฏิบตัิในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามแนวทางต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยเผยแพร่ให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านช่องทาง Intranet ของบริษัท และปิดประกาศแนวทาง
ดงักล่าวไว ้ณ ท่ีท าการของบริษัท โดยก าหนดใหมี้แนวทางปฏิบตัิในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิ
ตามแนวทางตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น ดงันี ้
  1.ก าหนดให ้คณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ประเมินผลการปฏิบตังิานตนเองเก่ียวกบัการปฏิบตัิ
ตามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นท่ีบรษิัทก าหนดขึน้  
  2.จดัใหมี้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเส่ียง 
การก ากับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง โดยด าเนินการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับความเห็นจากคณะกรรมตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบท่ีมี
นยัส าคญัและขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
  3.ก าหนดใหฝ่้ายบริหารความเส่ียง รบัผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเส่ียงจากการทุจริต
คอรร์ปัชั่นอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือใหก้ารน ามาตรการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิผล 
ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรบัปรุงมาตรการตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชั่นอย่างสม ่าเสมอ โดยน าเสนอผล
การประเมินตอ่คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
  4.เม่ือมีการสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้ปรากฎวา่ ขอ้มลูจากการตรวจสอบ มีหลกัฐานท่ีมีเหตอุนัควรใหเ้ช่ือ
ว่ามีรายการ หรือการกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบรษิัท รวมถึงการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นของบรษิัท  
หรือขอ้สงสยัในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการสอบสวน จะด าเนินการ
ปรบัปรุงแกไ้ขตามผลการพิจารณาภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 
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กระบวนกำรตรวจสอบ และกำรควบคุมภำยใน 

1.  เพ่ือการน าแนวปฏิบตักิารตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชนัไปใชใ้หมี้ประสิทธิผล คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง 
ไดมี้การจดัท า และรวบรวมทะเบียนความเส่ียงการทจุริตคอรร์ปัชนัโดยใหท้กุสายงานในบริษัทไดส้  ารวจ
ความเส่ียงการทุจริตคอรร์ัปชันจากการท างานท่ีต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
หนว่ยงานภายนอกอ่ืน เชน่ การตอ่ภาษียานพาหนะ การโอนทะเบียนยานพาหนะ ใบอนญุาตตา่ง ๆ การ 
จัดซือ้ – จัดจ้าง เป็นตน้ และระบุลงในแบบฟอรม์ทะเบียนความเส่ียงเป็นลายลักษณอ์ักษรรวมทัง้
มาตรการการควบคมุและการจดัการเพ่ือปอ้งกนัการเกิดทจุริตคอรร์บัชั่น 
 

2.  ผูต้รวจสอบภายในตรวจสอบทะเบียนความเส่ียง และมาตรการการปอ้งกนัการเกิดทจุริตคอรร์ปัชนัของ
ทกุสายงาน และจดัท าแผนการตรวจสอบภายในเพ่ือใชใ้นการตรวจสอบขัน้ตอนการท างานของทกุแผนก
ให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมท่ีไดก้ าหนดไว้ หากพบประเด็นท่ีมีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ
นโยบายตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัจะตอ้งแจง้หนว่ยงานผูป้ฏิบตัเิพ่ือใหมี้การปรบัปรุงมาตรการควบคมุ 

3.  บริษัทไดมี้การจา้งผูต้รวจสอบภายใน จากบริษัทภายนอก ท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการปฏิบตัิตาม
ระบบการควบคมุภายใน พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข เพ่ือปรบัปรุง หรือพฒันาการควบคมุ
ภายในใหมี้ประสิทธิภาพสามารถป้องกันและตรวจพบความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ และครอบคลุมถึงการ
สอบทานการปฏิบตัติามกระบวนการตามมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

4.  ผู้ตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีพบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัท 

กำรบันทกึและเก็บรักษำข้อมูล 

1. บริษัทมีนโยบายปฏิบตัิตามมาตรฐาน หลกัการ รวมทัง้กฎหมายท่ีบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัรายงานขอ้มูลบญัชี 
และการเงิน ซึ่งบริษัทไม่ยอมใหมี้การบนัทึกขอ้มลูท่ีเป็นเท็จ ไม่ถกูตอ้ง หรือท าการตกแตง่บญัชี รวมทัง้
ตอ้งไมมี่บญัชีนอกงบการเงินเพ่ือใชส้นบัสนนุหรือปกปิดการคอรร์ปัชนั 

2.  บริษัทจัดใหมี้ขัน้ตอนในการเก็บรกัษาเอกสารและบนัทึกต่าง ๆ ใหพ้รอ้มต่อการตรวจสอบเพ่ือยืนยนั
ความถูกตอ้งและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขัน้ตอนการปฏิบตัิเพ่ือให ้มั่นใจว่าไม่มี
รายการใดท่ีไมไ่ดร้บัการบนัทกึ หรือไมส่ามารถอธิบายได ้หรือรายการท่ีเป็นเท็จ  

3. การจดัเก็บเอกสารตา่ง ๆ ใหมี้การจดัเก็บอย่างเป็นระบบ สะดวกแก่การตรวจสอบ โดยมีการจดัเก็บแบบ
ตวัจริง และใหมี้การบนัทึกรายการเป็นรายวันก่อนการบนัทึกบญัชี เพ่ือใหม้ั่นใจถึงความครบถว้นของ
รายการและหลีกเล่ียงรายการซอ่นเรน้ ซึ่งอาจเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชนั  
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กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัท และผู้มีส่วนไดเ้สียทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัทท่ีพบเห็นการกระท าท่ีท าใหเ้กิดความสงสัยไดว้่าเป็นการทุจริตคอรร์ปัชนั ท่ีเกิดขึน้กับบริษัท ทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องท่ีได้ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี ้ โดยผู้รอ้งเรียนตอ้งระบุ
รายละเอียดของเรื่องท่ีจะแจง้ เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน พรอ้มหลกัฐาน หรือขอ้มลูท่ีเพียงพอตอ่การตรวจสอบ และ
แจ้งช่ือ ท่ีอยู่หมายเลขโทรศัพท ์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเอกสำรลับ  ผ่านช่องทาง
ดงัตอ่ไปนี ้

1. กลอ่งรบัความคดิเห็น 
2. ทางไปรษณีย ์ : คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 69 หมูท่ี่ 7 ต  าบลสนัทรายนอ้ย อ าเภอสนัทราย  
จงัหวดัเชียงใหม ่50210 

3. ทางอีเมล ์  : whistleblower@hengleasing.co.th  
4. ทางโทรศพัท ์ : 02-153-9582 ตอ่ 8010 
5. ทางเว็บไซต ์  :  www.hengleasing.com 
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5.นโยบำยแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต โปรง่ใส เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี อีกทัง้บริษัทฯ มีเจตนารมณแ์น่วแน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน และการ
ประพฤติมิชอบทกุรูปแบบหรือวิธีการใดของบริษัทฯ และบคุลากรทกุคนในบริษัทฯ ดงันัน้บริษัทจึงจดัท านโยบาย
การแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน (Whistle Blowing Policy) เพ่ือเป็นชอ่งทางใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผู้
มีส่วนไดเ้สียสามารถรอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสโดยเจตนาสุจริต หากพบว่ามีการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั นโยบาย หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท ทัง้นีบ้รษิัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูของผูแ้จง้เบาะแส
และเรื่องรอ้งเรียนเป็นความลบัเพ่ือปอ้งกนัมิใหผู้แ้จง้เบาะแสถกูละเมิดสิทธิ 

5.1 ขอบเขตของกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 
นโยบายการแจง้เบาะแสฉบบันี ้บงัคบัใชก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัท โดยผูแ้จง้

เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนตา่ง ๆ เก่ียวกบัเรื่องท่ีส าคญัซึ่งอาจมีผลกระทบเชิงลบ
ตอ่บรษิัทซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่  ากดัเฉพาะเหตกุารณด์งัตอ่ไปนี ้
1. การกระท าท่ีผิดกฎหมาย หรือการไมป่ฏิบตัติามระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบายการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั และ

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยทางตรง หรือทางออ้มกบับรษิัทฯ เชน่ พบเห็นบคุคลในบรษิัทเสนอ หรือ 
รบัสินบน เจา้หนา้ท่ีของหนว่ยงานรฐั หรือหนว่ยงานเอกชน 

2.  การกระท า ความประพฤติ หรือการละเวน้การกระท าในทางบญัชี รายงาน บนัทึกรายการ และแนวทาง
ปฏิบัติ และ/หรือ การรายงานทางการเงินหรือการควบคุมภายในท่ีมีเหตุควรสงสัย หรือไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบตัทิั่วไป และสง่ผลตอ่ระบบการควบคมุภายในของบรษิัทฯ จนท าใหส้งสยัว่า
อาจเป็นชอ่งทางในการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

3. การกระท าท่ีสุม่เส่ียงใด ๆ ซึ่งรวมถึงการทจุรติตอ่หนา้ท่ี การใหส้ินบน และการขูก่รรโชก 
4. การใชอ้  านาจในทางมิชอบเพ่ือแสวงหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 
5. การเปิดเผยขอ้มลูภายในของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลภายนอกโดยมิชอบ 
6. การกระท าท่ีเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
7. การปิดบงัการกระท าความผิดประเภทตา่ง ๆ ขา้งตน้โดยเจตนา 

5.2 กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 
บริษัทฯ เปิดโอกาสใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกคนของบริษัท และผูมี้ส่วนไดเ้สียทัง้ภายในและ

ภายนอกบริษัทท่ีพบเห็นการกระท าท่ีท าใหเ้กิดความสงสยัไดว้่าเป็นการทุจริตคอรร์ปัชนั ท่ีเกิดขึน้กับบริษัทฯ ทัง้
ทางตรงหรือทางออ้ม โดยผา่นชอ่งทางการรบัเรื่องท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี ้โดยผูร้อ้งเรียนตอ้งระบุ 
รายละเอียดของเรื่องท่ีจะแจง้ เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน พรอ้มหลกัฐาน หรือขอ้มลูท่ีเพียงพอตอ่การตรวจสอบ และ
แจง้ช่ือ ท่ีอยูห่มายเลขโทรศพัท ์ท่ีสามารถตดิตอ่ได ้โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเอกสารลบั ผ่านชอ่งทางดงัตอ่ไปนี ้
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1. กลอ่งรบัความคดิเห็น 
2. ทางไปรษณีย ์  : คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 69 หมูท่ี่ 7 ต  าบลสนัทรายนอ้ย อ าเภอสนัทราย  
จงัหวดัเชียงใหม ่50210 

3. ทางอีเมล ์  : Email : whistleblower@hengleasing.co.th  
4. ทางโทรศพัท ์  : 02-153-9582 ตอ่ 8010 
5. ทางเว็บไซต ์  :  www.hengleasing.com 

ในการนี ้ใหผู้แ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนแจง้ ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดข้องผูแ้จง้เบาะแส
หรือผูร้อ้งเรียนอย่างชดัเจน รวมถึงช่ือบคุคลผูก้ระท าผิดและเหตกุารณก์ระท าผิดท่ีเป็นขอ้มลูท่ีเป็นความจริงและ
เช่ือถือไดแ้ละพยานหลักฐาน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผย
ตนเองได ้หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการ
เปิดเผยตนเองจะท าใหบ้รษิัทสามารถรายงานความคืบหนา้ ชีแ้จงขอ้เท็จจริงใหผู้แ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนทราบ 
หรือบรรเทาความเสียหายแก่ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึน้ 
5.3 กระบวนกำรด ำเนินกำรเมื่อได้รับแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 

1. ผูร้อ้งเรียนจะตอ้งสง่เรื่องรอ้งเรียนดงักลา่วใหแ้ก่ผูร้บัเรื่องรอ้งเรียน ทัง้นี ้ไมว่า่กรณีใด ๆ ตอ้งด าเนินการ
ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันท่ี ท่ีไดร้บัเรื่องรอ้งเรียน โดยผูร้บัขอ้รอ้งเรียน จะด าเนินการรวบรวม
ขอ้เท็จจริงพรอ้มเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาและกลั่นกรองขอ้มลูท่ี
ไดร้บัจากผูแ้จง้เบาะแส  

2. เม่ือผูร้บัขอ้รอ้งเรียนด าเนินการรวบรวมขอ้เท็จจรงิพรอ้มเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เสรจ็ หาก
พบวา่เป็นมลูความจรงิ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

3. ภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันท่ีไดร้ับการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ และเสนอแนวทางในการด าเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาสั่ง
การและก าหนดแนวทางการด าเนินการแกไ้ข และพิจารณาก าหนดบทลงโทษต่อไป กรณีจ าเป็นท่ีไม่
สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได ้ใหค้ณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริง
เสนอเรื่องต่อประธานกรรมการตรวจสอบเพ่ือขออนุมัติการขยายระยะเวลา ทั้งนี ้การอนุมัติขยาย
ระยะเวลาดงักลา่วมิใหเ้กินครัง้ละ 30 วนัท าการ 

4. ในกรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าจะเป็นความผิดรา้ยแรงหรือเป็นกรณีของขอ้รอ้งเรียนท่ีมีต่อกรรมการ
บรษิัทกรรมการชดุยอ่ย และผูบ้รหิารระดบัสงู เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ ใหเ้สนอแนะ 
แนวทางการด าเนินการแก่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาสั่ งการและก าหนดแนวทาง การ
ด าเนินการแกไ้ข และพิจารณาก าหนดบทลงโทษตอ่ไป 
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5.4 กำรรำยงำนผล 

  เม่ือพิจารณาแลว้เสร็จให ้ตวัแทนคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานกุารบริษัท สรุปผลและแจง้ผลการ
พิจารณาใหแ้ก่ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนทราบ และจดัเก็บขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั 

5.5 มำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียน 

1. ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองท่ีเหมาะสม เชน่ ไมมี่การเปล่ียนแปลงหรือโยกยา้ย
ต าแหนง่งาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน พกังาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏิบตังิาน เลิกจา้ง หรือการอ่ืนใดท่ี
มีลกัษณะการปฏิบตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม 

2. ขอ้มลูเก่ียวกบัการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนและขอ้มลูส่วนบคุคลของผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน
จะถกูเก็บรกัษาเป็นความลบั ไมเ่ปิดเผยต่อบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวขอ้ง เวน้แตก่ารเปิดเผยตามบทบญัญัติของ
กฎหมาย ผูร้อ้งเรียน ผูท่ี้แจง้ขอ้มูล แหล่งขอ้มูล และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีสิทธิไดร้บัการชดเชย การ
บรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการคุม้ครองท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

5.6 บทลงโทษ 

หากผูใ้ด ฝ่าฝืนหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือ นโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของบริษัทฯ จะพิจารณา
ลงโทษตามสมควรแหง่ความผิดท่ีไดก้ระท า โดยแบง่การลงโทษไวด้งันี ้

1. กรณีเป็นพนักงานของบริษัท ผู้นั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นสมควร 

2. หากการกระท านัน้เป็นการกระท าผิดตามบทบญัญัติของกฎหมายใด ผูน้ัน้อาจตอ้งไดร้บัโทษตามท่ี
บญัญตัไิวใ้นกฎหมายนัน้ดว้ย 

5.7 แจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนทีเ่ป็นเทจ็ 
หากบริษัทพบว่าการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน หรือการใหถ้อ้ยค าหรือขอ้มลูใด ๆ ท่ีมีหลกัฐานพิสูจน์

ไดว้่าเป็นการกระท าท่ีมีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตัง้ใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้
รอ้งเรียนเป็นพนกังานของบรษิัท ผูน้ัน้จะไดร้บัโทษทางวินยัหรือลงโทษตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิัท แตห่าก
ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนเป็นบุคคลภายนอกและการกระท าของบุคคลภายนอกดงักล่าว ท าใหบ้ริษัทไดร้บั
ความเสียหาย ทางบรษิัทจะพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายกบับคุคลนัน้ ๆ ดว้ย 
5.8 กำรเปิดเผยนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด 

บรษิัทจดัใหมี้ชอ่งทางการเปิดเผยนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิดผ่านชอ่งทางดงัตอ่ไปนี ้
1. รายงานประจ าปี 
2. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
3. เว็บไซตข์องบรษิัท www.hengleasing.com 

http://www.hengleasing.com/
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6.นโยบำยป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น 

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้ง และบคุคลภายนอก เพ่ือใหเ้กิดความยตุธิรรมและเสมอภาคตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทกุราย รวมทัง้ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. บรษิัทจงึไดก้ าหนดนโยบายการใชข้อ้มลู
ภายใน และประกาศใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้ง รบัทราบและปฏิบตัติาม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

“ข้อมูลภำยใน” หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับริษัทท่ียงัมิไดมี้การเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็น
สาระส าคญัตอ่การเปล่ียนแปลงราคาหรือมลูคา่ของหลกัทรพัย ์

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัท จะตอ้งรกัษาความลบั และ/หรือ ขอ้มลูภายในของบริษัท 
2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัท จะตอ้งไมน่  าความลบั และ/หรือ ขอ้มลูภายในของบริษัท

ไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลอ่ืนซึ่งมิไดท้  าหนา้ท่ีในการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ 
หรือแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชนแ์ก่บคุคลอ่ืนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะ
ไดร้บัผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม  

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัท จะตอ้งไม่ท าการซือ้ขาย หรือรบัโอนหลักทรพัยข์อง
บริษัท โดยใชค้วามลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในของบริษัท และ/หรือ เขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบั 
และ/หรือ ขอ้มูลภายในบริษัท ในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก ขอ้ก าหนดนีใ้ห้
รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษัทดว้ย 
ผูใ้ดท่ีฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถือว่าไดก้ระท าผิดอย่างรา้ยแรง และบริษัทจะด าเนินการตาม
กฎหมาย 

4. เม่ือบรษิัทน าหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และ
ลูกจา้งของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลท่ีถูกสันนิษฐานว่ารูห้รือครอบครองขอ้มูลภายในตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ์”) ท่ีได้
รบัทราบขอ้มลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงของราคาของหลกัทรพัย ์
ซือ้ขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวข้องกับหลักทรพัย ์ของบริษัทเป็น
ระยะเวลาอย่างนอ้ย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินหรือขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชน และควรรอ
อย่างนอ้ย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหส้าธารณชนแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีการเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวยงัไม่เป็นท่ีแพรห่ลายหรือเป็นขอ้มลูท่ีมีความซบัซอ้นมาก ควรรอถึง 48 ชั่วโมงภายหลงัจาก
การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่สาธารณชนทราบแลว้ก่อนท่ีจะซือ้หรือขายหลกัทรพัยห์รือเขา้ผูกพนัตาม
สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับหลกัทรพัย์ของบริษัท รวมทัง้หา้มบคุคลดงักล่าวและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ
ขอ้มลูภายในไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูนัน้ตอ่บคุคลอ่ืนดว้ย  
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5. เม่ือบริษัทน าหลักทรพัยเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และ
ลูกจา้งของบริษัท ท่ีไดร้บัทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ของราคาของหลกัทรพัย ์ซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน ซึ่งตนไดล้ว่งรูม้าในต าแหนง่หรือฐานะเชน่นัน้ มา
ใชเ้พ่ือการชกัชวนใหบ้คุคลอ่ืนซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึ่งหุน้หรือหลกัทรพัยอ่ื์น (ถา้มี) ของ
บริษัท ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือ
ทางออ้ม และไมว่า่การกระท าดงักลา่วจะท าเพ่ือประโยชนต์อ่ตนเองหรือผูอ่ื้น หรือน าขอ้เท็จจรงิเช่นนัน้ออก
เปิดเผยเพื่อใหผู้อ่ื้นกระท าดงักลา่ว โดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไมก็่ตาม 

6. บริษัทจะจ ากัดการเขา้ถึงขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยใหร้บัรูเ้ฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งและท่ีจ าเป็น
เท่านัน้ และจดัระบบรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลภายใน โดยเจา้ของขอ้มูลตอ้งก าชับผูท่ี้เก่ียวข้องให้
ปฏิบตัติามอยา่งเครง่ครดั 

7. บริษัทจะใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเ งินท่ี
เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ์) 
เก่ียวกับหนา้ท่ีท่ีตอ้งจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรพัยแ์ละสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าของ
บริษัท ทัง้ของตนเอง คูส่มรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภริยา และบตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทัง้นิติ
บคุคลซึ่งตนเอง คูส่มรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิติภาวะถือหุน้รวมกนัเกิน
รอ้ยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่าว และการถือหุน้รวมกันดงักล่าวเป็น
สดัสว่นท่ีมากท่ีสดุในนิตบิคุคลนัน้ ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 
แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 246 และ
บทก าหนดโทษตามมาตรา 298 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 

8. ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น
ระดบัเทียบเท่าผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์) 
แจง้ใหเ้ลขานกุารบรษิัททราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนัก่อนท าการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย ์และ/
หรือ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของบริษัทตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและตอ้งจดัท าและเปิดเผยรายงานการ
ถือครองหลกัทรพัยแ์ละสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ท่ีออกโดยบริษัท ทัง้ของตนเอง ของคู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กิน
ดว้ยกันฉันสามีภริยา และของบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทัง้นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรสหรือผู้ ท่ีอยู่กิน
ดว้ยกนัฉันสามีภริยา และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะถือหุน้รวมกนัเกินรอ้ยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของนิติบคุคลดงักล่าว และการถือหุน้รวมกนัดงักล่าวเป็นสดัสว่นท่ีมากท่ีสดุในนิติบคุคลนัน้ ภายใน 
7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัย ์และ/หรือ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของบรษิัทครัง้
แรก  และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญา 
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ซือ้ขายล่วงหนา้ของบริษัท ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย ์และ/
หรือ สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ของบริษัทนัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
และส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และจดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวใหแ้ก่เลขานกุารบริษัทในวนัเดียวกันกับท่ี
สง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

9. คณะกรรมการบริษัท ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท ตามกฎเกณฑข์อง
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และก าหนดใหจ้ดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทรบัทราบดว้ย รวมทัง้เปิดเผยในแบบ 56-1 One Report 

ทัง้นี ้หากผูบ้ริหารหรือพนกังานของบรษิัทฝ่าฝืนขอ้ก าหนดในเรื่องการใชข้อ้มลูภายในดงักล่าว นอกจากจะ
มีโทษตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ แลว้ บริษัทยงัถือว่าบุคคลนัน้ไดก้ระท าผิดขอ้บงัคบัการท างานของบริษัท 
และมีโทษทางวินยั โดยบทลงโทษทางวินยัขึน้อยูก่บัลกัษณะแหง่ความผิด ความหนกัเบาของการกระท าผิด 
หรือตามความรา้ยแรงท่ีเกิดขึน้ ในกรณีดงักล่าวบริษัทจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความ
รา้ยแรงของความผิดนัน้และก าหนดบทลงโทษ ตัง้แต่การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร การพกังาน การเลิกจา้งโดยจา่ยคา่ชดเชย จนถึงการเลิกจา้งโดยไมจ่า่ยคา่ชดเชย 
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7.นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร 
บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของทรพัยากรบุคคลท่ีถือเป็นสินทรพัยท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการด าเนินธุรกิจ 

และเป็นส่วนส าเร็จท่ีจะท าใหบ้ริษัทบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้บริษัทจึงก าหนดนโยบายเพ่ือมุ่งเนน้การพฒันาทักษะ 
และศกัยภาพของพนักงาน เพ่ือเพิ่มความกา้วหนา้ เพิ่มประสิทธิภาพการท างานในทุกดา้นของพนกังานในทุก
ระดบัอย่างตอ่เน่ือง อนัจะส่งผลใหเ้กิดแนวความคิดเชิงสรา้งสรรค ์เพ่ือเพิ่มคณุคา่เชิงนวตักรรมใหแ้ก่บริษัท ซึ่งถือ
เป็นหนึ่งในกลยทุธท่ี์ส าคญัของบรษิัท โดยบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัดิงันี ้

กำรสรรหำ   
บริษัทให้ความส าคัญตัง้แต่กระบวนการสรรหา โดยยึดหลักการว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือก

พนกังานตอ้งมีความโปรง่ใส และด าเนินการดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยจะมีการก าหนดคณุลกัษณะ
ของพนกังานจากลกัษณะงาน พรอ้มทัง้ระบวุฒุิการศกึษา ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญ และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ของ
แต่ละต าแหน่งงานอย่างชดัเจน โดยจะคดัเลือกผูท่ี้มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามวิธีการท่ีก าหนดไวเ้พ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง
พนกังานท่ีมีความเหมาะสมตามต าแหนง่หนา้ท่ี  

กำรพัฒนำบุคลำกร 
บริษัทมีนโยบายในการพฒันาบคุลากรอย่างสม ่าเสมอ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเพิ่มพนูความรู ้ทกัษะ และ

ความช านาญรวมทัง้ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังานในทุกระดบั โดยบริษัทไดก้ าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบตัดิงันี ้ 

(1) บรษิัทสง่เสรมิใหบ้คุลากรสามารถพฒันาความรูค้วามช านาญจากการปฏิบตังิานจรงิ โดยจะจดัใหมี้ 
ผูค้วบคมุการด าเนินงาน (supervisor) ในแตล่ะสายงานท าหนา้ท่ีฝึกสอนในสายงานนัน้ ๆ   

(2) บริษัทส่งเสริมและด าเนินการใหมี้การสมัมนาและการฝึกอบรมจากทัง้ภายในและภายนอกบริษัท
อย่างต่อเน่ือง ใหแ้ก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดบัตัง้แต่ระดบัผูบ้ริหาร ไปจนถึงระดบัปฏิบัติการ 
เพ่ือพฒันาความรูค้วามสามารถ และศกัยภาพในการท างาน พรอ้มทัง้ใหน้  าความรูท่ี้ไดร้บัจากการ
ฝึกอบรมมาปรบัปรุงการด าเนินงานในบรษิัทใหดี้ยิ่งขึน้  

กำรฝึกอบรมภำยใน หมายถึง การฝึกอบรมท่ีบริษัทโดยแผนกพฒันาบคุลากรจดัใหมี้ขึน้ตามความ
จ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยก าหนดเป็นแผนพฒันาและหลกัสตูรประจ าปีเพ่ือพฒันาให้
พนกังานมีความรูแ้ละทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงานทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต โดยอาจจะจดัใน
สถานท่ีภายในบรษิัทหรือสถานท่ีนอกบรษิัทก็ได ้  
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กำรฝึกอบรมภำยนอก หมายถึง การฝึกอบรมท่ีบริษัทโดยแผนกพฒันาบุคลากรจดัใหมี้ขึน้ตามท่ี
หนว่ยงานภายในของบริษัทแจง้ความจ านงตอ่บริษัทตามความจ าเป็นในการด าเนินงานของสายงาน
นัน้ เพ่ือพฒันาใหพ้นกังานมีความรูแ้ละทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบตังิานทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 
การฝึกอบรมภายนอกจงึเป็นการเขา้รบัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรท่ีหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
เอกชนจดัขึน้  

(4) บริษัทจัดใหมี้การประเมินความตอ้งการและจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับ
ตัง้แต่ระดบัผูบ้ริหาร ไปจนถึงระดบัปฏิบตัิการ และก าหนดขึน้เป็นแผนพฒันาทรพัยากรบุคคลของ
บริษัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับแผนการพฒันาบริษัท และเป็นการเตรียมพรอ้มบุคลากรของบริษัทให้
พรอ้มท่ีจะรบักบัความรบัผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้ ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ และความสามารถท่ีจะเขา้รบั
ต าแหนง่งานท่ีวา่งได ้ 

บรษิัทก าหนดวิธีด  าเนินการพฒันาบคุลากร 2 ลกัษณะ คือ  
(ก) การพฒันาท่ีบริษัทจดัให ้คือ กรณีท่ีบริษัทหรือหวัหนา้สายงานเป็นผูมี้บทบาทส าคญั 

ในการจดัการพฒันาในทกุดา้นใหก้ับพนกังานตามท่ีเห็นเหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
เปา้หมาย แผนพฒันาของฝ่าย และของบรษิัท  

(ข) การพฒันาตนเอง คือ การท่ีตวัพนกังานเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการจดัการพัฒนา
ใหก้ับตนเองเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของบริษัท และ/หรือ แผนความกา้วหนา้ในสาย
อาชีพของพนกังาน  

(5) บรษิัทจะจดักิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือสรา้งความใกลช้ิดสนิทสนม ความคุน้เคย ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่าง
ผูบ้รหิาร และพนกังานในทกุต าแหนง่ใหส้ามารถเพิ่มคณุภาพการท างานเพ่ือสะทอ้นการท างานอย่าง
มืออาชีพสง่ผลใหล้กูคา้เกิดความพงึพอใจอยา่งสงูสดุ 

แผนพัฒนำและหลักสูตรประจ ำปี 
บรษิัทก าหนดแผนพฒันาบคุลากรและหลกัสตูรการพฒันาบคุลากรประจ าปี ดงันี  ้

1. Mandatory Program 
(1) หลกัสตูรปฐมนิเทศพนกังานใหม ่
(2) หลกัสตูรการขบัเคล่ือนคา่นิยมองคก์ร 
(3) หลกัสตูรการดบัเพลิงเบือ้งตน้ และการซอ้มอพยพหนีไฟ 

2. Management & Leadership Program 
(1) C-H-A-M-P Program 
(2) Management Development Program (MDP.) 
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3. Operation Program 
(1) หลกัสตูรทบทวนความรูด้า้นสินเช่ือ 
(2) หลกัสตูรการประเมินสภาพรถและเลม่ทะเบียน 
(3) หลกัสตูรความรูค้วามช านาญดา้นงานจดัเก็บ 
(4) หลกัสตูรความรูต้ามพรบ.การทวงถามหนี ้
(5) หลกัสตูรความรูด้า้นการเงินและบญัชีสาขา 
(6) หลกัสตูรเตรียมความพรอ้มเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั 
(7) หลกัสตูรความรูเ้ก่ียวกบั NCB 
นอกจากนี ้บริษัทก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บคุลากรอนัถือวา่มีสว่นส าคญัในการขบัเคล่ือนบรษิัทใหเ้ตบิโต โดยแบง่เป็นระดบั ดงันี  ้

4. บุคลำกรระดับบริหำร (L.7 - L.8) 
บริษัทก าหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร  เพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะส าหรับ
ผูบ้รหิาร (Leadership Competency) ประกอบดว้ย 
(1) C: Create Vision (คิดกว้ำง มองไกล มีวิสัยทัศน)์  

เป็นผู้ท่ีมีหลักการ แนวคิดกว้างไกลกว่าผู้อ่ืน ตระหนักถึงปัญหา อุปสรรค และโอกาสท่ี
หลากหลายมิตแินวคดิ ก าหนดและปรบัวิสยัทศันส์  าหรบัอนาคตใหเ้หมาะสมตามชว่งเวลา 

(2) H: Harmonize Stakeholder (สำนสัมพันธ ์สร้ำงพันธมิตร ส่งเสริมองคก์ร) 
เป็นผู้ท่ีมีทักษะ ทัศนคติท่ีจะสร้างสัมพันธ์เชิงบวกได้เป็นอย่างดีทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองคก์ร โดยสามารถน าความสมัพนัธน์ัน้มาสรา้งโอกาส เสริมความแข็งแกรง่ใหแ้ก่
ทีมงานและองคก์ร 

 (3) A: Accountability (ทุ่มเท จิตส ำนึกรับผิดชอบ มุ่งม่ันควำมส ำเร็จ) 
เป็นผูท่ี้มีความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง บรษิัท สงัคม มุง่มั่นทุม่เทเสียสละตอ่องคก์รในอนัท่ีจะท า
ใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ และมีวฒุิภาวะท่ีเหมาะสม (Maturity) 

(4) M: Managerial Excellent (เก่งบริหำร แม่นหลักกำร น ำสู่ปฏิบัต)ิ 
เป็นผูมี้ทกัษะ ความรู ้ทศันคตท่ีิดีในการบรหิารจดัการ มีทกัษะความรูใ้นการวิเคราะหปั์ญหา 
การตดัสินใจ ไดห้ลากหลายมิต ิน าแนวคิดสูก่ารปฏิบตัไิดอ้ยา่งชดัเจน บนเปา้หมาย
ความส าเรจ็ท่ียั่งยืน 

(5) P: People Power (เก่งจูงใจ เป็นทีย่อมรับ พัฒนำทมีงำน) 
เป็นผูมี้ความสามารถ ชกัจงู โนม้นา้ว จงูใจบคุคลอ่ืน เป็นผูน้  าทางความคิด เป็นท่ียอมรบัใน
สงัคม และสรา้ง พฒันาทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพได ้
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5. บุคลำกรระดับจัดกำร (L.3 - L.6) 
บริษัทก าหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรระดับจัดการ  เพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะส าหรับ
ผูจ้ดัการ (Managerial Competency) ประกอบดว้ย 
(1) กำรวำงแผนงำน (Planning) 

การก าหนดแผนงานและกิจกรรมตา่ง ๆ ไดอ้ย่างเป็นระบบและจดัล าดบัความส าคญั ภายใต้
เง่ือนไขดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีมี  รวมทัง้ก าหนดช่วงระยะเวลาท่ีจะด าเนินการ  ทรพัยากรท่ีจะ
น ามาใช ้ ตลอดจนการก าหนดผูร้บัผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และตอ้งสามารถน าแผน
ไปปฏิบตัไิดจ้รงิ 

(2) กำรจัดองคก์ร (Organizing) 
การจดัโครงสรา้งองคก์ร จดัระบบงาน  จดัสรรบคุลากร จดัทรพัยากรตา่ง ๆ ใหพ้รอ้มตอ่การ
ปฏิบตัติามแผนปฏิบตักิารท่ีวางไว ้

(3) กำรน ำทมีงำน (Leading / Directing) 
การแสดงออกถึงความเขา้ใจในความสามารถท่ีแตกตา่งกัน  โดยพยายามท่ีจะน าศกัยภาพ 
หรือบคุลากรระดบัปฏิบตักิารความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

(4) กำรควบคุม ตดิตำมงำน (Controlling) 
การรบัรูถ้ึงสถานะ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ของงานท่ีมอบหมายใหผู้อ่ื้นไปปฏิบตัิ  โดย
การใชเ้ครื่องมือหรือวิธีการตา่ง ๆ เพ่ือตดิตามความกา้วหนา้ของงาน  รวมทัง้การหาวิธีการจงู
ใจใหผู้อ่ื้นท างานใหส้  าเรจ็ไดต้ามแผนงานท่ีก าหนด 

6. บุคลำกรระดับปฏิบัตกิำร (L.1 - L.2) 

บริษัทก าหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการโดยมุ่ง เน้นการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการปฏิบตังิาน เพ่ือใหพ้นกังานมีมาตรฐานในการปฏิบตังิาน เพียงพอตอ่การสง่มอบงาน
ใหก้บัลกูคา้ ทัง้ลกูคา้ภายในและลกูคา้ภายนอก รวมถึงพฒันาความรูท่ี้จ  าเป็นในการปฏิบตังิาน 

7. บุคลำกรทุกคน 
บรษิัทก าหนดใหมี้การพฒันาบคุลากรในทกุระดบั โดยมุง่เนน้ใหพ้นกังานทกุคนมีความเขา้ใจและ
ประพฤตตินในแนวทางทิศทางเดียวกนัทัง้องคก์ร ไดแ้ก่ 

(1) คา่นิยมองคก์ร (Core Values) 
(2) ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 
(3) นโยบายตา่ง ๆ ของบรษิัท 
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8.นโยบำยค่ำตอบแทนและสวัสดกิำรพนักงำน 

บริษัทฯ ก าหนดค่าตอบแทนพนักงาน ท่ีสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท โดยมั่นใจได้ว่า
ค่าตอบแทนดงักล่าวจะสามารถเป็นแรงจูงใจใหพ้นักงานอยู่ร่วมกับบริษัทฯในสภาวะท่ีมีการแข่งขันทางดา้น
แรงงานคอ่นขา้งสงู พนกังานจะไดร้บัการเสนอคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม เพ่ือสรา้งผลลพัธท่ี์ตอ่เน่ืองและท าใหบ้ริษัท
ฯ เจรญิเตบิโตอยา่งยั่งยืน 

บริษัทฯ มีระเบียบบริหารผลการปฎิบตัิงานของบุคลากร โดยก าหนดตวัชีว้ัดระดบัองคก์ร (Corporate 
KPIs) ซึ่งพิจารณามุมมองท่ีครอบคลุมมิติการด าเนินงานจากทุกส่วนในองคก์ร และสรุปโดยฝ่ายบริหาร ทัง้นี ้
ตวัชีว้ดัไดถู้กก าหนดตัง้แต่ระดบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูอ้  านวยการฝ่าย ผูจ้ดัการฝ่าย/แผนก และพนกังานทุกคน ตามล าดบั พนกังานแต่ละคนมีตวัชีว้ดัของตนเองซึ่ง
สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัของแผนก/ฝ่าย และองคก์ร หวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชาจะใหค้  าปรกึษาและขอ้เสนอแนะ
กับผู้ใตบ้ังคับบัญชาเพ่ือพัฒนาผลงานรวมทัง้ส่ง เสริมสนับสนุนและใหก้ าลังใจ ส าหรับการทุ่มเทท างานโดย
เช่ือมโยงกบัการจา่ยคา่ตอบแทน และรางวลัจากผลการปฎิบตังิานใหก้บัพนกังาน  

บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงใหอ้ตัราค่าตอบแทนอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกับบริษัทอ่ืนๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนัอย่าง

เป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคัญกับการจา้งงาน โดยค านึงถึงขีดความสามารถ ของพนกังานใน

ต าแหน่งต่างๆ โดยไม่เลือกปฎิบตัิและใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมกัน ซึ่งค  านึงถึงหลกัความเป็นธรรม ความเสมอภาค 

คณุสมบตัเิหมาะสม เพ่ือสง่เสรมิความกา้วหนา้ในสายอาชีพและรว่มเจรญิเติบโตไปกบับรษิัทฯ อยา่งยั่งยืน โดยได้

ก าหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนของพนักงานทัง้ระยะสั้นและระยะยาวท่ีสอดคล้องกับผลประกอบการของ

องคก์รและเช่ือมโยงผลการปฎิบตังิานของพนกังานตาม Balanced Scorecard ดงันี ้

1. ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทฯได้ก าหนดการจ่ายผลตอบแทนท่ีสามารถเทียบเคียงได้อย่าง

เหมาะสม กบัอตัราการจ่ายทั่วไปขององคก์รณอ่ื์นท่ีอยูใ่นธุรกิจเดียวกนั เพ่ือเสรมิสรา้งความสามารถแข่งขนั

ดา้นทรพัยากรบคุคล นอกจากนี ้บรษิัทฯไดก้ าหนดจา่ยโบนสัประจ าปี ตามผลการปฎิบตังิานอา้งอิงตาม 

 การประเมินผลการด าเนินงานของบรษิัทฯและ Individual KPI 

2. ผลการตอบแทนระยะยาว บริษัทฯไดก้ าหนดใหมี้การวดัผลการปฎิบตัิงานและศกัยภาพของ
พนกังานโดยบรษิัทฯ จะจา่ยผลตอบแทนอยา่งเหมาะสมแก่พนกังานท่ีมีความรูค้วามสามารถ
สงู รวมทัง้จดัใหมี้การเติบโตตามสายอาชีพ (Career Growth) อนัสอดคลอ้งกบัแผนสืบทอด
ต าแหน่งงานของบริษัท(Succession Plan)  นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแลว้ บริษัทฯ ไดมี้
การทบทวนค่าตอบแทนต่างๆอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรฐกิจ เช่น 
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปปฏิบตังิาน เป็นตน้ 
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องคป์ระกอบของคา่ตอบแทน ไดแ้ก่ 

1) เงินเดือน 

2) โบนสัประจ าปี ตามผลการปฎิบตังิานของพนกังาน 

3) สวสัดกิารตา่งๆ  

4) เงินชดเชยในกรณีเลิกจา้ง (ตามพระราชบญัญตคิุม้ครองแรงงาน) 
5) อ่ืนๆ 
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9.นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืนภายใตค้วามรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

(Corporate Social Responsibilities) ตามแนวทาง “ความรบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ” ซึ่งจดัท าโดยตลาด
หลักทรัพยฯ์ ดังนั้น บริษัทจึงด าเนินการจัดให้มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งสะท้อนหลักการ 9 ข้อ 
ดงัตอ่ไปนี ้

9.1 กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

บริษัทมุ่งเนน้การประกอบธุรกิจท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ 
และตัง้มั่นท่ีจะแข่งขนัทางการคา้ตามหลกัจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และหลกัการแข่งขนัทางการคา้อย่าง
เสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาขอ้มลูท่ี
เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การกล่าวหาคู่แข่งด้วยข้อความอันเป็นเท็จเพ่ือท าลายช่ือเสียง เป็นต้น 
นอกจากนี ้บรษิัทยงัไดเ้คารพตอ่สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น  โดยบรษิัทมีนโยบายใหบ้คุลากรปฏิบตัิตาม
กฎหมายหรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา อาทิ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธ์ิถกูตอ้ง
ตามกฎหมาย เป็นตน้  

9.2 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชัน 

บริษัทก าหนดและบงัคบัใชน้โยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนัเพ่ือเสริมสรา้งใหบุ้คลากรเห็นความส าคญัของ
การด าเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส และเพ่ือใชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานแก่บุคลากรของบริษัทใหป้ฏิบตัิหนา้ท่ีของตน
อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย  

9.3 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทใหค้วามส าคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความตอ้งการท่ีจะสรา้งความเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน ทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร โดยบริษัทหมั่นตรวจตราและดูแลไม่ใหธุ้รกิจของบริษัทเขา้ไปมีส่วน
เก่ียวขอ้งกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทัง้ทางตรงและทางออ้ม เช่น ไม่สนับสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน 
(Forced Labour) การตอ่ตา้นการใชแ้รงงานเด็ก (Child Labour) การใหค้วามเคารพนบัถือและปฏิบตัิตอ่ผูมี้สว่น
ไดเ้สียทกุฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์การไม่เลือกปฏิบตัิ ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิ
ตอ่บคุลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่มีการแบง่แยกหรือเลือกปฏิบตัิเน่ืองจากความแตกตา่งดา้นเชือ้
ชาต ิเพศ ภาษา หรือศาสนาแตอ่ยา่งใด 
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9.4 กำรปฏิบัตติ่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
บรษิัทยึดมั่นตอ่การด าเนินการใหถ้กูตอ้งตามหลกัสิทธิมนษุยชน และปฏิบตัติามกฎหมายแรงงานอยา่ง

เครง่ครดั บรษิัทตระหนกัและใหค้วามส าคญัแก่บคุลากรของบรษิัท บริษัทจงึจดัใหมี้กระบวนการจา้งงาน และ
เง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังานตามหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขท่ีบรษิัทก าหนดอยา่งเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั อีกทัง้ สง่เสรมิใหพ้นกังาน
พฒันาความรูค้วามสามารถของตน เพ่ือยกระดบัการท างานใหมี้ความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดลอ้มการท างาน
ท่ีเหมาะสม 
9.5 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บรษิัทมุง่มั่นท่ีจะพฒันารูปแบบการใหบ้ริการของบริษัทเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้บนเง่ือนไข
การคา้ท่ีเป็นธรรมและก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ลูกคา้ และยึดมั่นในการปฏิบตัิต่อลูกคา้ดว้ยความรบัผิดชอบ 
และความซ่ือสตัย ์ดงันี ้

(1) บริษัทค านึงถึงมาตรฐานของการใหบ้ริการเป็นส าคญั เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัการบริการท่ีมีคณุภาพ และ
ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้เฉพาะรายนัน้ ๆ 

(2) บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาคิดคน้รูปแบบการใหบ้ริการใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้ไดร้ับการบริการท่ีหลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงความ
ตอ้งการ 

(3) บริษัทยึดมั่นในการตลาดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการใหลู้กคา้ไดร้บัขอ้มูลเก่ียวกับ
การบริการของบริษัทท่ีถูกตอ้ง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพ่ือใหลู้กคา้มีข้อมูลท่ี
ถกูตอ้งและเพียงพอในการตดัสินใจ  

(4) บริษัทจดัใหมี้ระบบลูกคา้สมัพนัธเ์พ่ือใชใ้นการส่ือสารติดต่อกับลูกคา้ รวมถึงการรบัเรื่องรอ้งเรียน
เก่ียวกับคณุภาพของการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

(5) บรษิัทจะรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไมน่ าขอ้มลูดงักลา่วไปใชใ้นทางท่ีมิชอบ 
9.6 กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม 

บริษัทใหค้วามส าคญัในการดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม โดยมีความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินงานภายใตก้ฎหมาย 
ข้อก าหนด กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และครอบคลุมถึงการใช้พลังงานและ
ทรพัยากรธรรมชาติอย่างรูคุ้ณค่า รวมถึงการส่งเสริมใหพ้นักงานมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการแสดงความ
รบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้มโดยรวมอีกดว้ย โดยมีเปา้หมายระยะสัน้คือใชท้รพัยากรอย่างคุม้คา่และมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีเป้าหมายระยะยาวคือการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในองคก์ร อันมีผลท าให้ลดก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gas) และลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม  
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9.7 กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม 

บริษัทตระหนกัถึงความรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม เพ่ือเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชมุชนและตอบ
แทนคืนสู่สังคมอย่างแทจ้ริง โดยมีวัตถุประสงคใ์นการสรา้งองคค์วามรู ้สรา้งงาน สรา้งคน ดงันัน้ บริษัทจึงมี
นโยบายในการใหค้วามช่วยเหลือและพฒันาสงัคม ใหค้วามรว่มมือในกิจกรรมตา่ง ๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ท่ีท่ี
บริษัทเข้าด าเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน สั งคมและ
สิ่งแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัทดว้ยความรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้
สง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทมีจิตส านกึและความรบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้มและสงัคมดว้ย 

9.8 กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรด ำเนินงำนทีม่ีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทจดัใหมี้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีบคุลากรท่ีมีความรูแ้ละประสบการณร์บัผิดชอบการพฒันา
โปรแกรมเพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษัทใหต้อบสนองต่อการใชง้านและช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่
ลกูคา้ รวมถึงมีระบบการปอ้งกนัความปลอดภยัท่ีปอ้งกนับคุคลภายนอกเขา้ถึงขอ้มลูภายในอนัเป็นความลบัของ
บรษิัท 
9.9 กำรไม่ละเมิดทรัพยส์ินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ 

  บริษัทใหค้วามเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับทรพัยส์ินทางปัญญา โดยก าหนดแนวทาง

ปฏิบตั ิดงันี ้

1. บริษัทจะดแูลและรกัษาความลบัอนัเก่ียวกบัทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัท และตอ้งไม่น าทรพัยส์ิน

ทางปัญญาดงักลา่วของบรษิัทไปใช ้เพ่ือประโยชนส์ว่นตนหรือเพ่ือบคุคลอ่ืนโดยมิไดร้บัอนญุาต 

2. บรษิัทจะเคารพและใหเ้กียรตสิิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น ไมล่ะเมิดหรือไมน่  าผลงานของ
ผูอ่ื้นไมว่า่ทัง้หมด หรือบางส่วนของผลงานไปใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากเจา้ของผลงาน เวน้แตไ่ดร้บั
อนญุาต หรือใหค้า่ตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน 
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10.นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
บริษัทเห็นควรก าหนดนโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันเพ่ือใหบ้ริษัทมีการท ารายการอย่างถูกตอ้ง 

เหมาะสม เป็นไปตามหลักกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละข้อบังคับประกาศค าสั่งหรือ
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบั ติตาม
ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการ
บรษิัทจงึก าหนดนโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

10.1 ค ำนิยำม 
 “รำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกัน” หมายถึง รายการระหวา่งบรษิัท หรือบรษิัทยอ่ย กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท หรือ
รายการระหว่างบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย โดยการตกลงเขา้ท ารายการเป็นการเขา้ไป หรือ
ตกลงใจเขา้ท าสญัญาหรือท าความตกลงใด ๆ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือก่อใหเ้กิดการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งสินทรพัย ์การใหเ้ชา่หรือเชา่สินทรพัย ์การใหห้รือรบับรกิาร การใหห้รือรบัความชว่ยเหลือทางการเงิน และการ
ออกหลกัทรพัยใ์หม ่รวมทัง้เพ่ือก่อใหเ้กิดสิทธิ หรือการสละสิทธิในการกระท าดงักลา่ว 
“บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกัน” หมายความวา่ บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
(ก) กรรมการหรือผูบ้รหิารของบริษัท 
(ข) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 
(ค) ผูมี้อ านาจควบคมุของบรษิัท 
(ง) บคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท 
(จ) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและญาตสินิทของบคุคลตาม (ก) ถึง (ง)  
(ฉ) นิตบิคุคลใด ๆ ท่ีบคุคลตาม (ก) ถึง (จ) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุ 
(ช) บคุคลใด ๆ ท่ีโดยพฤติการณบ์ง่ชีไ้ดว้่าเป็นผูก้ระท าการแทนหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลของบคุคลตาม (ก) ถึง 

(ฉ) ต่อการตดัสินใจ การก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานอย่างมีนยัส าคญั หรือบุคคลท่ี
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เห็นวา่มีพฤตกิารณท์ านองเดียวกนั  

“ผู้บริหำร” หมายความว่า ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหาร และผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกต่อจาก
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบรหิารลงมา ผูซ้ึ่งด  ารงต าแหนง่เทียบเทา่กบัผูด้  ารงต าแหนง่ระดบับรหิารรายท่ีส่ีทกุราย และ
ใหห้มายความถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ัดการฝ่ายขึน้ไปหรือ
เทียบเทา่ 

“ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่” หมายความว่า ผูถื้อหุน้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในนิติบคุคลใดเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลนัน้ ทัง้นี ้การถือหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ดว้ย 
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“ผู้มีอ ำนำจควบคุม” หมายความว่า ผูถื้อหุน้หรือบุคคลอ่ืนซึ่งโดยพฤติการณมี์อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย 
การจดัการ หรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ไม่ว่าอิทธิพลดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผูถื้อหุน้ 
หรือไดร้บัมอบอ านาจตามสญัญา หรือการใดก็ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือบคุคลท่ีเขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หนึ่งดงันี ้
(ก) บคุคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่ารอ้ยละย่ีสิบหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก

เสียงทัง้หมดของบรษิัท 
(ข) บคุคลท่ีตามพฤตกิารณส์ามารถควบคมุการแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการของบรษิัทนัน้ได ้
(ค) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย การจัดการ หรือการ

ด าเนินงานของบริษัทใหป้ฏิบตัิตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบาย การจดัการหรือการด าเนินงาน
ของบรษิัท 

(ง) บุคคลท่ีตามพฤติการณมี์การด าเนินงานในบริษัทหรือมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานบริษัทเย่ียง
กรรมการหรือผูบ้ริหาร รวมทัง้บคุคลท่ีมีต าแหน่งซึ่งมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกับบุคคลดงักล่าวของบริษัท
นัน้ 

“อ ำนำจควบคุมกิจกำร” หมายถึง การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี ้
(ก) การถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในบรษิัทเกินกวา่รอ้ยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิต ิบคุคล

นัน้  
(ข) การมีอ านาจควบคมุคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

โดยทางออ้ม หรือไมว่า่เพราะเหตอ่ืุนใด 
(ค) การมีอ านาจควบคมุการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมด ไม่ว่าโดยตรง

หรือโดยออ้ม 

“ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง” หมายความวา่ บคุคล หรือหา้งหุน้สว่นตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ) ไดแ้ก่ 

(ก) คูส่มรสของบคุคลดงักลา่ว 
(ข) บตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว 
(ค) หา้งหุน้สว่นสามญัท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุน้สว่น 
(ง) หา้งหุน้ส่วนจ ากดัท่ีบคุคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ  ากดัความผิดหรือ

เป็นหุน้ส่วนจ าพวกจ ากัดความรบัผิดท่ีมีหุน้รวมกันเกินรอ้ยละสามสิบของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้ส่วน
จ ากดั 

(จ) บรษิัทจ ากดัหรือบรษิัทมหาชนจ ากดัท่ีบคุคลดงักล่าวหรือบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือหา้งหุน้สว่นตาม (ค) 
หรือ (ง) ถือหุน้รวมกนัเกินรอ้ยละสามสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทนัน้ หรือ 
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(ฉ) บรษิัทจ ากดัหรือบรษิัทมหาชนจ ากดัท่ีบคุคลดงักล่าวหรือบคุคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือหา้งหุน้สว่นตาม (ค) 

หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละสามสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษิัทนัน้ 

(ช) นิตบิคุคลท่ีบคุคลดงักลา่วสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทนของนิติบคุคล 

“ญำติสนิท” หมายความว่า บุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดงันี ้
บดิา มารดา คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร 

“เงื่อนไขกำรค้ำโดยท่ัวไป” หมายถึง เง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเท
ผลประโยชน ์ซึ่งรวมถึงเง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
(1) ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยไดร้บัหรือใหก้บับคุคลทั่วไป 
(2) ราคาและเง่ือนไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันใหก้บับคุคลทั่วไป 
(3) ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนแสดงไดว้า่เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะท านอง

เดียวกบัใหบ้คุคลทั่วไป 

“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บรษิัทจ ากดัหรือบรษิัทมหาชนจ ากดัท่ีบริษัทมีอ านาจควบคมุกิจการ 
(ข) บรษิัทจ ากดัหรือบรษิัทมหาชนจ ากดัท่ีบริษัทย่อยตาม (ก) มีอ านาจควบคมุกิจการ 
(ค) บรษิัทจ ากดัหรือบรษิัทมหาชนจ ากดัท่ีอยูภ่ายใตอ้ านาจควบคมุกิจการตอ่เป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่

ภายใตอ้ านาจควบคมุกิจการของบรษิัทยอ่ยตาม (ข) 

ทัง้นี ้ค  านิยามอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์รวมทัง้ประกาศ หลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพยฯ์”) 

10.2 หลักกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกัน 

10.2.1  การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป 

การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป ระหว่างบริษัทและ
บริษัทย่อย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เม่ือไดร้บัอนมุตัิเป็นหลกัการจากคณะกรรมการ
บริษัท ใหฝ่้ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมดงักล่าวได ้หากธุรกรรมเหล่านัน้มีขอ้ตกลงทางการค้าใน
ลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ท่ี 
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ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี
สมเหตสุมผล ยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) สามารถ
ตรวจสอบได ้และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ทัง้นี ้เพ่ือความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และ
เป็นไปเพ่ือประโยชนส์ูงสุดของบริษัท โดยบริษัทจะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมทุกธุรกรรม เพ่ือรายงานใน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพ่ือพิจารณาและให้
ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความสมเหตสุมผลของรายการนัน้ ๆ  

10.2.2  กำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกันทีไ่ม่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำทีม่ีเงือ่นไขกำรค้ำโดยท่ัวไป 

การท ารายการเก่ียวโยงกันท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป บริษัทจะจดัใหมี้
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาพิจารณาสอบทานและใหค้วามเห็นถึงเง่ือนไข ความสมเหตสุมผล และการถ่ายเท
ผลประโยชนใ์นการท ารายการดงักล่าว ก่อนท่ีบริษัทจะท าการขออนมุตัิการเขา้ท ารายการนัน้ ๆ ตอ่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ท่ีประชมุผูถื้อหุ้น (แลว้แตก่รณี) ตอ่ไป ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง ขอ้ก าหนดหรือเกณฑข์องคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
และหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจเกิดขึน้ 
บริษัทจะใหบุ้คคลท่ีมีความรูค้วามช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน ส านกังานกฎหมาย 
เป็นตน้ ท่ีมีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ดงักลา่ว เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ผูถื้อหุน้ตามแตก่รณีตอ่ไป เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและมีความสมเหตสุมผลโดย
ค านงึถึงผลประโยชนข์องบรษิัทเป็นส าคญั 

นอกจากนี ้บรษิัทมีการก าหนดมาตรการไมใ่หผู้บ้ริหาร หรือผูมี้สว่นไดเ้สียสามารถเขา้มามีสว่นรว่มในการ
อนุมตัิรายการท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สีย และคณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหบ้ริษัทปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มลูการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกันและตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน ท่ีส าคญัของบริษัทและ
บริษัทย่อย อีกทัง้จะมีการปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
แหง่ประเทศไทย และจะท าการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบรษิัท 
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10.3 นโยบำยกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกันในอนำคต 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบัประกาศค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนและตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการเก่ียวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย และหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้หากมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีการเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงและเง่ือนไขเก่ียวกบัธุรกรรม
ท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารหรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษัท กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
จะไมเ่ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการในวาระท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาการเขา้ท าธุรกรรมดงักลา่ว 
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11. หลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำทีม่ีเงือ่นไขกำรค้ำโดยท่ัวไปในกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัท
และบริษัทย่อย กับกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง 

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ใหค้วามส าคญัตอ่ความโปรง่ใสในการท า
ธุรกรรมระหว่างบริษัทกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพ่ือใหก้ารท าธุรกรรมลกัษณะดงักล่าวของ
บริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัย์
ฯ มีเง่ือนไขทางการคา้ปกติ สมเหตสุมผล ปราศจากการถ่ายเททางผลประโยชน ์รกัษาผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ 
และเกิดประโยชนส์งูสุดแก่บริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงก าหนดหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ี มีเง่ือนไขการคา้
โดยทั่วไปในการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งใน
อนาคต ในกรณีท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็น
รายการท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่เน่ืองในอนาคต  

โดยคณะกรรมการบรษิัทมีมตอินมุตักิรอบการท ารายการขา้งตน้เป็นหลกัการทั่วไป ใหฝ่้ายจดัการสามารถ
อนมุตัิการท าธุรกรรมดงักล่าวได ้หากธุรกรรมเหล่านัน้มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญชูนจะพึง
กระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสมเหตสุมผล ยุติธรรม ตามราคา
ตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair and at arms’ length) สามารถตรวจสอบได ้และไม่ก่อใหเ้กิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี ้ บริษัทจะจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดังกล่าวเพ่ือรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและการประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส 
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12.นโยบำยบริหำรควำมเส่ียง 
บริษัทตระหนกัและเล็งเห็นความส าคญัตอ่การบริหารความเส่ียงองคก์รท่ีดีเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รใหมี้การ

เติบโต และขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินท่ีมั่นคงและสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
ระดับท่ี เหมาะสม ตลอดจนเพ่ือเป็นการด าเนินตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  (Good Corporate 
Governance) รวมทัง้การถ่วงดลุอ านาจ (Check and Balance) ในภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีบริษัทตอ้งเผชิญ
อยู่ในปัจจบุนั ซึ่งเกิดการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัภายใน อาจส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและภารกิจหลักของบริษัท โดยในเบือ้งต้นไดม้อบหมายให้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมทัง้
องคก์ร ก ากบัดแูลใหมี้ระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่าง
เหมาะสม 

12.1 ค ำนิยำมควำมเส่ียงและกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ควำมเส่ียง หมำยถงึ  โอกาส / เหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนต่าง ๆ หรือสิ่งท่ีท าให้แผนงานหรือการ
ด าเนินการอยู่ ณ ปัจจบุนัไม่บรรลุวตัถุประสงค ์/ เปา้หมายท่ีก าหนดไว ้โดย
ก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบตอ่องคก์ร ทัง้ในแง่ของผลกระทบท่ีเป็นตวัเงินหรือ
ผลกระทบท่ีมีตอ่ภาพลกัษณแ์ละช่ือเสียงขององคก์ร 

กำรบริหำรควำมเส่ียง หมำยถงึ  กระบวนการท่ีปฏิบตัิโดยคณะกรรมการ ผูบ้รหิารและบคุลากรทกุคนใน 
(Risk Management) องคก์ร เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยทุธแ์ละด าเนินงาน โดยกระบวนการบรหิาร

ความเส่ียงไดร้บัการออกแบบเพ่ือใหส้ามารถบง่ชีเ้หตกุารณท่ี์อาจเกิดขึน้และ
มีผลกระทบตอ่องคก์ร และสามารถจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์ร
ยอมรบั เพ่ือใหไ้ดร้บัความมั่นใจอยา่งสมเหตสุมผล ในการบรรลวุตัถปุระสงค์
ท่ีองคก์รก าหนดไว ้

12.2 วัตถุประสงคข์องกำรบริหำรควำมเส่ียง 

นโยบายการบรหิารความเส่ียง มีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้
1. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐานสากลมาปฏิบัติใชใ้นแนวทาง

เดียวกันทั่วทัง้องคก์ร และก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การ
ก าหนดกลยทุธ ์แผนงาน และการด าเนินงานของบรษิัท 

2. เพ่ือก าหนดมาตรการ และแนวทางบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้
ขององคก์ร โดยพิจารณามาตรการท่ีจะลดโอกาส และ/หรือ ผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจจะ 
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เกิดขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะเป็นการผลกัดนัใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ี
ก าหนดไว ้ทัง้ในระดบัองคก์รและในระดบัหนว่ยงาน 

3. เพ่ือใหบ้ริษัทสามารถด าเนินการบริหารความเส่ียงระบุความเส่ียงหรือวิกฤตการณท่ี์ไม่คาดคิด 
และสามารถตอบสนองการลดความสญูเสีย หรือความเสียหายตอ่องคก์รไดอ้ย่างเหมาะสมและ
ทนักาล 

4. เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษัท ไดร้บัทราบข้อมูลความเส่ียงท่ี
ส าคญั แนวโนม้ของความเส่ียง และความเส่ียงในภาพรวม ตลอดจนก ากับดแูลใหมี้การจดัการ
และควบคมุความเส่ียง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

5. เพ่ือใหท้กุส่วนงานมีหนา้ท่ีระบ ุประเมินและบริหารจดัการความเส่ียงท่ีส าคญัๆ อย่างสม ่าเสมอ 
รวมถึงกรณีท่ีมีเหตกุารณ ์กิจกรรม กระบวนการ และ/หรือ โครงการท่ีส าคญั หรือการเปล่ียนแปลง
ท่ีมีสาระส าคญัภายในองคก์ร โดยค านึงถึงระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้และความสามารถท่ี
ปฏิบตัไิดจ้รงิดว้ยตน้ทนุท่ีเหมาะสม 

6. เพ่ือใหมี้การส่ือสาร และถ่ายทอดความรูก้ารบริหารความเส่ียงใหพ้นกังานอย่างสม ่าเสมอ และ
พัฒนาพนักงานใหมี้ความเขา้ใจ มีความตระหนักการเป็นเจา้ของความเส่ียง ตลอดจนมีการ
บรหิารความเส่ียงรว่มกนัภายใตง้านท่ีรบัผิดชอบ 

7. เพ่ือเสรมิสรา้งความนา่เช่ือถือ และสนบัสนนุการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท 
8. เพ่ือเป็นการด าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และ

ถ่วงดลุอ านาจ (Check and Balance) บริษัทแบง่แยกหนา้ท่ีดา้นการบริหารความเส่ียงออกจาก
งานดา้นท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง (Business Unit) อนึ่ง เพ่ือใหก้ารจดัการดา้นความเส่ียงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือติดตามประเด็นความเส่ียงและจดัการความเส่ียงให้
เป็นไปอยา่งเหมาะสมและทนัตอ่เหตกุารณ ์

12.3 กำรก ำกับดูแลบริหำรควำมเส่ียง 

 บริษัทก าหนดให้การก ากับดูแลความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานทัง้บริษัท เพ่ือใหม้ั่นใจว่า
โครงสรา้งการก ากบัดแูลและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบมีความเหมาะสมและสามารถส่งเสริมารบรหิารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิผล จงึก าหนดโครงสรา้งและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบการก ากบัดแูลของบรษิัท ดงันี ้  
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โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท (Risk Management Structure) 

 
 

 

 

 

  

หมำยเหตุ: 
*คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง คือ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบรหิาร ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทกุฝ่าย และ
ผูอ้  านวยการสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 

• คณะกรรมกำรบริษัท มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบโดยรวม ในการก ากบัดแูลการบริหารความเส่ียงของบริษัทให้
เป็นไปตามโครงสรา้งการบริหารความเส่ียง นโยบายและความเส่ียงท่ียอมรบัไดร้วมทัง้ส่งเสริมใหเ้กิด
การบริหารความเส่ียงในทุกระดบัทั่วทัง้บริษัทอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพตามหลกัสากล เพ่ือให้
เกิดเป็นวฒันธรรมการบรหิารความเส่ียงขึน้อยา่งยั่งยืน 

• คณะกรรมกำรตรวจสอบ ชว่ยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิหนา้ท่ีดา้นการบรหิารความ
เส่ียง โดยสอบทานใหม้ั่นใจวา่ระบบการบริหารความเส่ียงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

• คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีหนา้ท่ีท าใหเ้ช่ือมั่นไดว้่าความเส่ียงทางธุรกิจท่ีส าคญั ไดร้บัการ
ระบุและประเมินอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ไดมี้การก าหนดมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลไว ้
โดยรบัผิดชอบในเรื่องตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1. จดัท านโยบายการบริหารความเส่ียง กลยุทธแ์ละหลกัเกณฑใ์นการบริหารความเส่ียง เพ่ือ
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

2. พิจารณาสอบทานความเส่ียง และแนวทางการจดัการความเส่ียงของบรษิัท ตามท่ีหนว่ยงาน
เจา้ของความเส่ียงไดป้ระเมินไว ้รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงแกไ้ข 

3. ก ากบัดแูลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัท โดยการติดตาม
และสอบทานอยา่งตอ่เน่ือง 

 
 

คณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

*คณะท างานบรหิารความเสีย่ง ส านกัตรวจสอบภายใน 
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• คณะกรรมกำรบริหำร มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในเรื่องตา่ง ๆ ดงันี ้
1. พิจารณาและสอบทานการบรหิารความเส่ียงและระบบควบคมุภายในของบรษิัท 
2. รายงานความเ ส่ียง ท่ี มีระดับสูง  และสูงมากให้คณะกรรมการบริหารความเ ส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท รบัทราบ 

• คณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในเรื่องตา่ง ๆ ดงันี ้

1. วิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียงของแต่ละส่วนงาน และจดัการความเส่ียงตามแนวทางท่ี
ก าหนด 

2. ศกึษาวิเคราะห ์ประเมิน และบรหิารความเส่ียง พรอ้มหาแนวทางการแกไ้ข 
3. ใหค้วามรูแ้ก่ส่วนงานต่าง ๆ เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจถึงหลักเกณฑก์ารวิเคราะหป์ระเมิน และ

บรหิารจดัการความเส่ียง 
4. ติดตามผลการบริหารความเส่ียงของส่วนงานต่าง ๆ และแจง้เตือนใหส้่วนงานเจา้ของความ

เส่ียงไดมี้การบรหิารจดัการ และทบทวนการบรหิารความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ือง 
5. รายงานผลการประเมินความเส่ียง 

• ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำร มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบายฉบบันี ้ และ
ก ากบัดแูลใหมี้การปฏิบตัติามอย่างตอ่เน่ือง ผา่นคณะท างานบรหิารความเส่ียง ซึ่งประกอบดว้ยผูบ้ริหาร
จากหนว่ยงานหลกัของบรษิัท 

12.4 ระดับควำมเส่ียงทีย่อมรับได้ 

ระดับความเส่ียงท่ียอมรบัได ้(Risk Appetite) คือ ระดับความเส่ียงสูงสุดท่ียอมรับไดใ้นระดับองคก์ร 
ก าหนดขึน้โดยฝ่ายบริหารภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และใหใ้ชป้ระกอบการ
ประเมินและบริหารความเส่ียง โดยความเส่ียงใดก็ตามท่ีไดร้บัการวิเคราะหแ์ละประเมินแลว้พบว่าอาจส่งผล
กระทบตอ่บริษัทเกินกว่าระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้ใหห้น่วยงานเจา้ของความเ ส่ียงนัน้ ๆ จดัท าแผนปฏิบตัิงาน
บรหิารความเส่ียง และรายงานตอ่คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

12.5 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นท่ีต้องน าระบบการบริหารความเส่ียงตาม
มาตรฐานสากลมาใชใ้นการบริหาร โดยมุ่งหวงัใหบ้ริษัทเป็นองคก์รส าคญั ท่ีสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลูกคา้ มี
ภาพลกัษณท่ี์ดี และพฒันาการด าเนินงานของบรษิัทใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนัทั่วทัง้องคก์ร จงึก าหนดนโยบาย
การบรหิารความเส่ียง ดงันี ้
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12.5.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีพิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทัง้ภายนอกและ
ภายในบรษิัทใหมี้ความครอบคลมุ และสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละทิศทางของธุรกิจ ทัง้นี ้ตอ้งครอบคลมุความเส่ียง
อยา่งนอ้ย 5 ประการ ดงันี ้

(ก) ควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (Financial Risk) 

(ข) ควำมเส่ียงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk) 

(ค) ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธก์ำรด ำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)  

(ง) ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัตติำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
(จ) ควำมเส่ียงจำกสภำวะแวดล้อมทำงธุรกิจ (Risk from Business Environment) 

12.5.2 ก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นความรบัผิดชอบของพนกังานในทกุระดบัชัน้ท่ีตอ้งตระหนกัถึงความ
เส่ียงท่ีมีในการปฏิบตัิงานในหน่วยงานของตนและองคก์ร โดยใหค้วามส าคญัในการบริหารความเส่ียง
ดา้นต่าง ๆ และบริหารจัดการภายใตก้ารควบคุมภายในอย่างมีระบบ ให้อยู่ในระดับท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม 

12.5.3  ใหมี้กระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์รท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบตัิสากล เพ่ือใหเ้กิดการ
บริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบกับการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการ
พฒันาและมีการปฏิบตัิงานดา้นการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์รในทิศทางเดียวกัน โดยน าระบบการ
บริหารความเส่ียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินใจ การวางแผนกลยทุธ ์แผนงาน และการด าเนินงานของ
บริษัท รวมถึงการมุ่งเนน้ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์เปา้หมาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธท่ี์ก าหนดไว ้เพ่ือสรา้ง
ความเป็นเลิศในการปฏิบตังิานและสรา้งความเช่ือมั่นของผูเ้ก่ียวขอ้ง  

12.5.4  มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเส่ียงจากการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือหลีกเล่ียงความ
เสียหาย หรือความสญูเสียท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบรหิารความเส่ียงอยา่ง
สม ่าเสมอ  

12.5.5  ส่งเสริมและพฒันาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการบริหารความเส่ียง
ของบริษัท และสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบัสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารการบริหารความเส่ียง
อย่างทั่วถึง ตลอดจนการจดัระบบการรายงานการบริหารความเส่ียงใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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12.6 กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้และมีผลกระทบกบัการบรรลกุลยทุธแ์ละวตัถปุระสงคข์องบริษัทได้
ถกูบรหิารจดัการตามกระบวนการท่ีก าหนด โดยกระบวนการบรหิารความเส่ียงของบริษัท ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน
การด าเนินการ ดงันี ้ 

1. ก าหนดและทวนสอบเกณฑก์ารประเมินความเส่ียง ก าหนดกลยทุธ ์วตัถปุระสงคก์ารด าเนินงานของ
บรษิัทและความเส่ียงท่ียอมรบัได ้ 

2. ประเมิน 
3. ความเส่ียง โดยแบง่เป็น 3 ขัน้ตอนยอ่ย คือ  

2.1  ระบคุวามเส่ียงก่อนการจดัการ  
2.2  วิเคราะหค์วามเส่ียงก่อนการจดัการ  
2.3  ประเมินความเส่ียงก่อนการจดัการ  

4. ประเมินมาตรการการจดัการความเส่ียงในปัจจบุนัและระดบัความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่ 
5. จดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่ 
6. ตดิตามและการสอบทาน  
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13.นโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนบ์น
หลกัการท่ีว่าการตดัสินใจใด ๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพ่ือผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทเทา่นัน้ 
และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยก าหนดใหผู้ท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งหรือมีส่วน
ไดเ้สียกับรายการท่ีพิจารณาตอ้งแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการ
ดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสินใจ รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติในธุรกรรมนัน้ ๆ โดยมีหลักการท่ี
ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรรมการบริษัทและผูบ้ริหารตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบถึงความสมัพนัธ ์หรือการมีส่วนไดส้่วนเสียของตน
ในรายการดงักลา่ว และตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพิจารณาตดัสินใจ รวมถึงไมมี่อ านาจอนมุตัใินธุรกรรมนัน้ ๆ 

(2) หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบับคุคลหรือนิติบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ บคุคลหรือนิติบคุคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมีส่วนไดเ้สีย  ในกรณีท่ีจ  าเป็นตอ้งท ารายการนัน้ ใหมี้การ
น าเสนอรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนเสนอขออนมุตัิต่อ
คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) ตามหลักการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมตลอดทัง้ดแูลใหมี้
การปฏิบตัติามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(3) ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของบริษัทและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทซึ่งถือเป็นเรื่อง
ส าคญัท่ีตอ้งยึดถือปฏิบตัิโดยเคร่งครดั เพ่ือใหบ้ริษัทเป็นท่ีเช่ือถือและไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่าย และจดัใหมี้การเผยแพรข่อ้มลูความเขา้ใจในการถือปฏิบตัิของพนกังานทั่วทัง้บริษัท 
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 14. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 
บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทและ

บรษิัทยอ่ย ดงันี ้

1. ส าหรบัการจา่ยเงินปันผลของบรษิัท บรษิัทมีนโยบายจา่ยเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในอตัราไมน่อ้ยกว่า
รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและหกัทนุ
ส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนดและตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท แตใ่นกรณีท่ีบริษัทมีผล
ขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะ
ทางการเงินของบริษัท เง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผลตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้
หุน้กู ้หรือสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งปฏิบตัิตาม (ถา้มี) แผนธุรกิจในอนาคต 
และความจ าเป็นในการใชเ้งินลงทุน รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้
คราวเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานของบรษิัท  

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แตเ่ป็นการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทอาจพิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เม่ือคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และให้
รายงานตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือรบัทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

2. ส าหรบัการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ณ ปัจจบุนั บริษัทยงัไม่มีบริษัทย่อย แตอ่ย่างไรก็ดี เพ่ือ
เป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงก าหนดให้การพิจารณา
จา่ยเงินปันผลของบริษัทย่อยแตล่ะบริษัทอยูภ่ายใตก้ารพิจารณาอนมุตัขิอง ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทยอ่ยแตล่ะบริษัท โดยจะค านงึถึงผลการด าเนินงาน สภาพคลอ่ง กระแสเงินสด และสถานะ
ทางการเงินของบรษิัทย่อยแตล่ะบริษัท เง่ือนไขและขอ้จ ากัดในการจ่ายเงินปันผลตามท่ีก าหนดไว้
ในสญัญาเงินกู ้หุน้กู ้หรือสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีก าหนดใหบ้ริษัทย่อยแตล่ะบรษิัทตอ้งปฏิบตัิ
ตาม (ถา้มี) แผนธุรกิจในอนาคต และความจ าเป็นในการใชเ้งินลงทนุ รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการของบริษัทย่อยแตล่ะบรษิัทเห็นสมควร เวน้แตเ่ป็นการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลท่ี
คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทอาจพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดเ้ป็น
ครัง้คราว เม่ือคณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ได ้และใหร้ายงานตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุ้นของบริษัทย่อยแตล่ะบริษัทเพ่ือรบัทราบ
ในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 
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15.นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนค ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) เคารพและตระหนักถึงความส าคญัของการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพ่ือใหไ้ดร้บัความไวว้างใจและความ
เช่ือมั่นจากลกูคา้วา่บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวใ้น
นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบันี ้บริษัทจึงจัดท านโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือใหลู้กคา้รบัทราบ
เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม การจดัเก็บรกัษา การใช ้การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลและสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
รวมถึงการปฏิบตังิานของบรษิัท และประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อใหท้า่นไดร้บัทราบ ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ขอบเขตกำรบังคับใช้ 
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) จะปฏิบตัิตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี ้
และจะด าเนินการใหพ้นกังาน  บคุคลและนิติบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามค าสั่ง
ของบริษัท รวมถึงบุคคลอ่ืนใดท่ีไดร้บัการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจากบริษัทปฏิบตัิตามนโนบายคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันี ้ 
 

2. ค ำนิยำม 

• “กำรประมวลผล” หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

• “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้ม แตไ่มร่วมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

• “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกับเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม 
ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดซึ่ง
กระทบตอ่สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลในท านองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลอาจประกาศก าหนดในภายหนา้ 

• “คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตาม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 
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• “คุกกี ้(Cookies)” หมายถึง ไฟลข์อ้มลูขนาดเล็กท่ีถกูจดัเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร ์สมารท์โฟน หรือแท็บเล็ต
ท่ีสรา้งคกุกีเ้ท่านัน้ ซึ่งเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการผ่านทางเว็บไซต ์แอพพลิเคชนั หรือช่องทาง
อ่ืนชั่ วคราว เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และต่อ เน่ืองในการ
ติดต่อส่ือสาร ซึ่งมีผลขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการเขา้ใชง้านผ่านระบบเว็บไซต ์แอพพลิเคชนั หรือช่องทางอ่ืนใด
เทา่นัน้ 

• “นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง นโยบายท่ีบริษัทจดัท าเพ่ือแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วน
บคุคลทราบถึงการประมวลผลขอ้มลูของบริษัท สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล และรายละเอียดตา่ง 
ๆ ตามท่ีพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ก าหนด 

• “บริษัท" หมำยถงึ บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

• “เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บคุคลธรรมดาซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

• “ผู้ใช้บริกำร” หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ท่ีติดตอ่ผ่านช่องทางตา่ง ๆ 
ของบริษัท ไดแ้ก่ เว็บไซต/์แอปพลิเคชนั/อีเมล/ขอ้ความ (SMS)/โทรศพัท/์ไปรษณีย ์หรือช่องทางอ่ืน ๆ ท่ี
จะมีขึน้ในอนาคต                           

• “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลอ่ืนซึ่งมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการ
เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

• “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พนักงาน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด 
(มหาชน) และบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลซึ่งด  าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล 

• “เว็บไซต”์ หมายถึง เว็บไซตท่ี์บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) เป็นเจา้ของหรือ
ใหบ้รกิารแลว้แตก่รณี 

• “แอปพลิเคชัน” หมายถึง แอปพลิเคชันท่ีบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) เป็น
เจา้ของหรือใหบ้ริการแลว้แต่กณี ซึ่งติดตัง้หรือใหบ้ริการบนอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์เช่น คอมพิวเตอร ์
สมารท์โฟน แท็บเล็ต เป็นตน้ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

นโยบายการบริหารจดัการและการก ากบัดแูลในฐานะ 
บริษทัท่ีมีประสิทธิภาพและรบัผิดชอบต่อสงัคม 

รหสั BD-PL-001 

เรื่อง "นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล” 

” 

 

ฉบบัท่ี   :   5 

0 วนัท่ีเร่ิมใช้งาน 27 ม.ค. 2565 

 

หน้า 61/90 

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย 
บรษิัทจะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป  
o ช่ือ-นามสกลุ, เพศ, วนั/เดือน/ปีเกิด, สถานท่ีตดิตอ่, เบอรโ์ทรศพัท,์ อีเมล, ไอดีไลน,์ อาชีพ 
o หมายเลขบตัร เช่น เลขบตัรประจ าตวัประชาชน, เลขหนงัสือเดินทาง, เลขบตัรประกนัสงัคม, เลข

ใบอนญุาตขบัข่ี, เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี, เลขบญัชีธนาคาร, เลขบตัรเครดติ 
o ภาพส าเนาบตัร และ/หรือ เอกสารท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ภาพส าเนาบตัรประชาชน , ภาพ

ส าเนาใบขบัข่ี, ภาพส าเนาทะเบียนบา้น, ภาพส าเนาทะเบียนรถ, ภาพส าเนากรมธรรมป์ระกนัภยั, 
ภาพส าเนาบตัรเครดติ, ภาพส าเนาเอกสารทางการเงิน 

o ขอ้มลูท่ีระบทุรพัยส์ินของบคุคล เชน่ ทะเบียนรถ โฉนดท่ีดนิ หนงัสือรบัรองการท าประโยชน ์(น.ส.
3)/(น.ส.3ก) 

o ขอ้มลูเก่ียวกบัสถานะทางการเงิน เชน่ รายได ้การใชจ้า่ย การกูยื้มเงิน การช าระหนี ้
o ขอ้มลูอปุกรณห์รือเครื่องมือ เชน่ IP address, MAC address, Cookie ID 
o ขอ้มูลบนัทึกต่างๆ ท่ีใชต้ิดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล เช่น Log file, ขอ้มูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร ์
o ขอ้มลูท่ีสามารถใชใ้นการคน้หาขอ้มลูสว่นบคุคลอ่ืนบนอินเตอรเ์น็ต 
o ขอ้มูลบญัชีผูใ้ชง้าน (Account) หรือขอ้มูลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดแ้ก้ไขปรบัปรุงในบญัชี

ผูใ้ชง้านของเจา้ของขอ้มลู 
o ขอ้มลูการประเมินผลการปฏิบตังิานพนกังาน เชน่ ความพงึพอใจของลกูคา้  
o ขอ้มูลท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลขา้งตน้ท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลได ้

เชน่ วนัเดือนปี เกิด, สญัชาต,ิ ขอ้มลูการศกึษา, ขอ้มลูทางการเงิน, ขอ้มลูการจา้งงาน 
3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีควำมอ่อนไหว (Sensitive Data) 
o ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงเชือ้ชาติ , ศาสนา, รูปภาพใบหน้า, ลายนิว้มือ, 

ขอ้มลูอตัลกัษณเ์สียง 
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4. แหล่งทีม่ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิัทอาจไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลจากผูใ้ชบ้รกิาร ดงันี ้
4.1 บริษัทอำจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกผู้ใช้บริกำรโดยตรง โดยบริษัทจะเก็บรวมรวมข้อมูลส่วน

บุคคลจำกข้ันตอนกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ดังต่อไปนี ้
o จากการสมคัรใชบ้รกิารกบับรษิัท หรือขัน้ตอนการย่ืนค ารอ้งขอใชส้ิทธิตา่ง ๆ กบับรษิัท 

o จากความสมคัรใจในการสง่ค  าขอสินเช่ือเพ่ือใหบ้รษิัทพิจารณาตามค าขอสินเช่ือ 

o จากการตดิตอ่กบับรษิัทตามช่องทางการส่ือสารตา่ง ๆ ของบรษิัท 

o จากขอ้มลูการใชเ้ว็บไซตข์องบรษิัทผา่น Browser’s cookies 

o จากการท าธุรกรรมสญัญา 
o จากการท าแบบส ารวจ หรือการเขา้รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ 

4.2 บริษัทอำจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจำกบุคคลทีส่ำม ดังต่อไปนี ้
o จากบคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลท่ีเป็นคูส่ญัญากบับรษิัท 

o จากบริษัทประกันวินาศภัย และ/หรือ บริษัทประกันชีวิตท่ีบริษัทเป็นคู่สัญญาในฐานะนายหน้า
ประกนัวินาศภยั และ/หรือ นายหนา้ประกนัชีวิต 

o จากบรษิัท ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิจ ากดั 
5. วัตถุประสงคใ์นกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อวตัถปุระสงค ์ดงัตอ่ไปนี ้
5.1 เพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอใชบ้รกิาร 
5.2 เพ่ือการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบักระบวนการสินเช่ือ 
5.3 เพ่ือการปฏิบตัติามสญัญาและการปฏิบตัิตามเง่ือนไขการใหบ้รกิารของบริษัท 
5.4 เพ่ือการปฏิบตัติามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
5.5 เพ่ือบรหิารจดัการเก่ียวกบักรมธรรม ์
5.6 เพ่ือการติดตอ่ส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ การควบคมุคณุภาพของการใหบ้รกิาร หรือการดแูล

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
5.7 เพ่ือน าเสนอผลิตภัณฑห์รือบริการใด ๆ ของบริษัท และ/หรือ พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทท่ีเป็น

บคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคล 
5.8 เพ่ือเป็นการจดัการเก่ียวกับการบริการหลงัการขาย เพ่ือใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดป้ระโยชน์

สงูสดุ 
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5.9 เพ่ือการจดัท าบรกิารทางดจิิทลั 
5.10 เพ่ือการมีสว่นรว่มในกิจกรรมทางการตลาด และการวิจยัตลาด 
5.11 เพ่ือการสมคัรงานผา่นทางเว็บไซต ์หรือชอ่งทางอ่ืนของบรษิัท 
5.12 เพ่ือประโยชนอ์ันชอบดว้ยกฎหมายของบริษัท เช่น การบนัทึกภาพผูท่ี้มาติดต่อท าธุรกรรมกับ

บรษิัททางกลอ้งวงจรปิด (CCTV)  
หมำยเหตุ: กรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ประสงคใ์หข้อ้มลูส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิ
ตามสญัญาหรือกฎหมายกับบริษัท อาจส่งผลใหบ้ริษัทไม่สามารถใหบ้ริการหรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือ
ใหบ้ริการผลิตภัณฑห์รือบริการทัง้หมดหรือบางส่วนแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้ทัง้นี ้หากบริษัทใช้
ขอ้มลูสว่นบคุคลนอกเหนือจากวตัถปุระสงคต์ามท่ีก าหนดขา้งตน้ บรษิัทจะขอความยินยอมจากเจา้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคลก่อนการด าเนินการดงักลา่ว 

6. กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
เม่ือไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลจากแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูแลว้ บรษิัทจะด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
6.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

(1) บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในรูปเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกสภ์ายใต้
วตัถุประสงคข์องบริษัทและภายในระยะเวลาเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือประโยชนใ์นการใชง้านขอ้มูลส่วน
บุคคลตามวัตถุประสงคท่ี์ระบุไว้เท่านั้น และบริษัทจะด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ถกูตอ้งสมบรูณแ์ละเป็นปัจจบุนัตามท่ีไดร้บัแจง้จากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล  

(2) บริษัทจะเก็บขอ้มลูโดยตรงจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลและจะขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู
ส่วนบุคคลก่อนท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่ เป็นกรณีท่ีไม่ตอ้งขอความยินยอม
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ทัง้นีบ้รษิัทอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลเขา้กบัขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีไดร้บั
จากแหลง่อ่ืนภายใตว้ตัถปุระสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย  
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6.2 กำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
(1) บรษิัทจะใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลเม่ือไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู

สว่นบคุคลเทา่นัน้ เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีไมต่อ้งขอความยินยอมตามท่ีกฎหมายก าหนด  
(2) บริษัทจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นประโยชนต์่อการท างานหรือ

การด าเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดร้บับริการท่ีดี โดยบริษัทจะใชข้อ้มูล
ส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพ่ือปรบัปรุงบริ การใหมี้
ประสิทธิภาพมากขึน้ เพ่ือพฒันามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารจดัการ
ความเส่ียง ตรวจจับ ป้องกันกิจกรรมท่ีมีแนวโน้มในการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานท่ี
เก่ียวข้องหรือข้อตกลง เง่ือนไขการใช้งานเว็บไซตข์องบริษัท รวมถึงเพ่ือติดต่อลูกคา้ผ่านทาง
โทรศพัท ์ขอ้ความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย ์หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพ่ือสอบถาม หรือแจง้ให้
ทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูล หรือส ารวจความคิดเห็น หรือแจง้ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของบรษิัทตามท่ีจ าเป็น 

6.3 กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
เพ่ือประโยชนใ์นการด าเนินการตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี ้บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ทั้งนี ้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าวนัน้ 
บริษัทจะท าสญัญากบับคุคลเหล่านัน้เพ่ือใหบ้คุคลนัน้ปฏิบตัิหนา้ท่ีในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลไว้
เป็นความลบัและก าหนดมิใหใ้ช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวตัถุประสงคข์อง
การเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลหรือเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก เวน้แต ่เหตดุงัตอ่ไปนีใ้หส้ามารถกระท า
ได ้
(1) เป็นไปเพ่ือประโยชนข์องเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล และการขอความยินยอมไมอ่าจกระท าไดใ้นเวลา

นัน้ 
(2) เป็นไปเพ่ือประโยชน์กับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ

ผูใ้ชบ้รกิารทา่นอ่ืน 
(3) เป็นไปเพ่ือประโยชนแ์ก่การสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรือการพิจารณาคดีของศาล 
(4) เป็นการปฏิบตัติามกฎหมาย 
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บรษิัทอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลใหแ้ก่บคุคลตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้ง บคุลากรของบรษิัทท่ีปฏิบตังิานเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล 
(2) พนัธมิตรของบริษัท เช่น บริษัทประกนัวินาศภยั บริษัทประกนัชีวิต บริษัทหลกัทรพัย ์บริษัทจดัการ

กองทนุ 
(3) ท่ีปรึกษาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ

ภายใน ผูต้รวจสอบภายนอก 
(4) ผูใ้หบ้ริการต่างๆ ท่ีใหบ้ริการแก่บริษัท เช่น ผูใ้หบ้ริการทางการเงิน ผูใ้หบ้ริการสินเช่ือ ผูใ้หบ้ริการ

จัดการโครงสรา้งพืน้ฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใ้หบ้ริการจัดเก็บขอ้มูล รวมถึงผูใ้หบ้ริการ
คลาวด ์ผูใ้หบ้ริการทางการตลาด ซึ่งรวมถึงผูใ้หบ้ริการในการจัดท าขอ้มลูและสถิติ ผูใ้หบ้ริการงาน
โฆษณา งานประชาสัมพันธ์ และการติดต่อส่ือสาร ผูใ้หบ้ริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบและ
เครือข่ายช าระเงิน ผูใ้หบ้ริการยืนยนัตวัตนต่าง ๆ ผูใ้หบ้ริการติดตามหนี ้ผูใ้หบ้ริการตรวจสภาพ
ทรพัยส์ิน ตวัแทนรบัช าระเงิน 

(5) สถาบนัการเงิน บคุคล และ/หรือ นิติบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทว่าจา้งเพ่ือใหบ้ริการแก่เจา้ของขอ้มลูสว่น
บคุคลแทนบรษิัท 

(6) บุคคลอ่ืนใดท่ีกฎหมายก าหนด ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ ค าสั่งของหน่วยงาน
ราชการ และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีหนา้ท่ีก ากับดแูล ตลอดจนค าสั่งของหน่วยงานตลุาการให้
บรษิัทเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ซึ่งบรษิัทจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลดงักล่าว 

(7) ผูร้บัโอนสิทธิและ/หรือผูร้บัโอนสิทธิและหนา้ท่ีจากบริษัท ในกรณีท่ีบริษัทประสงคจ์ะโอนสิทธิและ/
หรือสิทธิและหนา้ท่ีของบริษัท หรือในกรณีท่ีมีการโอนกิจกรรมบางส่วนหรือทัง้หมด การควบรวม
กิจการและการปรบัเปล่ียนโครงสรา้งการถือหุน้ภายในบรษิัท บรษิัทจ าเป็นจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลู 
ส่วนบุคคลใหแ้ก่ผูร้บัโอนสิทธิ และ/หรือผูร้บัโอนสิทธิและหนา้ท่ี (รวมถึงผูท่ี้มีความเป็นไปไดท่ี้จะ
เป็นผูร้บัโอน) โดยสิทธิและหนา้ท่ีของผูร้บัโอนในส่วนท่ีเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันีด้ว้ย 
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 7. วิธีกำรและระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลดว้ยวิธีการและระยะเวลา ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัเก็บในรูปแบบเอกสาร และ/หรือ ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์
(2) จดัเก็บ ณ สถานท่ีท่ีมีการจ ากัดสิทธิการเขา้ถึง เช่น เก็บไวใ้นระบบ Server ของบริษัท หรือเก็บไวบ้น 

Cloud ท่ีเป็นผูใ้หบ้รกิารของบรษิัท 
(3) บริษัทจะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลไวใ้นระหว่างท่ีเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นลกูคา้หรือมีความสมัพนัธ์

อยู่กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาตามท่ีสัญญาหรือกฎหมายก าหนดหรือให้อ านาจ เพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบันี ้ซึ่งอาจจ าเป็นตอ้งเก็บรกัษาไวต้่อไปภายหลงัจากนัน้หากมี
กฎหมายก าหนดหรืออนญุาตไว ้เชน่ จดัเก็บไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน จัดเก็บไว้เพ่ือวัตถุประสงคใ์นการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทในอายุความตามท่ี
กฎหมายก าหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทัง้นี ้บริษัทจะลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล หรือท าให้
เป็นขอ้มลูท่ีไมส่ามารถระบถุึงตวัตนไดเ้ม่ือหมดความจ าเป็นหรือสิน้สดุระยะเวลาดงักลา่ว 

8. กำรรักษำควำมปลอดภัยส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นอย่างดีตามมาตรฐานการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลส่วน
บคุคลตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด โดยบริษัทไดจ้ดัใหมี้มาตรการในการปอ้งกนัการเขา้ถึงหรือการแกไ้ข
ขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนญุาตโดยใชว้ิธีการเขา้รหสัและ/หรือ ความปลอดภยัทางกายภาพท่ีเหมาะสมและมีการ
ตรวจสอบการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว รวมถึงใชม้าตรการเชิงบริหารจัดการท่ีเขม้งวดเพ่ือป้องกันการละเมิด
ขอ้มลูส่วนบคุคล และเพ่ือรกัษาความมั่นคงปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล และเพ่ือประโยชน์
ในการรกัษาความลบัและความปลอดภยัส าหรบัข้อมลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้บริษัทไดจ้  ากดัสิทธิในการเขา้ถึงและ
การเขา้ใชง้านขอ้มลูสว่นบคุคลไวเ้ฉพาะบคุลากรของบรษิัท ท่ีเก่ียวขอ้งเทา่นัน้ อยา่งไรก็ตาม บรษิัทอาจมีการ
ใช้บริการจากบุคคลและ/หรือนิติบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาด าเนินการในนามของบริษัท โดยบริษัทจะ
ด าเนินการใหบ้คุคลเหลา่นัน้ปฏิบตัติามมาตรการรกัษาความลบัของขอ้มลู 

9. สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีสิทธิในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
9.1 สิทธิในกำรเพกิถอนควำมยนิยอม 
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมท่ีไดใ้หไ้วก้บับรษิัท โดยการถอนความยินยอม
จะไมก่ระทบตอ่การเก็บ รวบรวม ใช ้เปิดเผย และประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล ท่ีเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล
ไดใ้หค้วามยินยอมกับบริษัทไปแลว้ก่อนหนา้นี ้ทัง้นี ้การถอนความยินยอมดงักล่าวอาจท าใหบ้ริษัทไม่
สามารถใหบ้รกิารแก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลตอ่ไปได ้
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9.2 สิทธิในกำรเข้ำถงึข้อมูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลและขอรบั
ส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือขอให้บริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจา้ของข้อมูลเองหรือผู้
ควบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอ่ืน (หากขอ้มลูดงักล่าวอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถด าเนินการดงักล่าวได)้ รวมถึง
ขอใหบ้ริษัทเปิดเผยการไดม้าซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคล หากขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วน
บคุคลไมไ่ดใ้หค้วามยินยอมในการจดัเก็บ 

9.3 สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลมีสิทธิในการขอใหบ้ริษัทด าเนินการแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ตนท่ีบรษิัทจดัเก็บไวใ้หเ้ป็นขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ปัจจบุนั และสมบรูณ ์ไมก่่อใหเ้กิดการเขา้ใจผิด 

9.4 สิทธิในกำรลบ หรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคล 
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอใหบ้ริษัทท าการลบ หรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเอง 
หรือท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วกลายเป็นขอ้มลูท่ีไมส่ามารถระบตุวับคุคลได ้กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เม่ือผูใ้ชบ้ริการไดเ้พิกถอนหรือคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล
และบริษัทไม่มีอ านาจตามกฎหมายหรือความตกลงท่ีท ากบัเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีจะท าการเก็บ
รวบรวม ใช ้เปิดเผย และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ตอ่ไปได ้

(2) เม่ือไม่มีเหตุจ  าเป็นท่ีจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมู ลส่วนบุคคลตาม
วตัถปุระสงค ์

(3) เม่ือมีการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
9.5 สิทธิในกำรระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอใหบ้ริษัทระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของตนเองเป็นการชั่วคราวได ้
เม่ือบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ หรือตรวจสอบค าคดัคา้นของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 
ทัง้นี ้กรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลขอใหบ้ริษัทลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล เจา้ของขอ้มูลส่วน
บคุคลอาจขอใหบ้รษิัทระงบัการใชข้อ้มลูดงักลา่วแทนการลบ หรือการท าลายก็ได ้

9.6 สิทธิในกำรให้โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล 
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนยา้ยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีใหไ้ว้กับบริษัทไปยังผู้
ควบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลรายอ่ืน หรือขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีส่งหรือโอนยา้ยไปยงัผูค้วบคมุขอ้มูลส่วน
บคุคลอ่ืนโดยตรง เวน้แต ่โดยสภาพทางเทคนิคไมส่ามารถท าได ้

9.7 สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของตน หากปรากฏว่า
ขอ้มลูท่ีบรษิัทจดัเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยและประมวลผลไมไ่ดร้บัความยินยอม 
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 9.8 สิทธิในกำรร้องเรียน 
เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลมีสิทธิรอ้งเรียนตอ่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล กรณีท่ีบริษัทหรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้าง หรือผู้ร ับจ้างของบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ ประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. เจ้ำหน้ำทีคุ้่มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิัทไดป้ฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 โดยบรษิัทไดแ้ตง่ตัง้เจา้หนา้ท่ี
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทท่ี
เก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกับพระราชบญัญัติคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลสามารถติดตอ่เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของบริษัท เพ่ือด าเนินการย่ืน
ค ารอ้งขอด าเนินการตามสิทธิขา้งตน้หรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกับนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตาม
ชอ่งทางการตดิตอ่ ดงันี ้
 
สถำนทีต่ดิต่อ : บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
  เลขท่ี 69 หมู่ 7 ต  าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
50210 
โทรศัพท ์ : 02-153-9587 หรือ Call Center 1361 

เวลาท าการ (จนัทร-์ศกุร ์เวลา 9.00-18.00 น.) 
เว็บไซต ์ : www.hengleasing.com 
Email : dpo@hengleasing.co.th 
 
บรษิัทจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาตามค ารอ้งของท่านภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีบริษัทไดร้บัค า
ขอ ทัง้นี ้บริษัทอาจปฏิเสธค าขอในการใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือกรณีท่ีข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอไม่ปรากฏช่ือหรือบ่งบอกลักษณะท่ี
สามารถระบตุวัของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลได ้โดยบรษิัทจะจดัท าบนัทกึการปฏิเสธการคดัคา้นดงักล่าว
พรอ้มดว้ยเหตผุลใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลรบัทราบถึงเหตดุงักลา่วดว้ย 
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11. นโยบำยกำรใช้คุกกี ้(Cookies) 

บรษิัทใชค้กุกี ้(cookies) หรือไฟลข์อ้มลูขนาดเล็กเพ่ือจดัเก็บรายละเอียดขอ้มลู Log การเขา้เย่ียมชมเว็บไซต ์
และ/หรือ แอพพลิเคชนัของบริษัท โดยคกุกีจ้ะถกูดาวนโ์หลดเก็บไวใ้นอุปกรณข์องผูใ้ชง้านเพ่ือระบุอุปกรณ์
การใชง้านของผูเ้ขา้ใชแ้ตจ่ะไมร่ะบตุวัตนบคุคลผูเ้ขา้ใชง้าน ทัง้นี ้การวิเคราะหค์กุกีอ้าจท าโดยบคุคลท่ีสามท่ี
ให้บริการดังกล่าวหรือบริษัทอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนในนามของบริษัท เช่น Google 
Analytics เป็นตน้ 
บรษิัทจะใชค้กุกีเ้พ่ือประโยชนใ์นการพฒันาประสิทธิภาพในการเขา้ถึงบรกิารตา่งๆ ในเว็บไซตข์องบริษัทผ่าน
อินเตอรเ์น็ต รวมถึงพฒันาประสิทธิภาพในการใชง้านบริการของบริษัททางอินเตอรเ์น็ต โดยบรษิัทใชค้กุกีเ้พ่ือ
กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) เพ่ือใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลสามารถเขา้สู่ระบบ Login บญัชีของตนเองในเว็บไซตข์องบริษัทไดอ้ย่าง

ตอ่เน่ือง 
(2) เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการใชง้านเว็บไซต ์เพ่ือน าไปพฒันาใหส้ามารถใชง้านไดง้่าย รวดเรว็ และ 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้เม่ือมีการเขา้ใชบ้ริการเว็บไซตข์องบริษัทอย่างต่อเน่ืองโดยไม่เปล่ียนแปลงการตัง้
คา่บนอินเตอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์อปุกรณข์องเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลจะยอมรบัคกุกีไ้ปโดยอตัโนมตั ิเม่ือมี
การเขา้ใชง้านครัง้ต่อไป โดยหากไม่ตอ้งการให้คุกกีท้  าการรวบรวมขอ้มูล เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
สามารถเลือกเปล่ียนแปลงการตัง้ค่ายอมรับท่ีส่วน “การตัง้ค่า” ของแถบเครื่องมือบนอินเตอรเ์น็ต
เบราวเ์ซอรไ์ด ้

12. นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น 
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบบันีใ้ชเ้ฉพาะส าหรบัการใหบ้รกิารของบรษิัทและการใชง้านบนเว็บไซต์
ของบรษิัทเทา่นัน้ หากทา่นไดก้ด link ไปยงัเว็บไซตอ่ื์น (แมจ้ะผา่นชอ่งทางในเว็บไซตข์องบรษิัทก็ตาม)  
ทา่นจะตอ้งศกึษาและปฏิบตัิตามนโยบายความเป็นส่วนตวัท่ีปรากฏในเว็บไซตน์ัน้ ๆ แยกตา่งหากจากบริษัท 

13. กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการทบทวน เพิ่มเตมิ แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือปรบัปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคลฉบบันีไ้ดใ้นอนาคต เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิและกฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงของการใหบ้ริการ และการด าเนินงานของเราเพ่ือความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการ
ใหบ้รกิาร 
ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ บรษิัทจะแจง้ใหท้า่นทราบผา่นเว็บไซต์
หรือชอ่งทางส่ือสารอ่ืน ๆ ของบรษิัทโดยเร็วท่ีสดุ ดงันัน้จงึขอแนะน าใหท้า่นอา่นนโยบายและแนวปฏิบตัใิน
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลทกุครัง้ท่ีใชบ้รกิาร 
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16.   นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม (Market Conduct) 
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัในการบริหาร

จดัการดา้น การใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) โดยสง่เสรมิมาตรการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเป็น
ธรรม เท่าเทียมก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดต่อลูกคา้และค านึงถึงความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ ดงันัน้ บริษัท จึงไดก้ าหนด
นโยบายการบริหารจัดการดา้นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้อย่างเป็นธรรมเพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนว
ปฏิบตัใินการด าเนินธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้

1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่ือใหล้กูคา้เช่ือมั่นไดว้่าบริษัทมุ่งเนน้การใหบ้ริการอย่างเป็นธรรม บริการลกูคา้อย่างจริงใจ 

และไมเ่อาเปรียบ 

1.2 เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัค าแนะน าท่ีเหมาะสมและชดัเจน 

1.3 เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีเป็นธรรมทัง้ดา้นราคาและเง่ือนไข 
1.4 เพ่ือใหล้กูคา้สามารถใชบ้รกิารไดส้ะดวกและไดร้บัการดแูลแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม  
1.5 เพ่ือใหบ้รษิัทชว่ยใหล้กูคา้เขา้ใจสิทธิและหนา้ท่ีของตนเอง  

2. ค ำนิยำม 
2.1 "ลูกค้ำ" หมายถึง บคุคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งใชผ้ลิตภัณฑแ์ละบริการอยู่ในปัจจบุนัและ 

ใหห้มายความรวมถึงผูต้ิดตอ่สอบถามขอ้มลูผลิตภณัฑแ์ละบริการ ผูท่ี้รบัทราบผลิตภณัฑแ์ละ
บริการผ่านส่ือต่าง ๆ และผูท่ี้ไดร้บัการเสนอหรือแนะน าจากบริษัทเพ่ือใหซื้อ้ผลิตภัณฑแ์ละ
บรกิาร 

2.2 "ลูกค้ำกลุ่มเปรำะบำง" หมายถึง ลกูคา้ซึ่งผูใ้หบ้ริการตอ้งใชค้วามระมดัระวงั ในการติดต่อ
และใหบ้ริการเป็นพิเศษ เช่น ผูส้งูอายท่ีุมีอายตุัง้แต ่60 ปีขึน้ไป ผูท่ี้มีความรูท้างการเงินอย่าง
จ ากดั ผูท่ี้ไม่มีประสบการณก์ารใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงิน หรือผูท่ี้มีขอ้จ ากดัในการ
ส่ือสารหรือตดัสินใจ อาทิ ผูท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้ินหรือการมองเห็น หรือผูท่ี้มีภาวะ
บกพรอ่งทางสขุภาพ 

2.3 "ผลิตภัณฑ"์ หมายถึง ผลิตภัณฑแ์ละบริการทางการเงินทุกประเภทท่ีบริษัทเป็นผูใ้หบ้ริการ  
ผูแ้นะน า หรือผูข้าย ซึ่งรวมถึงผลิตภณัฑท่ี์อยู่ภายไตก้ารก ากบัของหน่วยงานอ่ืน เช่น ตราสาร
หนี ้กองทนุรวม ประกนัวินาศภยั และประกนัชีวิต 
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 3. หลักกำรส ำคัญ 
3.1 บรษิัทจะเนน้การใหบ้รกิารอยา่งเป็นธรรม บรกิารลกูคา้อยา่งจรงิจงัตรงความประสงคแ์ละไม่เอา

เปรียบ  
3.2 บริษัทจะท าใหลู้กคา้มั่นใจไดว้่า ลูกคา้ไดร้บัขอ้เสนอแนะ ค าแนะน าเก่ียวกับผลิตภัณฑแ์ละ

บริการท่ีจ  าเป็นตรงตามความประสงคแ์ละไม่รบกวนลกูคา้ รวมถึงไดร้บัขอ้มลูท่ีชดัเจนเพียงพอ 
ไม่เกินจริงไม่บิดเบือน ทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัการขาย เพ่ือการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑแ์ละ
บริการด้วยความเข้าใจท่ีถูกต้อง รวมถึงสามารถเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้
ใหบ้รกิารไดอ้ยา่งสะดวก 

3.3 บริษัทใหค้วามส าคญักับความเป็นส่วนตวัและการรกัษาความลับของขอ้มูลของลูกคา้และมี
หนา้ท่ีรบัผิดชอบในการใชแ้ละรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
รวมทัง้คุม้ครองความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูสว่นบคุคล 

3.4 บรษิัทเล็งเห็นวา่ขอ้รอ้งเรียนและปัญหาการใหบ้รกิาร เป็นโอกาสในการพฒันาสินคา้และบริการ
ของบริษัทและจะจดัการปัญหาเก่ียวกับผลิตภัณฑแ์ละบริการท่ีไดร้บัแจง้จากลูกคา้อย่างเป็น
ธรรมเทา่เทียม และมีความเป็นมืออาชีพ 

3.5 เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ถือปฏิบตัิใหเ้กิดการใหบ้ริการทางการเงินอย่างมีความ
รบัผิเชอบ และสรา้งความเช่ือมั่นและเช่ือถือแก่ลกูคา้วา่ บรษิัทจะรกัษาความไวว้างใจจากลกูคา้
ในเรื่องการใหบ้รกิารอยา่งเป็นธรรม 

4. กำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม 
บริษัทควบคมุดแูลการใหบ้ริการลกูคา้อย่างเป็นธรรม โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือผูท่ี้มีต  าแหน่งเทียบเท่าตระหนกัถึงความส าคญั
ในการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเป็นธรรม ดงันี ้

4.1 คณะกรรมการบริษัท จดัตัง้และอนุมัตินโยบายการบริหารจัดการดา้นการใหบ้ริการแก่ลูกคา้
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct Policy) เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในสาระส าคญัเก่ียวกับการ
ใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียม 

4.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือผูท่ี้มีต  าแหน่งเทียบเท่า ก าหนดนโยบายการบริหารจดัการดา้นการ
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงการก ากับมอบหมาย จัดสรรหน้าท่ีและความ
รบัผิดชอบตามสายงาน เพ่ือควบคมุดแูลการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเป็นธรรมไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
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 4.3 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ
กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ หรือผูท่ี้มีต  าแหน่งเทียบเท่า พัฒนาและรกัษาความเหมาะสมความ
พอเพียงของระบบการบริหารจัดการดา้นการบริการแก่ลูกคา้อย่างเป็นธรรม ตรวจสอบการ
ใหบ้ริการลูกคา้อย่างเป็นธรรม ควบคุมความเส่ียงรวมถึงระบบท่ีสามารถท าการส่ือสารและ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะเม่ือเกิดเหตท่ีุมีนยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งเป็นธรรม 

4.4 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือผูท่ี้มีต  าแหน่งเทียบเท่า ยึดหลกัเกณฑก์ารปฏิบตัิตามนโยบายการ
บริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการแก่ลกูคา้อย่างเป็นธรรมฉบบันี ้ใหเ้กิดผลตามประกาศธนาคาร
แหง่ประเทศไทย ท่ี สกส2. 4/2563 เรื่อง การบรหิารจดัการดา้นการใหบ้ริการแก่ลกูคา้อย่างเป็น
ธรรม (Market conduct) และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สกส2. 5/2563 เรื่อง การ
ก าหนดแนวทางการพิจารณาน าหลกัเกณฑก์ารบริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการแก่ลกูคา้อย่าง
เป็นธรรม (Market conduct) ไปถือปฏิบตัใิหเ้หมาะสมกบัผูใ้หบ้รกิารแตล่ะประเภท 

ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารบริหารจดัการระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการใหบ้ริการลูกคา้ตัง้แต่
ตน้จนจบ (end-to-end process) ทัง้หมดมาตรฐาน 9 ระบบงาน ดงันี ้

 
(1) วัฒนธรรมองคก์รและบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

บริษัทก าหนดนโยบายในการส่ือสารและถ่ายทอดวัฒนธรรมการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างเป็นธรรมและมี
ประสิทธิผลให้ทั่วถึงทุกส่วนงานและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องทั่วทั้งบริษัท เพ่ือผลักดันการให้บริการอย่างเป็น
รูปธรรมมีประสิทธิผล ตลอดจนการยึดถือปฏิบตัิจนเป็นวฒันธรรมองคก์รและมอบหมายใหมี้ผูร้บัผิดชอบหรือ
หนว่ยงานในการท าหนา้ท่ีดแูลรบัผิดชอบการปฏิบตังิานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) กำรพัฒนำผลิตภัณฑแ์ละกำรจัดกลุ่มลูกค้ำ 

บรษิัทจดัใหมี้การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัความประสงค ์ความสามารถทางการเงิน และความสามารถ
ในการท าความเขา้ใจของลกูคา้เปา้หมายแตล่ะกลุ่ม เหมาะสมกบัความสามารถในการขายของพนกังานและ
ระบบงาน รวมถึงความสามารถในการควบคมุดแูลคณุภาพการขายใหเ้ป็นธรรมกับลกูคา้ เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บั
ผลิตภัณฑท่ี์เป็นธรรมทั้งราคาและเง่ือนไข โดยบริษัทจัดให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมดูแลคุณภาพ 
วิเคราะหค์วามตอ้งการของลกูคา้ เพ่ือประโยชนใ์นการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม ่ๆ  
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(3) กำรจ่ำยค่ำตอบแทน 

บริษัทก าหนดค่าตอบแทนและมาตรการลงโทษท่ีค านึงถึงคณุภาพการใหบ้ริการอย่างมีนยัส าคญัส าหรบั
พนกังานทกุระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ รวมถึงผูบ้รหิารท่ีมีหนา้ท่ีควบคมุดแูลเพื่อผลกัดนัให้
เกิดการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อยา่งเป็นธรรม โดยไมเ่ป็นการผลกัดนัใหเ้ป็นการเรง่ขายหรือบริการท่ีไมเ่ป็นธรรม 

(4) กระบวนกำรขำย 

บริษัทมีกระบวนการขายท่ีไม่รบกวนความเป็นส่วนตวัของลกูคา้ ไดร้บัขอ้มลูส าคญัครบถว้น ไม่เกินจริง ไม่
บดิเบือน เพียงพอตอ่การตดัสินใจดว้ยความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งและเพียงพอตอ่การใชบ้ริการตอ่ไป โดยลกูคา้จะ
ไดร้บัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเหมาะกบัความประสงค ์ความสามารถทางการเงินแลความสามารถในการท า
ความเขา้ใจของลกูคา้ 

(5) กำรส่ือสำรและกำรให้ควำมรู้แก่พนักงำน 

บริษัทส่ือสารและใหค้วามรูแ้ก่พนกังานทกุระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ เพ่ือใหพ้นกังานไดร้บั
การส่ือสารท่ีช่วยให้ตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการอย่างเป็นธรรม มีความรูค้วามสามารถ
เพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีและน าไปปฏิบัติจริง โดยบริษัทส่งเสริมให้พนักงานท่ีเก่ียวข้องมีความรู้
ความสามารถเพียงพอในการปฏิบตัหินา้ท่ีเพ่ือการใหบ้รกิารอยา่งเป็นธรรม 

(6) กำรดูแลข้อมูลของลูกค้ำ 

บริษัทจดัใหมี้นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Policy) เพ่ือใหล้กูคา้มั่นใจไดว้่าขอ้มลูของลกูคา้
ท่ีบริษัทไดร้บัตอ้งปลอดภัย มีการค านึงถึงความเป็นส่วนตวัของลูกคา้และมีมาตรการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภยัท่ีเหมาะสม เพ่ือปอ้งกนัการสญูหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล
ของบคุคลของลกูคา้โดยปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ 

(7) กำรแก้ไขปัญหำและจัดกำรเร่ืองร้องเรียน 

บริษัทจดัใหมี้ช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรียนแก่ลูกคา้ส าหรบัการแกไ้ขปัญหา การจดัการเรื่องรอ้งเรียนและการ
ชดเชยเยียวยาใหแ้ก่ลูกคา้ใหมี้ความชัดเจน รวดเร็ว เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม โดยจะสรุป
รายงานภาพภาพรวมเรื่องรอ้งเรียนและความคืบหนา้หรือระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาดา้นการบริหาร
จดัการดา้นการใหบ้ริการแก่ลกูคา้อย่างเป็นธรรมเสนอต่อผูบ้ริหารในต าแหน่งสงูสดุ หรือคณะท างาน หรือ
ผูบ้ริหารท่ีไดร้บัมอบหมายอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาเรื่องรอ้งเรียนซ า้อีกและเพื่อปรบัปรุง
คณุภาพการบรกิารใหดี้ขึน้  
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(8) กำรควบคุม ก ำกับ และตรวจสอบ 

บรษิัทบรหิารจดัการเก่ียวกบัการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อยา่งมีกระบวนการ ระบบควบคมุและการตรวจสอบการ
ปฏิบตัิงานซึ่งค  านึงถึงการใหบ้ริการอย่างเป็นธรรมและรดักุม เพ่ือตรวจจบัความเส่ียงและความผิดปกติ
ส าหรบัปอ้งกนัการเกิดความเสียหายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(9) กำรปฏิบัตงิำนและแผนรองรับกำรปฏิบัตงิำน 

บริษัทบริหารจดัการเก่ียวกับการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยมีระบบปฏิบตัิงานการบริหารความเส่ียงและแผน
รองรบัการปฏิบตัิงานทัง้กรณีปกติและกรณีเหตุฉุกเฉินท่ีเช่ือมั่นไดว้่าค าสั่งหรือความประสงคข์องลูกคา้
ไดร้บัการด าเนินการอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา และลกูคา้ไดร้บัการบริการอย่างต่อเน่ืองและเป็น
ธรรม 

5. กำรทบทวนนโยบำย 

บรษิัทจะทบทวนนโยบายการบรหิารจดัการดา้นการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อยา่งเป็นธรรม อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลในฐำนะ 
บริษัททีม่ปีระสิทธิภำพและรับผิดชอบต่อสังคม 

 รหสั BD-PL-001 

 

ฉบบัท่ี   :   5 

 

หน้า   :   75/90 

นโยบายการเปิดเผยข้อมลู  วนัท่ีเร่ิมใช้งาน 27 ม.ค. 2565 

 
 

17.   นโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูล 
บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูล  โดยครอบคลุมในเรื่องของความถูกตอ้ง ชัดเจน 

เพียงพอ ทันเวลา และสอดคลอ้งกับหลักกฎหมาย ซึ่งเป็นหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบท่ีตอ้งปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ 
รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งตา่งๆ อยา่งเทา่เทียมกนั  อนัจะท าใหส้ามารถสรา้งความเช่ือมั่นในเรื่องการบรหิารจดัการขอ้มลูท่ี
มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้น าไปสูก่ารสรา้งมลูคา่เพิ่มแก่กิจการ และท าใหบ้ริษัทเติบโตอยา่งมีคณุภาพ
และยั่งยืน  

ขอบเขตนโยบำย 

นโยบายว่าการเปิดเผยขอ้มูลนีค้รอบคลุมการรกัษาความลับของขอ้มูลลับ การจัดการความลับไม่ให้
รั่วไหล และขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์ การใหข้อ้มูลต่างๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการใหข้อ้มลู
เป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ยวาจา หรือผ่านทางโทรศพัท ์อินเตอรเ์น็ต การแถลงขอ้มูลใหก้ับผูส่ื้อข่าวหรือนกัลงทนุ 
(Press Conference) การประชุมทางวีดีทัศน ์(Teleconference) ตลอดจนการให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางท่ี
หนว่ยงานรฐั หรือบคุคลอ่ืนจดัไว ้ส าหรบัใหบ้คุคลทั่วไปสามารถรบัรูข้อ้มลูได ้  
1. มำตรฐำนกำรรักษำควำมลับ 

• คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนักงาน ผูร้บัจา้ง และคู่สัญญา ของบริษัท จะตอ้งรกัษาความลับของ
ขอ้มลู เอกสารของบรษิัท และหา้มเปิดเผยขอ้มลู เอกสาร เวน้แตเ่ป็นบคุคลท่ีมีสิทธ์ิเปิดเผยขอ้มลูนัน้ ๆ 

• การรกัษาความลบัใหห้มายรวมถึง ความลบัทางการคา้ สตูร การประดษิฐ์คดิคน้ตา่ง ๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของ
บรษิัท 

2. มำตรฐำนกำรเปิดเผยข้อมูล 

• การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) ใหเ้ปิดเผย
อย่างระมดัระวงั ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา พรอ้มทัง้ด  าเนินการใหแ้น่ใจไดว้่าผูถื้อหุน้ หรือนกัลงทนุไดร้บั
ขอ้มลูตา่งๆ อยา่งเหมาะสม เพียงพอ เทา่เทียมกนั ทนัเวลา และสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย  

• การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นการคาดการณเ์ก่ียวกบัสภาวะ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน
อนาคตของบริษัท (Forward-Looking Information) ใหเ้ปิดเผยดว้ยความระมัดระวงั และใหอ้ธิบายถึง
เง่ือนไขหรือสมมตุฐิานท่ีใชป้ระกอบในการคาดการณน์ัน้ 

• การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะแลว้ (Material Public Information) ใหเ้ปิดเผยอย่าง
ชัดเจน ครบถ้วนโดยไม่ใหเ้กิดความสับสน นอกจากนี ้การใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอ้มูลส าคญัท่ีได้
เปิดเผยไปแลว้ตอ้งมีความชดัเจนและสอดคลอ้ง ไมท่  าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดกบัขอ้มลูท่ีไดเ้ปิดเผยไปแลว้ 
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• การเปิดเผยขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ขอ้มลูส าคญั (Non-material Information) ใหเ้ปิดเผยบนพืน้ฐานของความ
เป็นจรงิ และตอ้งไมมี่เจตนาใหผู้อ่ื้นส าคญัผิดในขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน ราคา
หลกัทรพัย ์หรือเปิดเผยในท านองท่ีอาจท าใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ใจราคาหลกัทรพัยเ์พิ่มขึน้หรือลดลง 

• การเปิดเผยขอ้มลูกรณีเป็นรายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจยั ผลประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคมุภายใน ความเห็นและขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษิัทรว่มดว้ย 

• การเปิดเผยขอ้มลูท่ีอาจท าใหบ้ริษัท ไดร้บัผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแข่งขนั ใหใ้ชค้วามระมดัระวังเป็น
พิเศษ เชน่ ขอ้มลูเก่ียวกบัแผนธุรกิจ ขอ้มลูสว่นแบง่การตลาด เป็นตน้ 

2.1 ควำมหมำยของค ำว่ำ “ข้อมูลส ำคัญ” 

      ขอ้มลูส าคญั (Material Information) หมายถึง ขอ้มลูตา่งๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท ท่ีหาก

มีการเปิดเผยโดยวิธีการท่ีไมเ่หมาะสมแลว้ อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถในการ

ด าเนินธุรกิจของบรษิัท หรือตอ่ราคาหลกัทรพัย ์หรืออาจมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ ทัง้นี ้ไมว่า่

ขอ้มลูเหลา่นัน้จะเป็นขอ้มลูการเงิน การลงทนุ หรือความลบัทางการคา้ เชน่  

1. งบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน ,งบก าไรขาดทุน,งบกระแสเงินสด,งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สว่นของผูถื้อหุน้,หมายเหตปุระกอบงบการเงิน) และการเปล่ียนแปลงนโยบายทางบญัชีท่ีส าคญั 

2. ขอ้มลูเก่ียวกบัการควบรวมบรษิัท การไดม้าหรือจ าหนา่ยไปซึ่งบริษัทรว่ม/บรษิัทย่อยท่ีส าคญั และ
อาจมีผลกระทบ หรือเปล่ียนแปลงโครงสรา้งทางธุรกิจของบรษิัท 

3. ขอ้มลูเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหนา่ยไปซึ่งหลกัทรพัยห์รือโครงการลงทนุท่ีมลูคา่มีนยัส าคญั 
4. ขอ้มลูเก่ียวกบัการจา่ย หรืองดจา่ยเงินปันผล หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายการจา่ยเงินปันผลของ

บรษิัท 
5. ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีส าคญัของบรษิัท 
6. ขอ้มลูเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาผลิตภณัฑ ์
7. ขอ้มลูเก่ียวกบันโยบายหรือกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 
8. ขอ้มูลการคาดการณเ์ก่ียวกับสภาวะ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคต 

(Forward-Looking Information) ของบรษิัท โดยเฉพาะขอ้มลูผลก าไรหรือขาดทนุ 
9. ขอ้มูลอ่ืนๆ เก่ียวกับบริษัท ท่ีเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรพัย ์หรือมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจในการลงทนุ 
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2.2 คุณสมบัตบุิคคลผู้มีสิทธิในกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญทียั่งไม่ได้เปิดเผยสู่สำธำรณะ 

1. เป็นผูมี้ความรู ้ความเขา้ใจในธุรกิจ รวมทัง้วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั และคา่นิยมของบรษิัท 
2. มีทกัษะ ประสบการณ ์และสามารถส่ือสารกบัตลาดทนุไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.3 บุคคลผู้มีสิทธิในกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญทียั่งไม่ได้เปิดเผยสู่สำธำรณะ 

      บริษัท ก าหนดใหบ้คุคล และหรือ หน่วยงานตอ่ไปนีเ้ท่านัน้ เป็นผูมี้สิทธิในการตอบขอ้ซกัถามหรือให้

ขอ้มลูส าคญัตา่งๆ ท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยสูส่าธารณะ  

1. ประธานกรรมการบรหิาร  
2. รองประธานกรรมการบรหิาร 
3. ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
4. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
5. รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
6. ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
7. ส านกัเลขานกุารบรษิัทหรือนกัลงทนุสมัพนัธข์องบริษัท 

2.4 ช่วงเวลำกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญ 
      บริษัทมีนโยบายอย่างเครง่ครดัท่ีจะระมดัระวงัขอ้มลูส าคญัหรือขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง มิใหมี้การเผยแพรสู่่
สาธารณะก่อนวนัท่ีบริษัทก าหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลส าคญั โดยเฉพาะในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนหนา้
นัน้ 
      ทัง้นี ้พนกังานทุกคนไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะไม่ว่าใน
เวลาใดๆ เวน้แตไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบรหิารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

2.5 ช่องทำงกำรส่ือสำรข้อมูล 

- กำรเปิดเผยผ่ำนตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การรายงานผา่นช่องทางการเผยแพรข่า่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เป็นชอ่งทางหลกัใน

การเผยแพรข่อ้มลู เพ่ือใหผู้ล้งทนุทกุกลุม่เขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ยา่งเทา่เทียมกนั ซึ่งเป็นการเปิดเผยขอ้มลู

ปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละขอ้มลูท่ีมีนยัส าคญัตอ่การตดัสินใจของผูล้งทนุผา่นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย  
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- กำรเปิดเผยผ่ำนทำงเว็บไซต ์

เว็บไชตข์องบรษิัท (www.hengleasing.com) บคุคลทั่วไปสามารถเขา้ถึงไดเ้พ่ือใชศ้กึษาขอ้มลูตา่ง ๆ 

ของบรษิัท ทัง้นี ้บรษิัทจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูส าคญัท่ีมีผลตอ่ราคาหลกัทรพัย ์หรืออาจกระทบตอ่การ

ตดัสินใจลงทนุ หรือ กระทบตอ่สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ จะเปิดเผยไดก็้ตอ่เม่ือขอ้มลูนัน้ไดเ้ผยแพร่

อยา่งเป็นทางการตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้  

- ช่องทำงอื่นๆ  

เอกสารอยา่งเป็นทางการของบรษิัท เชน่ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ

56-1) เป็นตน้ 

2.6 กำรจัดกำรข้อมูล 

เม่ือมีเหตกุารณท่ี์มีนยัส าคญั ขา่วหรือขอ้มลูส าคญัท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบับรษิัท หรือขอ้มลูส าคญัท่ียงัไม่

เปิดเผยตอ่สาธารณชนรั่วไหลไปสูบ่คุคลอ่ืน ซึ่งมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยใ์หผู้มี้อ  านาจในการเปิดเผย

ขอ้มลูท าการชีแ้จงขอ้มลูท่ีถกูตอ้งผา่นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรือช่องทางการเปิดเผยตา่ง ๆ ท่ี

เหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง 

2.7 กำรด ำเนินกำรกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบำย 

      กรณีท่ีมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชา ส านกัเลขานกุารบริษัท หรือนกั

ลงทนุสมัพนัธข์องบรษิัท 

      ทัง้นี ้การไมป่ฏิบตัติามนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูนีเ้ป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณบรษิัท 

2.8 กำรทบทวนนโยบำย 

      ก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายนีอ้ย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และ

ขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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18.   นโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
1 วัตถุประสงค ์

เน่ืองจากการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ปัจจบุนัมีความจ าเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัทัง้ภายในและภายนอกส านกังาน จึงมีการน าระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ดังนั้นเพ่ือให้การท างานระบบ
ขอ้มูลคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ มีความปลอดภัยและสอดคลอ้งกัน ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศจึงไดก้ าหนด
นโยบายการรกัษาความปลอดภัยดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นแนวทางและระเบียบในการปฏิบตัิในการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุตอ่บรษิัทฯ 

ทัง้นีพ้นกังาน ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ตลอดจนบคุคลภายนอกท่ีเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
ฯ จะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายการรกัษาความปลอดภัยดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การกระท าท่ีฝ่าฝืนขอ้ก าหนดท่ี
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบคุคลใดบคุคลหนึ่ง บริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินการทางวินยัตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแก่พนกังานท่ีฝ่าฝืนตามความเหมาะสม 
2 กำรจัดท ำและสอบทำนนโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นโยบายการรกัษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากผูบ้ริหารหรือ
คณะกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนีน้โยบายตอ้งมีการประกาศใชแ้ละถือปฏิบตัิทั่วทัง้บริษัทฯ โดยมีผลบงัคบัใช้
กับบุคคลทุกระดบัชัน้ตัง้แต่ผูบ้ริหาร พนกังานตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชข้อ้มูลและทรพัยส์ิน
สารสนเทศของบรษิัทฯ  

ผูบ้ริหารของแผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศมีหนา้ท่ีในการดแูลและสอบทานเนือ้หานโยบายอย่างนอ้ยปี
ละครัง้เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและแนวโน้มความเส่ียงในการอนาคตท่ีอาจส่งกระทบต่อความ
ปลอดภยัทางดา้นสารสนเทศของบรษิัทฯ เชน่ การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งบรษิัทฯ เป็นตน้ 
3 นโยบำยกำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้งำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและรหัสผ่ำน  

3.1 การจดัการบญัชีผูใ้ชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การก าหนดช่ือบญัชีผูใ้ชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการเขา้ถึงระบบของ

บรษิัทฯ ใหเ้ป็นมาตรฐานการท างาน ตอ้งประกอบไปดว้ยช่ือจรงิเป็นภาษาองักฤษแลว้ตามดว้ยสญัลกัษณ ์(.) และ
ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 2 ตวัแรกของช่ือนามสกลุ ในกรณีท่ีช่ือพนกังานใหมซ่  า้กบัช่ือบญัชีผูใ้ชง้านท่ีมีในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหก้ าหนดเป็นช่ือจรงิตามดว้ยสญัลกัษณ ์(.) และตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัแรกและตวัอกัษร
ถดัจากตวัท่ี 2 มาก าหนด เช่น 
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ชื่อ-นำมสกุล แบบท่ัวไป แบบที ่2 

Sompol Sukjai sompol.su sompol.sk  หรือ sompol.sj 

 
ผูใ้ชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทกุคนตอ้งมีบญัชีผูใ้ชง้านเฉพาะบคุคล เพ่ือสามารถระบแุละติดตาม

การใชง้านของผูใ้ชง้านรายบคุคลได ้
พนกังาน ผูบ้ริหาร ตลอดจนบคุคลภายนอกจะสามารถเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ฉพาะท่ีมีสิทธิ

ตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเทา่นัน้ กรณีเปล่ียนแปลงผูร้บัผิดชอบหรือเปล่ียนแปลงสิทธิในการเขา้ถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ พนกังานในแผนก/ฝ่ายตอ้งกรอกแบบฟอรม์รอ้งขอท่ีระบรุายละเอียดใหค้รบถว้น 
ซึ่งแบบฟอรม์ตอ้งไดร้บัการพิจารณาและอนมุตัโิดยหวัหนา้แผนก/ฝ่าย แลว้จดัสง่ใหฝ่้ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
หรือฝ่ายท่ีรบัผิดชอบในการดแูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ ๆ เป็นผูด้  าเนินการเพิ่ม ลด หรือเปล่ียนแปลงสิทธิ
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิทธิการใชง้านและบญัชีผูใ้ชง้านในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการสอบทานจากฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และหวัหนา้แผนก/ฝ่ายท่ีใชง้านระบบอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหส้ิทธิการใชง้านทัง้หมดในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของผูใ้ชง้าน นอกจากนีฝ่้ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หรือฝ่ายท่ีรบัผิดชอบดแูลระบบ ควรมีการจ ากดัสิทธิและสอบทานบญัชีของพนกังานลาออกในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งนอ้ยเดือนละครัง้ 

3.2 รหสัผา่นของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัของรหสัผ่านของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิัทฯ จะตอ้ง

ครอบคลมุ 
คา่ความปลอดภยัของรหสัผ่าน ดงันี ้

• รหสัผ่านควรประกอบดว้ย ตวัอกัษรภาษาองักฤษพิมพใ์หญ่ (A-Z) ตวัอกัษรภาษาองักฤษพิมพเ์ล็ก (a-z) 
ตวัเลข (0-9)  

• รหสัผา่นตอ้งมีความยาวขัน้ต  ่าอยา่งนอ้ย 8 ตวัอกัษร 

• รหสัผา่นตอ้งเปล่ียนทกุ ๆ 90 วนั 

• ระงบัการใชง้านเม่ือมีการกรอกรหสัผา่นผิดจ านวน 5 ครัง้ 

• รหสัผา่นไมส่ามารถใชซ้  า้กบัรหสัผา่นเดมิ 5 ครัง้ 
โดยพนกังานตอ้งเก็บรกัษารหสัผา่น (Password) อยา่งปลอดภยั ไมใ่หบ้คุคลอ่ืนสามารถน าไปใชไ้ด ้
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หมายเหต ุกรณีท่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมส่ามารถก าหนดคา่ความปลอดภยัรหสัผา่นใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
การรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเน่ืองจากมีขอ้จ ากดั ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ หรือฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศจะตอ้งประเมินความเส่ียง และก าหนดการควบคมุทดแทนเพ่ือจดัการความเส่ียงส าหรบัขอ้ยกเวน้
ดงักลา่ว นอกจากนี ้ควรมีการจดัท าเอกสารเป็นลายลกัษณอ์กัษรและไดร้บัการอนมุตัิอยา่งเหมาะสม 
4 นโยบำยเกี่ยวกับคอมพวิเตอร ์อุปกรณท์ีเ่กี่ยวกับคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมระบบ 

เพ่ือความปลอดภยัในการใชง้านอปุกรณท่ี์เก่ียวกบัคอมพิวเตอรแ์ละโปรแกรมระบบตา่งๆ ของบริษัทฯ 
และเกิดประโยชนต์อ่การท างานสงูสดุ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศควรจะก าหนดรายการอปุกรณท่ี์เก่ียวกบั
คอมพิวเตอรแ์ละโปรแกรมระบบมาตรฐานส าหรบัการตดิตัง้และใชง้านของพนกังานตลอดจนผูบ้รหิารของ บรษิัท 
เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี ้ไม่อนญุาตใหต้ิดตัง้โปรแกรมระบบอ่ืน และใชอ้ปุกรณท่ี์เก่ียวกบั
คอมพิวเตอร ์หรืออปุกรณเ์ช่ือมตอ่ส่วนตวั เช่น USB Drive External Hard disk และ Memory card มาท างาน
ธุรกิจของบริษัทฯ  หากไมไ่ดร้บัอนญุาต 
หมายเหต ุรายการโปรแกรมระบบพืน้ฐานและอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอรข์องแต่ละฝ่ายอาจตา่งกนัขึน้อยู่
กบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของงานแตล่ะฝ่าย 
5 นโยบำยกำรป้องกันไวรัสคอมพวิเตอรแ์ละกำรคุกคำมของโปรแกรมทีไ่ม่ประสงคด์ี 

เพ่ือปอ้งกนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ จากโปรแกรมท าลายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน่ 
ไวรสัคอมพิวเตอร ์เวิรม์ โทรจนั เป็นตน้ ท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายตอ่ขอ้มลูและการด าเนินงานธุรกิจของบรษิัทฯ 
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศควรก าหนดมาตรการปอ้งกนัดงันี ้

• ขัน้ตอนการท างานแบบเชิงรุกท่ีรบัการน ามาปฏิบตัใิชเ้พ่ือปอ้งกนัไวรสัคอมพิวเตอรไ์มใ่หเ้ขา้สูร่ะบบ
ของบรษิัทฯเชน่ การจดัท าแผนการตรวจสอบและปอ้งกนัอยา่งสม ่าเสมอ 

• คอมพิวเตอร ์เครื่องแมข่า่ย และระบบเครือขา่ยของบรษิัทฯ ท่ีมีความเส่ียง หรือมีการติดตอ่กบัระบบ
ภายนอก  
ตอ้งมีการติดตัง้และใชง้านโปรแกรมตรวจสอบไวรสัคอมพิวเตอรม์าตรฐานของบรษิัทอยา่งตอ่เน่ือง  
และมีการสแกนไวรสัคอมพิวเตอรใ์นเครื่องคอมพิวเตอรท์กุเครื่องอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะครัง้ 

• โปรแกรมตรวจสอบไวรสัคอมพิวเตอรต์อ้งไดร้บัการอพัเดตอย่างสม ่าเสมอ 

• ระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยบริษัทฯ หรือใชป้ระมวลผลขอ้มลูเพื่อสง่ถ่ายขอ้มลูผา่น
เครือข่ายของบรษิัทฯ ตอ้งไดร้บัการติดตัง้และอพัเดตโปรแกรมตรวจสอบไวรสัโปรแกรมก่อนเขา้ใชง้าน 

• โปรแกรมหรือรายงานทัง้หมดตอ้งไดร้บัการรบัรองว่า ปราศจากไวรสัคอมพิวเตอรก์่อนสง่ตอ่ให้
บคุคลภายนอก 

• จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี์ออกจากหรือเขา้สูร่ะบบเครือข่ายของบริษัทฯ ตอ้งไดร้บัการสแกนเพ่ือ
ตรวจสอบไวรสัคอมพิวเตอร ์
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• มีการแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัไวรสัคอมพิวเตอร ์การตรวจสอบ การปอ้งกนัหรือวิธีการท าลายใหก้บั
พนกังานทกุคนโดยขอ้มลูตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และไมค่วรเผยแพร่
ใหบ้คุคลภายนอก 

• หากตรวจพบไวรสัคอมพิวเตอรท่ี์ไมส่ามารถท าลายไดด้ว้ยโปรแกรม หรือสงสยัว่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ตดิไวรสั ผูใ้ชง้านตอ้งปิดคอมพิวเตอรแ์ละยกเลิกการเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยของบรษิัทฯ ทัง้หมด และ
ตดิตอ่ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศใหด้  าเนินการ 

6 นโยบำยกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอรภ์ำยนอก ระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอรภ์ำยใน 
กำรเข้ำถงึระบบระยะไกลและจดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์ 

6.1 ขอ้บงัคบัในการใชง้านระบบคอมพิวเตอรภ์ายนอก (Internet) 
ระบบอินเตอรเ์น็ตเป็นระบบท่ีบรษิัทฯ อ านวยความสะดวกในคน้ควา้ ศกึษาขอ้มลู และแลกเปล่ียนข่าวสาร

ขอ้มลูตา่งๆเพื่อสนบัสนนุการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ดงันัน้พนกังานจะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบการใชง้าน
อินเตอรเ์น็ตของบรษิัทฯ 
โดยไมจ่  ากดัเพียงแคพ่นกังานเทา่นัน้ ระเบียบการนี ้รวมถึงลกูคา้ คูค่า้ หรือ ท่ีปรกึษา และผูใ้ดก็ตามท่ีเขา้ใชง้าน
อินเตอรเ์น็ตของบรษิัทฯ จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ดงันี ้

• พนกังานตอ้งใชอิ้นเตอรเ์น็ตเพ่ือประโยชนใ์นการท างานธุรกิจของบริษัทฯ 

• พนกังานตอ้งไมก่ระท าการใดๆ เพ่ือเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ โดยใช้
อินเตอรเ์น็ตเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ 

• พนกังานตอ้งไมด่าวนโ์หลดไฟลเ์พ่ือการสนัทนาการหรือไมเ่ป็นประโยชนต์อ่การท างาน เชน่ ไฟลเ์พลง  
ไฟลวี์ดีโอ หรือ ไฟลอ่ื์นๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ระบบ  

• พนกังานตอ้งตรวจสอบขอ้มลูท่ีดาวนโ์หลด หรือไดร้บัจากภายนอกบริษัทฯ ดว้ยโปรแกรมตรวจสอบ
และก าจดัไวรสัคอมพิวเตอรท่ี์บรษิัทฯ ติดตัง้ไวใ้หใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร ์และท าลายไวรสัคอมพิวเตอร์
ทนัทีเม่ือตรวจพบ หรือตดิตอ่ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

• พนกังานไม่ควรแสดงความคิดเห็นส่วนบคุคลในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ ไปยงัท่ี
อยูเ่ว็บใดๆ ในลกัษณะท่ีก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนไปจากความจรงิ 

• พนกังานตอ้งไมใ่ชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอรเ์พ่ือการกระท าท่ีผิดกฎหมาย หรือก่อความเสียหายแก่บคุคล
อ่ืน 

• พนกังานตอ้งไมเ่ขา้ใชง้านเว็บไซตเ์พ่ือเลน่เกมส ์หรือเว็บไซตท่ี์ไมเ่หมาะสม 

• พนกังานมีหนา้ท่ีระมดัระวงัในการเขา้ถึงเครือขา่ย เพ่ือไมใ่หบ้คุคลอ่ืนใชช่ื้อบญัชีผูใ้ชง้านของตนเอง
ในการเขา้ถึงระบบเครือขา่ย 

 



 
 

 

 

 

 

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลในฐำนะ 
บริษัททีม่ปีระสิทธิภำพและรับผิดชอบต่อสังคม 

 รหสั BD-PL-001 

 

ฉบบัท่ี   :   5 

 

หน้า   :   83/90 

นโยบายการรกัษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  วนัท่ีเร่ิมใช้งาน 27 ม.ค. 2565 

 
 

นอกจากนีห้ากบคุคลภายในและบคุคลภายนอกตอ้งการเขา้ถึงระบบอินเตอรเ์น็ตของบรษิัทฯ โดยใช้
อปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์เชน่ สมารท์โฟน tablet เป็นตน้ ตอ้งมีการรอ้งขอจากฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
หลงัจากนัน้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศจะด าเนินการจดัเตรียมการเขา้ถึงระบบอินเตอรเ์น็ตตามความเหมาะสม 
โดยแบง่เป็นระบบอินเตอรเ์น็ตส าหรบับคุคลภายนอก และส าหรบับคุคลภายใน 

 
6.2 ขอ้บงัคบัการใชเ้ครือขา่ยคอมพิวเตอรภ์ายในบริษัทฯ (Intranet) 

เพ่ือใหร้ะบบงานขอ้มลูคอมพิวเตอรข์องบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีความ
ปลอดภยัจากการคกุคามไวรสัคอมพิวเตอร ์และผูบ้กุรุกตา่ง ๆ ท่ีไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูส าคญัของบรษิัทฯ 
พนกังานตอ้งปฏิบตัติามระเบียบและขอ้ก าหนดดงันี ้

• พนกังานมีหนา้ท่ีในการระมดัระวงัในการเขา้ถึงเครือข่ายคอมพิวเตอรภ์ายใน โดยตอ้งไมใ่หบ้คุคลอ่ืน
ใชบ้ญัชีผูใ้ช ้(User account) ของตนเองในการเขา้ถึงระบบเครือข่าย 

• พนกังานตอ้งไมเ่ขา้ถึงขอ้มลูของผูอ่ื้นโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

• พนกังานตอ้งไมใ่ชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอรภ์ายในโดยมีวตัถุประสงคต์อ่ไปนี ้
o เพ่ือการกระท าท่ีผิดตอ่กฎหมาย หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บคุคลอ่ืน 
o เพ่ือเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นความลบัซึ่งไดม้าจากการปฏิบตัิงานใหแ้ก่บรษิัทฯ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูของ

บรษิัทฯ หรือบคุคลภายนอกก็ตาม  
o เพ่ือกระท าการใดๆ ท่ีเป็นการขดัขวางการใชง้านเครือขา่ยคอมพิวเตอรภ์ายในของบริษัทฯ หรือ

ของพนกังาน หรือเพ่ือใหเ้ครือขา่ยคอมพิวเตอรข์องบรษิัทฯ ไมส่ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 
o เพ่ือรบัหรือสง่ขอ้มลูซึ่งก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทฯ  
o เพ่ือแสดงความคิดเห็นสว่นบคุคลในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ ไปยงัท่ีอยูเ่ว็บ

ใดๆ  
ในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนไปจากความจรงิ 

• พนกังานตอ้งเขา้ถึงระบบเครือขา่ยภายในของส านกังานผ่านชอ่งทางท่ีบรษิัทฯ ก าหนดไวเ้ทา่นัน้ ไม่
อนญุาตใหใ้ชช้อ่งทางอ่ืนเดด็ขาด 

• พนกังานตอ้งไมน่  าเครื่องคอมพิวเตอรส์ว่นบคุคลหรืออุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์เชน่ สมารท์โฟน Tablet 
เป็นตน้ เช่ือมตอ่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรภ์ายในบรษิัทฯ ก่อนไดร้บัอนญุาตจากบริษัทฯ 

• พนกังานตอ้งไมน่  าอปุกรณเ์ครือข่าย เชน่ Switch Router หรือ Modem มาตอ่เขา้กบัเครื่อง
คอมพิวเตอร ์และระบบเครือขา่ยขอ้มลูคอมพิวเตอรภ์ายในของบริษัทฯ ก่อนไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทฯ 
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6.3 ขอ้บงัคบัการเขา้ถึงระบบระยะไกล (Remote access) 
กรณีเช่ือมตอ่เครือข่ายคอมพิวเตอรภ์ายในบริษัทฯ จากภายนอก / การเขา้ถึงระบบระยะไกล (Remote 

access) ไมอ่นญุาตใหพ้นกังานมีการเช่ือมตอ่จากภายนอก ยกเวน้ไดร้บัอนญุาตอยา่งเหมาะสม กรณี
บคุคลภายนอกตอ้งปฏิบตัิตามแนวทาง 
การปฏิบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

• ผูใ้ชง้านตอ้งเช่ือมตอ่ตามขัน้ตอนท่ีถกูตอ้งท่ีฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศก าหนดไว ้และตอ้งไดร้บั
อนมุตัจิากผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศก่อนทกุครัง้ และเปิดใหเ้ช่ือมตอ่ 

• พนกังานฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตอ้งด าเนินการสอบทานการเขา้ถึงของผูท่ี้เช่ือมตอ่เขา้มาใน
บรษิัทฯ  (Monitor) 

• เม่ือผูใ้ชง้านท่ีท าการเช่ือมตอ่เขา้เครือขา่ยภายในบริษัทฯ ด าเนินการเสรจ็ พนกังานฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศท่ีไดร้บัมอบหมายตอ้งด าเนินการระงบัการเขา้ใชง้านทนัที 

6.4 ขอ้บงัคบัการใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) 
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นระบบท่ีอ านวยความสะดวกในการท างานของพนกังาน ระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกสเ์ป็นทรพัยส์ินของบรษิัทฯ ผูใ้ชร้ะบบตอ้งไดร้บัสิทธิ และมีสถานภาพเป็นพนกังานประจ าของบริษัทฯ 
เทา่นัน้ พนกังานตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบและขอ้ก าหนดดงันี ้

• พนกังานตอ้งใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกสข์องบรษิัทฯ เพ่ือธุรกิจของบริษัทฯ เท่านัน้ไมอ่นญุาตใหใ้ชเ้พ่ือ
ธุรกิจอ่ืน ๆ 

• พนกังานจะตอ้งใชช่ื้อของจดหมายอิเล็กทรอนิกสต์ามท่ีบรษิัทฯ ก าหนดไว ้ซึ่งประกอบดว้ย ช่ือจรงิ
ตามดว้ยสญัลกัษณ ์(.) และลงทา้ยดว้ยนามสกลุสองตวัแรก ตามดว้ยเครื่องหมาย (@) ช่ือโดเมนของ
บรษิัทฯ เชน่ Suprattra.Hi@hengleasing.co.th 

• พนกังานตอ้งใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) ท่ีเป็นของบรษิัทฯ ส าหรบัการท างานเทา่นัน้ 

• พนกังานตอ้งไมส่ง่จดหมายลกูโซ ่(Chain mail) หรือจดหมายอ่ืนๆ (Spam mail or Junk mail) ท่ีเป็น
การรบกวนผูอ่ื้น 

• พนกังานตอ้งไมส่ง่จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี์แนบไฟลเ์พลง ไฟลวี์ดีโอ หรือไฟลอ่ื์นๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ปัญหาตอ่ระบบสารสนเทศ หรือบคุคลอ่ืน 

• พนกังานตอ้งไมส่ง่ขอ้มลูท่ีเป็นความลบัผา่นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์เชน่ ขอ้มลูเงินเดือนพนกังาน 
ขอ้มลูลกูคา้ 

• พนกังานตอ้งระมดัระวงัในการสง่จดหมายอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งอาจแนบไฟลไ์วรสั หรือโปรแกรมท่ีอาจท า
อนัตรายตอ่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และไมเ่ปิดจดหมายอิเล็กทรอนิกสห์รือเปิดไฟลแ์นบจาก
จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี์ไมรู่ต้น้ทาง 
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• การสง่ขอ้มลูส าคญัของบรษิัทฯ หรือขอ้มลูความลบัของบรษิัทฯ เชน่ ขอ้มลูเงินเดือนพนกังาน เป็นตน้ 
พนกังานตอ้งมีมาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ปอ้งกนัไมใ่หบ้คุคลท่ีไมไ่ดร้บัอนญุาตเขา้ถึง
ขอ้มลูได ้เชน่ การใสร่หสัผา่นในไฟลข์อ้มลู ก่อนสง่ขอ้มลู 

7 กำรควบคุมกำรเข้ำถงึห้องคอมพวิเตอรแ์ละกำรป้องกันควำมเสียหำย 
ศนูยค์อมพิวเตอรเ์ป็นสถานท่ีตัง้ของเครื่องแมข่า่ยและระบบฐานขอ้มลูทัง้หมด ซึ่งอยูใ่นความดแูลของฝ่าย

เทคโนโลยีและสารสนเทศซึ่งจ  ากดัเฉพาะเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเทา่นัน้ ไม่อนญุาตใหฝ่้ายอ่ืนของบรษิัทฯ และ
บคุคลภายนอกเขา้ถึงศนูยค์อมพิวเตอรโ์ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต โดยศนูยค์อมพิวเตอรจ์ะมีระบบรกัษาความปลอดภยั 
เชน่ บตัรคียก์ารด์ หรือกญุแจ ซึ่งเก็บไวท่ี้ผูมี้หนา้ท่ีรบัผิดชอบในการดแูล 

นอกจากนีฝ่้ายเทคโนโลยีและสารสนเทศควรมีการก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการ
จดัการศนูยค์อมพิวเตอรด์งันี ้

• ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นผูมี้อ านาจในการอนมุตัสิิทธิการเขา้ออกพืน้ท่ีท่ีศนูย์
คอมพิวเตอร ์และการอนมุตัิกระบวนการควบคมุการเขา้ออกศนูยค์อมพิวเตอร ์

• ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นผูมี้อ านาจในการอนมุตัสิิทธิการเขา้ออกพืน้ท่ีท่ีศนูย์
คอมพิวเตอร ์และตรวจสอบดแูลบคุคลทัง้ภายนอกและภายในบริษัทฯ ท่ีขออนญุาตเขา้ศนูย์
คอมพิวเตอรใ์หป้ฏิบตัติามระเบียบและกฎเกณฑข์องศนูยค์อมพิวเตอร  ์

• เจา้หนา้ท่ีทีม Infrastructure ท่ีไดร้บัมอบหมายตามต าแหนง่งาน มีหนา้ท่ีดแูลและตรวจสอบการ
ท างานของเครื่องแมข่า่ยและอปุกรณท์ัง้หมดในศนูยค์อมพิวเตอร ์นอกจากนีต้อ้งตรวจสอบดแูลบคุคล
ทัง้ภายนอกและภายในบริษัทฯ ท่ีขออนญุาตเขา้ศนูยค์อมพิวเตอรใ์หป้ฏิบตัติามระเบียบและกฎเกณฑ์
ของศนูยค์อมพิวเตอร ์

กระบวนการควบคมุการเขา้ออกศนูยค์อมพิวเตอรมี์แนวทางปฏิบตัิดงันี  ้

• ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตอ้งก าหนดบคุคลท่ีมีสิทธิเขา้ออกศนูยค์อมพิวเตอรท่ี์ตอ้งเขา้ออกเพ่ือ
ปฏิบตัหินา้ท่ีและบนัทกึลงทะเบียนผูมี้สิทธ์ิเขา้พืน้ท่ี เช่น บรษัิทผูใ้หบ้รกิารภายนอกท่ีบ ารุงรกัษาเครื่อง
แมข่า่ย พนกังานปฏิบตังิานของฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นตน้ 

• บคุคลภายนอกและบคุคลภายในบริษัทฯ ตอ้งมีการแจง้/รอ้งขอผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพ่ือขออนญุาตเขา้ศนูยค์อมพิวเตอรล์ว่งหนา้ โดยตอ้งมีการเก็บบนัทกึการเขา้ออกศนูย์
คอมพิวเตอรท์กุครัง้ 

• เม่ือบคุคลภายนอกและบคุคลภายในบริษัทฯ เขา้ศนูยค์อมพิวเตอร ์ตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบของศนูย์
คอมพิวเตอรแ์ละอยูใ่นความดแูลของพนกังานท่ีดแูลศนูยค์อมพิวเตอร ์ 

• ควรมีการตรวจสอบประวตับินัทกึการเขา้ออกศนูยค์อมพิวเตอรเ์ป็นประจ า และมีการสอบทาน
ทะเบียนผูมี้สิทธ์ิเขา้พืน้ท่ีศนูยค์อมพิวเตอรอ์ย่างนอ้ยปีละครัง้ 
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เน่ืองจากอปุกรณค์อมพิวเตอรเ์ป็นอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีการควบคมุสภาพแวดลอ้มใหมี้อณุหภมูิ
และความชืน้ท่ีเหมาะสม โดยมีการตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศท่ีก าหนดอณุหภมูิและคา่ความชืน้ใหมี้ระดบัเหมาะสม
กบัคณุลกัษณะของระบบคอมพิวเตอร ์และปราศจากฝุ่ นละอองเพ่ือใหอ้ปุกรณต์า่งๆ มีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน  

นอกจากนีค้วรมีการติดตัง้ระบบปอ้งกนัไฟไหม ้ระบบปอ้งกนัไฟฟ้าขดัขอ้ง เป็นตน้ เพ่ือปอ้งกนัความ
เสียหายจากปัจจยัสภาวะแวดลอ้มและภยัพิบตัติา่งๆ 

8 กำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณค์วำมม่ันคงปลอดภัยสำรสนเทศ 
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศตอ้งจดัท าขัน้ตอนและกระบวนการบรหิารจดัการเหตกุารณ ์ท่ีอาจสง่ผล

กระทบตอ่ความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ รวมทัง้ก าหนดผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการอยา่งเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร นอกจากนีก้ าหนดใหที้ม Helpdesk มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการรบัแจง้เหตกุารณแ์ละบนัทกึผล
ลงทะเบียนคมุอยา่งสม ่าเสมอ ทัง้นี ้ควรมีการรายงานความคืบหนา้การจดัการเหตกุารณค์วามมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศตอ่ผูบ้รหิารอยา่งสม ่าเสมอ 
เอกสารอา้งอิง 
รายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบตังิานส าหรบักระบวนการควบคมุทั่วไปดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรดอา้งอิง
เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

• ผงัการปฏิบตังิาน (Flowchart) และค าอธิบายการปฏิบตังิาน (Narrative) กระบวนการรกัษาความปลอดภยั

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ผงัการปฏิบตังิาน (Flowchart) และค าอธิบายการปฏิบตังิาน (Narrative) กระบวนการปฏิบตัิการ

คอมพิวเตอร ์

• ผงัการปฏิบตังิาน (Flowchart) และค าอธิบายการปฏิบตังิาน (Narrative) กระบวนการเปล่ียนแปลงแกไ้ข

ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ผงัการปฏิบตังิาน (Flowchart) และค าอธิบายการปฏิบตังิาน (Narrative) กระบวนการพฒันาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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19. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงย่ังยนื 

บรษิัท มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งยั่งยืนท่ีสอดคลอ้งตามเปา้หมายการ

พฒันาท่ียั่งยืนขององคก์ารสหประชาชาต ิ(UN Sustainable Development Goals 2030: SDG 2030) 

โดยการสรา้งสมดลุทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และการก ากบักิจการ ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์

ของบรษิัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาวตอ่ไปในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดว้ยการตระหนกัถึงความ

รบัผิดชอบและการสรา้งคณุคา่รว่มกนักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในทกุกลุม่ บรษิัท จงึไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตั ิ

ดงันี ้

1. ค านงึถึงการรกัษาความสมดลุทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และการก ากบักิจการ 

รวมถึงผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่ายในการด าเนินงานเพื่อการเตบิโตอยา่งยั่งยืนของธุรกิจ 

2. สรา้งการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบันโยบายการบรหิารจดัการความยั่งยืน ตลอดจนสง่เสรมิการน าแนว

ปฏิบตัิอยา่งยั่งยืนไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือลดผลกระทบจากการด าเนินงานตลอดห่วงโซค่ณุคา่ 

3. สง่เสรมิการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีในการด าเนินงานอยา่ง ตอ่เน่ือง เพื่อประโยชนท่ี์

ยั่งยืนตอ่สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

4. เปิดเผยนโยบายแนวทางการบรหิารจดัการและผลการด าเนินงานอย่างโปรง่ใสตลอดจนเป็น

แบบอยา่งท่ีดีในการสรา้งพฤตกิรรมท่ีน าไปสูว่ฒันธรรมการด าเนินธุรกิจอยา่งยั่งยืน 

5. ยดึหลกัสิทธิมนษุยชน โดยสรา้งความเสมอภาคและเทา่เทียมกนั ทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร 

รวมทัง้การใหค้วามเคารพนบัถือและปฏิบตัติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของ

ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์ไมมี่การแบง่แยกหรือเลือกปฏิบตัิเน่ืองจากความแตกตา่งดา้นเชือ้ชาติ เพศ 

ภาษา หรือศาสนาแตอ่ยา่งใด 
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บนัทกึการแกไ้ข 
วันทีม่ีผล กำรประชุม เอกสำรแก้ไข 
21 กมุภาพนัธ ์2563 ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้

ท่ี 1/2563 
1.นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
2.นโยบายการทจุรติคอรร์ปัชนั 
3.นโยบายแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน 
4.นโยบายบริหารความเส่ียง 

รำยละเอียดกำรแก้ไข 
1.นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

หมวดท่ี 2 การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อย่างเทา่เทียมกนั 
ขอ้ 2 การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
ขอ้ 2.2 
ขอ้ 2.5 
หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
(3) นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั 

2.นโยบายการทจุรติคอรร์ปัชนั 
ขอ้ 4.1 ค  านิยาม 
ขอ้ 4.2 นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 
ขอ้ 4.3 โครงสรา้งหนา้ท่ีความรบัผิดชอบองคก์ร 
ขอ้ 4.4 การทบทวนนโยบายตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 
ขอ้ 4.5 แนบปฏิบตัติามนโยบายตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 

3.นโยบายแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน 
ขอ้ 5.1 ขอบเขตการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 
ขอ้ 5.2 การแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 
ขอ้ 5.3 กระบวนการด าเนินการเม่ือไดร้บัแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 
ขอ้ 5.5 มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน 

4.นโยบายบริหารความเส่ียง 
ขอ้ 11.2 วตัถปุระสงคข์องการบรหิารความเส่ียง 
ขอ้ 11.5 นโยบายการบรหิารความเส่ียง 
ขอ้ 11.6 กระบวนการบรหิารความเส่ียง 
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บนัทกึการแกไ้ข 
วันทีม่ีผล กำรประชุม เอกสำรแก้ไข 
24 เมษายน 2564 ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้

ท่ี 1/2564 
1.นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
2.นโยบายการบรหิารตดัการดา้นการ
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อยา่งเป็นธรรม  
3.นโยบายการเปิดเผยขอ้มลู 
4.นโยบายการรกัษาความปลอดภยัดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รำยละเอียดกำรแก้ไข 
1. เพิ่มนโยบาย 
- นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

- นโยบายการบริหารตดัการดา้นการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อย่างเป็นธรรม  

- นโยบายการเปิดเผยขอ้มลู 

- นโยบายการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11 พฤษภาคม 2564 ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้
ท่ี 2/2564 

1.เพิ่มหมายเหต ุ(หนา้ปก) 
 

รำยละเอียดกำรแก้ไข 
1. เพิ่มหมายเหต ุ(หนา้ปก) 
- หายเหต ุ: เฉพาะในส่วนของนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใหบ้งัคบัใชต้ามวนัท่ีพรบ.คุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลประกาศใหมี้ผลบงัคบัใช ้ทัง้นีเ้พ่ือใหพ้นกังานไดศ้กึษาและเตรียมความพรอ้มก่อน
วนัท่ีประกาศใชจ้รงิตอ่ไป  

27 มกราคม 2565 ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้
ท่ี 1/2565 

1.นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
2.นโยบายตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชั่น  
3.นโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
4.นโยบายการท ารายการระหวา่งกนั 
5.นโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัใน
อนาคต 
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รายละเอียดการแกไ้ข 
1. นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
- หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ (The Rights of Shareholders) 
ขอ้ 1. การประชมุผูถื้อหุน้ 
- หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้สว่นไดเ้สีย (The Role of Interested Persons) 
- หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 
- หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
2. นโยบายตอ่ตา้นทจุริตคอรร์ปัชั่น 
- โครงสรา้งผูร้บัผิดชอบเรื่องการตอ่ตา้ยทจุริตคอรร์ปัชั่น 
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บนัทกึการแกไ้ข 
วันทีม่ีผล กำรประชุม เอกสำรแก้ไข 
รำยละเอียดกำรแก้ไข 
- แนวทางปฏิบตัใินการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิตามแนวทางตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น 
- นโยบายปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

2. นโยบายคา่ตอบแทนและสวสัดกิารพนกังาน 
3. นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 
- ขอ้ท่ี 9.6 การดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 
- ขอ้ท่ี 9.9 การไมล่ะเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
- ขอ้ท่ี 10.2.1 การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป 

4. นโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในอนาคต 
- ขอ้ท่ี 11 หลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไปในการท าธุรกรรมระหวา่ง

บรษิัทและบรษิัทยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 


