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การก ากับดูแลกจิการที่ดี 
 

คณะกรรมการยึดมัน่และให้ความส าคญัเป็นอย่างมากในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้บรรษัทภิ
บาลเกิดขึน้ทัว่องค์กร ตัง้แตร่ะดบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ อนัเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่ม
มลูคา่และผลตอบแทนสงูสุดให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทในระยะยาว คณะกรรมการของบริษัทฯได้แต่งตัง้
คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดีขึน้ โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการก าหนดแนวทางปฏิบตัิและ
มาตรการการติดตามเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และปรับปรุงนโยบายให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องตามแนวทางก ากบัดแูลกิจการท่ีดีทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือมุง่ไปสูม่าตรฐานสากล 

บริษัทฯ ใช้หลกับรรษัทภิบาลซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์
พร้อมยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมหลัก (Core value) ของบริษัทฯอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งประกอบด้วย 6 
คณุคา่ ดงันี ้

   Mutual Support   สนบัสนนุซึง่กนัและกนั โดยเน้นเปา้หมายรวมขององค์กรเป็นส าคญั 

   Respect              เคารพ ให้เกียรติ และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยถือเป็น

คณุคา่บนความแตกตา่ง 

   Accountability     รับผิดชอบต่อการกระท าท่ีเก่ียวข้องกับ ทัง้เป้าหมายส่วนตนและ

เปา้หมายสว่นรวม 

   Commitment  มุง่มัน่ท่ีจะท าอยา่งเตม็ความสามารถ 

   Trust  ไว้วางใจซึง่กนัและกนั 

   Transparency  มีความโปร่งใสในการท างานท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ส่ือสารคา่นิยมหลกันีไ้ปยงัพนกังานทกุระดบัในองค์กรผ่านส่ือตา่งๆ ของบริษัทฯ และมี
การจดักิจกรรมภายในเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ และแนวทางปฏิบตัิ เพ่ือให้ทกุคนได้รับรู้ เข้าใจ และยึดถือเป็น
แนวทางในการท างานร่วมกัน อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ การบริหารจัดการท่ีดี และ
ความส าเร็จของบริษัทฯ 

 
 

                                                              
-นายพงษ์ศกัดิ ์โลห์่ทองค า-          -นายพิเชษฐ กนกศริิมา- 

        ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร                                    ประธานกรรมการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
   บริษัท เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน)                                        บริษัท เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) 
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การก ากับดูแลกจิการที่ดี 
 

คณะกรรมการมีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
การก ากบัดแูลกิจการ และการบริหารจดัการท่ีดี โดยมุง่เน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และค านึงถึงผู้ มี
ส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ โปร่งใส มีคณุธรรม จึงได้ก าหนดนโยบายด้านการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบั ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน 
โดยบริษัทฯ เช่ือมั่นว่าระบบการบริหารจัดการท่ีดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความ
รับผิดชอบตอ่หน้าท่ี การบริหารงานด้วยความโปร่งใส การเคารพในสิทธิความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น และ
มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียทกุฝ่าย จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมให้กิจการเตบิโต และพฒันาอยา่ง
ยัง่ยืน 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ครอบคลุมเนือ้หา 5 หมวด อนัได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ ถือหุ้น หมวดการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
หมวดบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมลูและความโป่รงใส และหมวดความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ  

 
ส่วนที่ 1 บททั่วไป 
วิสัยทัศน์ 

เรามุ่งสู่การเป็นองค์กร ระดับสากลในธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์
วงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จรูป เพ่ือก่อให้เกิดการเติบโตด้านธุรกิจ การสร้างผลก าไร ความ
ซ่ือสตัย์ และการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 
พันธกิจ 

เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการชัน้น าระดบัโลก ในการส่งมอบสินค้าส าเร็จรูปพร้อมใช้อย่างเต็ม
รูปแบบในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากการบรรลุเป้าหมายขององค์กร เรายังเสริมสร้าง
สัมพันธภาพระยะยาวกับลูกค้าและผู้ ส่งมอบ โดยใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม องค์กรของเรายังคงพัฒนา โดย
ค านงึถึงความคาดหวงัของลกูค้าทางด้านคณุภาพและบริการ 
 
ค่านิยมองค์กร 

Mutual Support สนบัสนนุซึง่กนัและกนั โดยเน้นเปา้หมายรวมขององค์กรเป็นส าคญั 
Respect เคารพ ให้เกียรติ และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั โดยถือเป็นคณุคา่บนความ

แตกตา่ง 
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Accountability รับผิดชอบต่อการกระท าท่ีเก่ียวข้องกับ ทัง้เป้าหมายส่วนตน  และเป้าหมาย
สว่นรวม 

Commitment มุง่มัน่ท่ีจะท าอยา่งเตม็ความสามารถ 
Trust ไว้วางใจซึง่กนัและกนั 
Transparency มีความโปร่งใสในการท างานท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

บริษัทฯ ได้ส่ือสารคา่นิยมหลกันีไ้ปยงัพนกังานทุกระดบัในองค์กรผ่านส่ือต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือให้ทุก
คนได้รับรู้ เข้าใจ และยึดถือเป็นแนวทางในการท างานร่วมกนั อนัจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
การบริหารจดัการท่ีดี และความส าเร็จของบริษัทฯ 

 

หลักปฏิบัตเิก่ียวกับคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการส่ือสาร และดแูลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ได้ศกึษาและปฏิบตัิ
ตามคู่มือการก ากับดแูลกิจการอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ทบทวนคู่มือการก ากบัดแูลกิจการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
ยกระดบัและพฒันาคณุภาพการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างความมัน่คง และยัง่ยืน
ให้กบัองค์กร ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  

 

ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เอสวีไอ จ ากัด (มหาชน) 
นิยามและความหมาย 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี หมายถึง การจดัโครงสร้าง และกลไก การบริหารจดัการภายในองค์กร เพ่ือ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ท่ี
ส าคญัในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ ถือหุ้น และค านึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยยึดถือปฏิบตัิตาม
ค่ านิ ย ม ขอ งอ ง ค์ ก ร  อั น ไ ด้ แก่  Mutual Support, Respect, Accountability, Commitment, Trust แล ะ 
Transparency เรียกยอ่วา่ MR ACTT 
 
ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นและให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้
บรรษัทภิบาลเกิดขึน้ทัว่องค์กร ตัง้แต่ระดบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ อนัเป็นปัจจยัส าคญั
ในการเพิ่มมลูคา่และผลตอบแทนสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการของ
บริษัทฯได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลขึน้ โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการก าหนดแนวทาง
ปฏิบตัิและมาตรการการติดตามเพ่ือให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และปรับปรุงนโยบาย
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตามแนวทางก ากับดูแลกิจการท่ีดีทัง้ในและต่างประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่
มาตรฐานสากล และได้ปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการครอบคลมุ เนือ้หา 5 หมวด โดยมีเนือ้หาดงันี ้
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีนโยบายในการค านึงถึงสิทธิผู้ ถือหุ้นโดยส่งเสริมการใช้สิทธิและไมล่ะเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ
ผู้ ถือหุ้น รวมถึงการได้รับข่าวสาร การอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียง 
และละเว้นการกระท าท่ีอาจจ ากดัโอกาสดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดแูลรักษาผลประโยชน์ของตน 
โดยการซกัถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคน
อย่างเท่าเทียม ให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิร่วมตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การ
แต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการอิสระ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การจดัสรร
เงินปันผล การลดทนุหรือเพิ่มทนุ การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบั บริคณห์สนธิ อนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 
และการอนมุตัิรายการพิเศษ พร้อมทัง้อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงอย่างเต็มท่ี โดยจดัประชมุในวนัท าการ เลือกสถานท่ีมีการคมนาคมสะดวก พร้อมจดัรถรับส่งไว้บริการผู้
ถือหุ้นและกองทุน รวมถึงจดัให้มีบคุลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ ส าหรับการตรวจสอบเอกสาร และจดั
ให้มีอากรแสตมป์ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะ เป็นต้น  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้

1) บริษัทฯ ได้จดัท าหนังสือเอกสารเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุและเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดอยา่งชดัเจน โดยระบวุ่าเป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว ใน
กรณีท่ีมีการเพิ่มวาระการประชมุจะมีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

2) เอกสารเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นจะถูกส่งให้ผู้ ถือหุ้ นทุกรายและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 21 
วนัก่อนวนัประชุม และได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อน
จดัสง่เอกสาร 

3) บริษัทฯ จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้ นส่งค าถามล่วงหน้า เสนอวาระการประชุมได้ล่วงหน้า และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ ได้ลว่งหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ระบหุลกัเกณฑ์และ
ขัน้ตอนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th) 

4) ผู้ ถือหุ้นจะได้รับข้อมลูข่าวสารเพ่ือการตดัสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
เปิดเผยทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ น
ล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th) ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนจดัส่งเอกสารให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น 

5) เปิดเผยสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแตล่ะวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัท าการถดัไป
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th) 

6) เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมบันทึกประเด็นซักถามและข้อเสนอแนะท่ี ส าคัญไว้บน

http://www.svi.co.th/
http://www.svi.co.th/


 

คู่มือการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี หนา้ 8 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย โดยได้ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือ

หุ้นทุกกลุ่มและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพ่ือสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับ
บริษัทฯ  บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1) บริษัทฯ จะแจ้งก าหนดการประชมุผู้ ถือหุ้น ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือ
หุ้นพร้อมเอกสารประกอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า30 วนัก่อนวนันดัประชุมผู้ ถือหุ้น 
โดยจดัท าทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2) ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุและออกเสียงลงมติ
แทนกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยแสดงรายละเอียดเง่ือนไขการมอบ
ฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุไว้ในเอกสารเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

3) ในการประชมุมีการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
ในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ค าถามในท่ีประชมุโดยกรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องจะเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบค าถามในท่ีประชมุ 

4) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 
5) บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีส าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถ

ตรวจสอบได้ 
6) บริษัทฯมีนโยบายดแูลให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมีนยัส าคญัในลักษณะท่ีอาจท าให้กรรมการราย

ดงักล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ กรรมการรายดงักล่าวจะต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วม
ในการประชมุพิจารณาวาระนัน้ 

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน โดยหากกรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญั อนั
จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารจะต้องระงับการซือ้ขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม ก่อนท่ีข้อมูลภายในดงักล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องไม่
เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระนัน้ตอ่บคุคลอ่ืน  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ่บริษัทฯ ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และจดัส่งรายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ในวนัท า
การถดัจากวนัท่ีเกิดรายการซือ้ขาย ในกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารได้ด าเนินการรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์
ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้ทางบริษัทฯ ด้วยเช่นกนั ในกรณีท่ีมีข่าวสารใดๆ 
ทัง้ท่ีเป็นจริงและไม่เป็นจริงร่ัวไหลออกสู่สาธารณชน บริษัทฯ จะชีแ้จงต่อ ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนผ่านทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ทัง้นี ้เพ่ือไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ทัง้นี ้
บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในในรายงานประจ าปี 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัก าหนดให้พนกังานทกุคนจะต้องปฏิบตัหิน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท
ฯ เทา่นัน้ การกระท าและการตดัสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการสว่นตวั ครอบครัว ญาติ
พ่ีน้อง หรือบุคคลอ่ืนท่ีรู้จักส่วนตวัเป็นการเฉพาะ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ด้วยมาตรฐาน
เดียวกัน บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยก าหนดให้พนกังานทุกระดบัของ
บริษัทฯ ต้องไม่น าข้อมูลภายในไปใช้ในทางหนึ่งทางใดอนัน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพ่ือตนเองหรือ
ครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ และรักษาข้อมูลและเอกสารท่ีไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
ตวัอยา่งเชน่ การให้ข้อมลูกิจกรรมการด าเนินงาน หรือแผนการในอนาคตของบริษัทฯ เป็นต้น  

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษัทฯได้ตระหนกัถึงสิทธิและบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มตา่งๆ  โดยได้ก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งใน

จรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องได้รับรู้และถือปฏิบตัิ
อย่างเคร่งครัด บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียแตล่ะกลุ่มไว้อย่างชดัเจน รวมถึงการให้
ความส าคญักบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยมีการรายงานไว้ในรายงานประจ าปี ซึง่มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

3.1 การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  

ผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯให้ความส าคญักับสิทธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 

ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นรายย่อย และก าหนดเปา้หมายในการตอบสนองความต้องการของผู้
ถือหุ้น โดยมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจให้มีผลการด าเนินการท่ีดี มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืนและมี
ศกัยภาพในการแข่งขนั ทัง้นีบ้ริษัทยงัต้องค านงึถึงความเส่ียงตา่งๆ เพ่ือให้เกิดมลูคา่สงูสดุในระยะยาว
ส าหรับผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯยังเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญต่างๆ  ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม และ
ด าเนินการทุกวิถีทางท่ีจะปกป้องทรัพย์สินและรักษาช่ือเสียงของบริษัทฯ นอกจากนั น้ บริษัทฯ ยัง
ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมของผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้จดัให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมี
ความสนใจเข้าเย่ียมชมกิจการของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลเก่ียวกับกิจการ
จากคณะผู้บริหารโดยตรง 

 ลูกค้า 
 บริษัทฯให้ความส าคญัต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยค านึงถึงคณุภาพของ
สินค้าและการบริการท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสม ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ด้วยพนกังานท่ีมี
คณุภาพ โดยสญัญาระหว่างบริษัทฯ กบัลกูค้าของบริษัทฯ เขียนด้วยภาษาท่ีชดัเจนและเข้าใจง่าย มี
ข้อมูล ข้อตกลงท่ีถูกต้องและเพียงพอ ไม่ก าหนดเง่ือนไขท่ีไม่เป็นธรรมหรือเป็นการละเมิดสิทธิของ
ลกูค้า รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด  นอกจากนีบ้ริษัท
ฯยงัให้ความส าคญัในการสนบัสนนุ ส่งเสริม และสร้างความสมัพนัธ์อนัดี ระหวา่งลกูค้ากบับริษัทฯให้



 

คู่มือการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี หนา้ 10 

ยัง่ยืนตลอดไป 

 เจ้าหนีแ้ละคู่ค้า 
 บริษัทฯให้ความส าคญัในการพึงปฏิบตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหนีทุ้กกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม พึงปฏิบัติตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือใน
ลกัษณะเอือ้อ านวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกนั เพ่ือผลส าเร็จทางธุรกิจโดยรวม รวมทัง้ให้ข้อมูลท่ีเป็น
จริงและบอกถึงความเส่ียงท่ีอาจเป็นไปได้ นอกจากนี ้บริษัทฯยงัได้เน้นถึงสิ่งท่ีพนกังานพึงปฏิบตัิท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิตนต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้โดยเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรในคูมื่อข้อพึงปฏิบตัิใน
การท างาน 

เกณฑ์ทัว่ไปในการคดัเลือกคูค้่า มีดงันี ้
 1. สถานะทางการเงิน 

2. ความสามารถในการบริหารธุรกิจ 
3. การเตบิโตขององค์กร 
4. การพฒันาทางเทคโนโลยี ความสร้างสรรค์  
5. เง่ือนไขการค า้ประกนั  
6. การบริหารเงินทนุ  
7. กรณีท่ีเกิดการผิดนดัช าระหนี ้

คู่แข่งทางการค้า 
บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยไม่แสวงหา

ข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม เช่นการจ่ายเงินสินจ้างให้แก่
พนกังานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 
หรือให้ข้อมลูท่ีไมเ่ป็นจริง 

พนักงาน 
บริษัทฯให้ความส าคญัตอ่การบริหารทรัพยากรบคุคล ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีผลกัดนัให้บริษัทฯ

สามารถด าเนินธุรกิจได้ตามวตัถปุระสงค์และบรรลเุปา้หมาย โดยประสงค์ท่ีจะให้พนกังานมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีบรรยากาศการท างานท่ีมีการเกือ้กูล พึ่งพา ช่วยเหลือซึ่ง
กนัและกนั และค านึงถึงความเป็นธรรมในการบริหารจดัการ โดยท่ี บริษัทฯจะปฏิบตัิต่อพนกังานโดย
ค านึงถึงการให้เกียรติและเคารพในสิทธิของพนักงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคบัของ
บริษัทฯ จดัให้พนกังานปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่งต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม ให้ความส าคญัเก่ียวกับ
การส่ือสารสองทางระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ ก าหนดให้มีนโยบาย ตลอดจนระเบียบปฏิบัติท่ี
เก่ียวกบัการบริหารคา่จ้างและผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานอย่างชดัเจน โดยสอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ พร้อมทัง้จัดให้มีสวสัดิการเช่น จดัให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชีพ สหกรณ์ออม
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ทรัพย์พนักงาน จัดรถรับส่งพนักงาน เป็นต้น ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนา
ศกัยภาพของพนกังานทุกระดบัพร้อมทัง้เปิดเผยตัวเลขจ านวนชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรมพนกังาน
ตอ่ปี ไว้ในรายงานประจ าปี และจดัให้มีกิจกรรมนนัทนาการเพ่ือให้พนกังานได้มีโอกาสพกัผอ่น หยอ่น
ใจคลายความตงึเครียดจากการท างาน อีกทัง้ยงัเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกท่ีดีระหว่างพนกังานกับ
บริษัทฯอีกทางหนึง่ด้วย 

สังคม 
ด้วยความเช่ือวา่การด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จอย่างมัน่คงในระยะยาวนัน้ ขึน้อยู่กบั

ความสามารถในการบริหารองค์กร และการยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี  ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีบริษัทฯ ให้ความส าคัญ โดยบริษัทฯ มี
เจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ ในการท่ีจะท างานร่วมกับผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึน้ต่อผู้ มีส่วนได้เสีย อันได้แก่  ผู้ ถือหุ้ น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนรอบข้างท่ีตัง้บริษัท และ
หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสงัคมและประเทศชาติ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า ก าหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกถึงความ
ปลอดภัยและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนโดยรอบ รวมทัง้ใส่ใจดูแล
สิ่งแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทมีความมุ่งมัน่อย่างยิ่งในการพฒันาระบบการจดัการอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและ

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ครอบคลุมถึงสุขภาพของพนักงานและส่วนผลิตท่ีมีความปลอดภัย เพ่ือ
ป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน พร้อมทัง้ได้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อชุมชน 
ประเทศชาต ิและสงัคมโลก ดงันี ้
1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อก าหนดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับอาชีวอนามัย 

ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม ISO-14000, ISO-14001, ISO-18001 
2) ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวสัดทุดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจดัหาทรัพยากรท่ีจ าเป็น 

สนบัสนนุสว่นผลิตเพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย 
3) ก าหนดและท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความ

ปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัททุกคนได้ตระหนักถึงการเสริมสร้าง

จิตส านึกในความรับผิดชอบอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และพร้อมท่ีจะอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทัง้ในปัจจุบันและอนาคต โดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน รวมถึงเปิดเผยสถิติ
อบุตัเิหตหุรืออตัราการหยดุงานหรือการเจ็บป่วยจากการท างานไว้ในรายงานประจ าปี 
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3.2  การปฏิบัตต่ิอสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ เช่ือมัน่และส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของบุคคล และย

หลกัสิทธิมนษุยชนเป็นหลกัปฏิบตัิร่วมกนั มีการปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบตัิไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา พนกังานต้องปฏิบตัิต่อกัน
ด้วยความเคารพ และประพฤติตนอย่างเหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี โดย
ก าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯบริษัทฯ ให้การยอมรับในการใช้สิทธิของ
พนกังานตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายทัว่ไปหรือรัฐธรรมนญู ตลอดจนจะไม่กระท าการใดๆท่ีจะเป็นการ
ขดัขวางการใช้สิทธิดงักลา่วของพนกังาน บริษัทฯ จงึมีนโยบายอยา่งชดัเจนในการสง่เสริมและสนบัสนนุ
หลกัสิทธิมนษุยชนอยา่งเคร่งครัด 
1) บริษัทฯ ให้การยอมรับในการใช้สิทธิของพนักงานตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายทั่วไปหรือ

รัฐธรรมนญู ตลอดจนจะไมก่ระท าการใดๆท่ีจะเป็นการขดัขวางการใช้สิทธิดงักลา่วของพนกังาน 
2) บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานกระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดต่อหลักสิทธิ

มนษุยชนหรือสิทธิของผู้ อ่ืน 
3) บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไว้เป็นความลับโดยจะไม่ เผยแพร่ต่อ

บคุคลภายนอก ไมว่า่จะด้วยวิธีการใด ๆ นอกจากจะได้รับอนญุาตจากพนกังานผู้นัน้ 
4) พนกังานของบริษัทฯทกุคนจะปฏิบตัิตอ่บคุคลอ่ืนด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาคตลอดจนไม่

กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการลว่งละเมิด หรือคกุคามตอ่สิทธิของบคุคลอ่ืน 
 

3.3 นโยบายแนวทางปฏิบัตเิก่ียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยมี

แนวทางในการด าเนินการ อาทิ การก าหนดนโยบายของระบบสารสนเทศเก่ียวกับการจัดหา 
Software license การตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การท างานของพนกังาน เพ่ือปอ้งกนั
การละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือซอฟต์แวร์ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการท างาน 

1) บริษัทฯ ไม่อนุญาตและสนบัสนุนให้พนกังานใช้ซอฟท์แวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ ผิดกฎหมาย ใน
การท างานให้บริษัทไมว่า่จะในกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2) พนกังานท่ีปฏิบตัิงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องปฏิบตัติามข้อก าหนดจากเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิและใช้เฉพาะเทา่ท่ีได้รับอนญุาตจากบริษัทเทา่นัน้ 

3) พนักงานจะต้องไม่น าผลงานหรือสิ่งท่ีมีการคิดค้นขึน้ระหว่างท่ีท างานให้กับบริษัทไปใช้
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท และพนักงานจะต้องส่ง
มอบทรัพย์สินทางปัญญาคืนแก่บริษัทไม่ว่าสิ่งนัน้จะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบใด ๆ เม่ือพนกังาน
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พ้นสภาพจากการเป็นพนกังานก่อนท่ีจะมีการน าเอาผลงานการคดิค้นหรือข้อมลูใดๆ มาใช้ใน
การปฏิบตังิานให้กบับริษัทนัน้  

4) พนกังานจะต้องตรวจสอบให้แนเ่สียก่อนว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือข้อมลูท่ีน ามานัน้ เป็นสิ่งท่ี
ถกูต้องตามกฎหมาย และไมเ่ป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศท่ีเป็นข้อมูลส าคญัของบริษัทฯ จดัให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศเร่ืองอ่ืนๆ ตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้ 

1) เปิดเผยข้อมูลท่ีมีความชดัเจน กะทัดรัด เข้าใจง่าย โปร่งใส ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และ
เป็นไปตามก าหนดเวลา โดยรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์อย่างต่อเน่ือง และรายงานไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป และให้ผู้ ถือ
หุ้นได้รับสารสนเทศอยา่งเทา่เทียมกนั  

2) เปิดเผยนโยบายการก ากับดแูลกิจการ ท่ีได้รับความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตัิตาม
นโยบายดงักลา่ว โดยรายงานผา่นรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

3) คณะกรรมการได้ให้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึน้ตาม
มาตรฐานและหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมตามหลกัความ
ระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน และสะท้อนผลการด าเนินงานตามท่ีเป็นจริง รวมทัง้มีการ
เปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชีภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ มีคณุสมบตัิท่ีได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ล.ต. เพ่ือความนา่เช่ือถือของรายงานทางการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัได้
แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ เพ่ือท าหน้าท่ีก ากับดแูลสอบทานความน่าเช่ือถือและความ
ถกูต้องของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ระบบควบคมุภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม 

4) บริษัทฯ จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 
Analysis หรือ MD&A) ส าหรับงบการเงินทุกไตรมาส รายงานผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

5) บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอ่ืนท่ีผู้ สอบบัญชีให้บริการในแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

6) บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย จ านวนครัง้ของ
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การประชมุและจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะท่านเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมา รวมถึงการพฒันา
กรรมการและผู้บริหารในรายงานประจ าปี 

7) บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ บริหารระดับสูงในรายงาน
ประจ าปี  

8) บริษัทฯ ได้ได้จัดตัง้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ( Investor Relations Section) เพ่ือท าหน้าท่ี
ส่ือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าคญัท่ีเป็นประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้เปิดโอกาสให้นัก
ลงทุนได้ซักถามตลอดจนรับทราบข้อมูลของบริษัทฯผ่านทางเว็บ ไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ 
(http://investorrelations.svi.co.th) การส่ือสารผ่านโทรศัพท์ ตลอดจนอีเมล์ ( ir@svi.co.th) ท่ี
สามารถติดตอ่ส่ือสารได้อย่างฉับไว เพ่ือชีแ้จงและตอบค าถามของนกัลงทนุได้อย่างถกูต้องและ
ทนัเวลา  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ให้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการบริหารความสมัพนัธ์กับนกัลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้นถึงความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอของข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีเผยแพร่ให้แก่ผู้ ลงทุนรายย่อย ผู้ ลงทุน
สถาบัน ผู้ ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ส่ือมวลชน ผู้ จัดการกองทุนทัง้ในและต่างประเทศ และ
ผู้ เก่ียวข้องทุกกลุ่ม อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และสม ่าเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมเพ่ือชีแ้จงผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาสและรายปี การพบปะนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และผู้จดัการกองทนุทัง้ในและตา่งประเทศ 
การให้สมัภาษณ์ของผู้บริหารระดบัสูง ผ่านส่ือต่างๆ อาทิ ส่ือหนงัสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ เว็บไซต์ การส่งข่าว
ประชาสมัพนัธ์บริษัทฯ ไปยงัส่ือมวลชน 

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

1. นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 

บริษัทฯ ถือว่าการคอร์รัปชัน่เป็นสิ่งผิดกฎหมายและท าลายความน่าเช่ือถือของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึง
ถือมีนโยบายท่ีจะต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและ
รายการทัง้หมดทุกส่วนท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท เพ่ือมิให้มีผลเสียหายเกิดขึน้ต่อบริษัทฯ และสังคม  โดยให้
ความส าคัญต่อการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ภายใต้กรอบการบริหารจัดการ ของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการท่ีเก่ียวข้องหรือสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตภายในบริษัท 
รวมถึงการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ บริษัทจงึก าหนดนโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ไว้ ดงันี ้

1. ห้าม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เรียก หรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินท่ีจะ
น าไปสู่การปฏิบัติ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบของตวัเองในทางมิชอบ 
หรืออาจท าให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์นัน้ ๆ ได้ 
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2. ห้าม กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ เสนอหรือให้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ แก่
บุคคลภายนอกเพ่ือจูงใจให้บุคคลผู้นัน้กระท าสิ่งใดๆ หรือละเว้นการกระท าสิ่งใดๆ ผิดกฎหมาย
หรือโดยไมช่อบในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน 

3. ในกรณีท่ีมีการกระท าอนัถือเป็นการทุจริตเกิดขึน้ บริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระท าท่ีร้ายแรง และจะ
พิจารณา ด าเนินการตอ่บคุคลผู้นัน้ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

2.  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มี
ระบบท่ีสนบัสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก
และให้ความส าคญักบัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน
และบญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงให้มัน่ใจว่า
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกมุเหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

3. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้บริหาร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้
การส่งเสริมและสนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสารไปยงัพนกังานท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 
รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของกฎหมาย 

4. ผู้ จัดการฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบตัิงานวา่เป็นไปอย่างถกูต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิอ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ 
กฎหมายและข้อก าหนดของ หน่วยงานก ากับดูแล เพ่ือให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้  และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5. กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานบริษัททกุระดบั ต้องปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่
อย่างเคร่งครัด หากกรรมการผู้ บริหารและพนักงาน ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี ้จะต้องได้รับ
บทลงโทษทางวินยั 

3. แนวทางปฏิบตัใินการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัททกุระดบัต้องถือปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่และ
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จรรยาบรรณบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม  

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเข้า
ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ
ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีก าหนดให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตาม การปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณของบริษัท ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้ 

3. บริษัทฯ ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกับ
บริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต
คอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษัทก าหนดไว้ในคูมื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ี  

4. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ท่ีกระท าการคอร์รัปชัน่ถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่ง
จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้  

5. บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกบับคุคลอ่ืนท่ีต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่นี ้

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทต้องไม่เรียกร้อง ด าเนินการหรือ ยอมรับการคอร์รัปชัน่
ในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว พวกพ้อง และคนรู้จกั 

มาตรการในการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ เช่ือมั่นว่าการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลท่ีดีจะท าให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการเติบโต
อย่างยัง่ยืนได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงจดัให้มีช่องทางส าหรับพนกังาน บคุคลภายนอก และผู้ ท่ีประสงค์จะแจ้ง
เบาะแส หรือผู้ มีส่วนได้เสีย สามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมูล
เก่ียวกับการกระท าผิดหรือการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขดัแย้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ผ่านทาง 
email : audit.svi@gmail.com และเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลผู้ แจ้งเบาะแสว่าจะได้รับการคุ้มครอง 
บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายเก่ียวกับการรับเร่ืองร้องเรียน ซึ่งก าหนดให้ผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และ
การให้ความคุ้ มครองต่อผู้ ท่ีร้องเรียนไม่ให้ได้รับการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม และเก็บรักษาข้อมูลของบุคคล
ดงักล่าวไว้เป็นความลับ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนตามกระบวนการท่ีบริษัทฯ 
ก าหนดไว้ เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับบุคคลท่ีถูกร้องเรียนก่อนด าเนินการทางวินัย หรือทางกฎหมาย และ
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รายงานตอ่คณะกรรมการตอ่ไป 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เป้าหมาย ภารกิจ แผน

ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติท่ีดี 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการยงัได้ควบคมุและตรวจสอบการบริหารของฝ่ายจดัการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มี
จริยธรรม และเป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนกังาน และดแูลการส่ือสารและการเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้การน าของประธานกรรมการท่ีมี
ภาวะผู้น าและสามารถควบคมุการด าเนินการของผู้บริหารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจ
สงูสดุให้แก่กิจการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 
โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และจะประกอบด้วยกรรมการอิสระจาก
ภายนอก ซึง่เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดหรืออย่างน้อยจ านวน 
3 ท่าน และจะเลือกให้กรรมการอิสระเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม โดยค านึงถึงความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทัง้การอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั มีอายไุม่เกิน 70 ปี บริบรูณ์ อีกทัง้จ านวนบริษัทท่ีกรรมการแตล่ะคนจะไปด ารงต าแหน่งไม่
ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ทัง้นีก้ าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับ
จากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 

 
ในการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามวาระท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้ มีความโปร่งใสและชดัเจน

ในการเสนอช่ือกรรมการเพ่ือการแตง่ตัง้/เลือกตัง้ มีประวตัิของกรรมการท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ และบริษัทฯ 
จะเปิดเผยประวตัิของกรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุกครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการต่อสาธารณชน
ผา่นเวบไซต์และขา่วสารของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องแต่งตัง้กรรมการท่ีมีอายุเกิน 70 ปี หรือในกรณีท่ียงัไม่สามารถหา
กรรมการอิสระท่ีเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งทดแทนกรรมการอิสระท่านเดิมท่ีด ารง
ต าแหน่งต่อเน่ืองกันเกิน 9 ปี ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาต่ออายุในการ
ด ารงต าแหนง่อีกคราวละหนึง่วาระ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ นางพิศมยั สายบวั เป็นเลขานกุารบริษัทฯ เพ่ือท าหน้าท่ีให้ค าแนะน า
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทฯได้จดัตัง้หน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) ขึน้เพ่ือ
ก ากบัดแูลการปฏิบิติงานของหน่วยงานตา่งๆ  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และสอดคล้องกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดี โดยรายงานตรงตอ่เลขานกุารบริษัทฯ 

 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สุจริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้
ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ 

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนในเร่ืองท่ีส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น 
วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ เป็น
ประจ าทกุปี  

3) ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ ท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลกัธรรมาภิบาล และขอบเขตของกฏหมาย 

4) ควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทัง้กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณี
มีการชีเ้บาะแส 

5) ดูแลให้การด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทัง้แผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเน่ืองของ
ผู้บริหาร  

6) จดัให้มีนโยบายการก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อกัษร พร้อมทัง้ให้ความเห็นชอบ 
ทบทวน ประเมินผลการปฏิบตัติามนโยบายดงักล่าวอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

7) จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเข้าใจ
ถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทฯ ใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มีการ
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักล่าวอย่างจริงจงั รวมถึงได้จดัให้มีการทบทวน ปรับปรุง จริยธรรมธุรกิจให้
มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทัง้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ การติดตาม การ
ประเมินผล ให้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เพ่ือเป็นแนวทางและ
ข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ได้ยึดมั่นปฏิบตัิ ด าเนินธุรกิจอย่าง
ซ่ือสตัย์สจุริต มีจริยธรรม 

8) ก าหนดนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้ บริหาร หรือพนักงานน าข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน เพ่ือป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และก าหนดให้มีการรายงานรายการท่ี
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อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาความเหมาะสม 
รวมทัง้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงาน
ประจ าปี นอกจากนี ้คณะกรรมการยังดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน โดยก าหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหาร รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่ ก.ล.ต. และก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ห้ามไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร ท่ีได้รับทราบข้อมลูภายใน ให้ข้อมลูดงักลา่วแก่บคุคลภายนอก 

9) จดัให้มีระบบการควบคมุการด าเนินงานด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ 
และนโยบาย อีกทัง้ยงัจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าท่ี เป็น
ผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงักล่าว และควรทบทวนระบบท่ีส าคญัอย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

10) ก าหนดนโยบายท่ีจะบริหารความเส่ียงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างระมัดระวังและมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ สงัคมและ
การเมือง นโยบายในการบริหารความเส่ียงดงักล่าว ครอบคลุมถึงมาตรการในการป้องกนัและแก้ไข
ความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีคอยดูแล และติดตามการด าเนินงานตาม
แผนท่ีวางไว้ และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า และมีการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี  
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความเส่ียงในแต่ละระดับ ซึ่งได้แก่ การ
หลีกเล่ียง การลด การโอนให้ผู้ อ่ืน และการยอมรับความเส่ียง เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการ
พิจารณาทางเลือกท่ีมีความคุ้มค่ามากท่ีสุด และมีประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยเลือกจัดการกับความ
เส่ียงระดบัสงูท่ีอาจมีผลกระทบตอ่มลูคา่ของผู้ ถือหุ้น เป็นล าดบัแรก  

11) ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงไว้ในรายงาน
ประจ าปี 

12) จดัให้มีช่องทางส าหรับพนกังาน บุคคลภายนอก และผู้ ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้ มีส่วนได้เสีย 
สามารถส่งความคดิเห็น หรือข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมลูเก่ียวกบัการกระท าผิด
หรือการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขดัแย้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

13) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพ่ือควบคมุการบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการท ารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์
ของกฎหมายหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

14) จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณากิจการ
ทัว่ไปของบริษัทฯ และเป็นการประชมุเตม็คณะท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถกระท าได้ 

15) พิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนัยส าคัญ รวมทัง้การแต่งตัง้กรรมการอิสระท่ีมิได้มีการ
เก่ียวข้องกบัการบริหารงานประจ า มีความเป็นอิสระจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในการใช้ดลุยพินิจของ
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ตนอยา่งอิสระเพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้เกิดแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุรายยอ่ย และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
16) รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้

เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทัง้นีต้ามหลักเกณฑ์เง่ือนไข และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

17) พิจารณาลงมตอินมุตัิงบประมาณคา่ใช้จ่าย และงบลงทนุในเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ตา่งๆ ของแตล่ะปี อีก
ทัง้ควบคมุดแูลให้บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีอนมุตัิไปแล้ว และพิจารณาอนุมตัิในกรณีท่ี
บริษัทฯ จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณท่ีอนุมัติแล้ว เกินวงเงิน 10 ล้านบาท 
อย่างไรก็ตามการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและการซือ้อสังหาริมทรัพย์ ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการทกุกรณี 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตัง้บุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคมุ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจมอบอ านาจให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควร ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแก้ไข 
เปล่ียนแปลง หรือยกเลิก การแตง่ตัง้หรือการมอบอ านาจดงักล่าวได้ ทัง้นี ้การมอบอ านาจดงักล่าวต้องไม่เป็น
การมอบอ านาจท่ีท าให้ผู้ รับมอบอ านาจหรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง สามารถอนุมตัิการเข้าท ารายการท่ีตนห รือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามท่ีส านักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด) กบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารไว้อย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการมีบทบาทในการก ากบัดแูลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และให้มีระบบงานท่ีให้ความเช่ือมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ด าเนินไปใน
ลกัษณะท่ีถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม คณะกรรมการทุกท่านมีความเข้าใจในหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงัและ
รอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และความเป็นธรรมตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย คณะกรรมการ
ได้แสดงความคดิเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และอทุิศเวลาเพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีตามความรับผิดชอบอย่างเตม็ท่ี 

 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการของบริษัทจะท าหน้าท่ีเพิ่มเตมิจากกรรมการทา่นอ่ืน ดงันี  ้

1) เรียกประชมุโดยร่วมกบักรรมการผู้จดัการ และก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการ และการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการ และในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้การพิจารณาและลงนามใน
มตท่ีิประชมุ 

3) เป็นผู้ออกเสียงชีข้าดถ้าคะแนนเสียงเทา่กนัในท่ีประชมุคณะกรรมการและในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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การประชุมคณะกรรมการ 
การประชมุคณะกรรมการจะมีการก าหนดขึน้เป็นการล่วงหน้า และจะแจ้งให้กรรมการแตล่ะคนทราบ

ถึงก าหนดการประชุมดงักล่าว เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารควรร่วมกนัพิจารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการ เพ่ือให้แนใ่จว่า
เร่ืองส าคญัได้น าเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแตล่ะคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม และพิจารณาค าขอของกรรมการ ท่ีจะบรรจุเร่ืองอ่ืนท่ีส าคัญเป็นวาระการ
พิจารณาในการประชุมครัง้ต่อไป กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท า
การก่อนการประชมุ เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอท่ีจะศกึษาพิจารณาและตดัสินใจอยา่งถกูต้องในเร่ืองตา่งๆ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชมุอย่างสม ่าเสมอ ไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอยา่งน้อย โดยก าหนดให้มี
องค์ประชมุ ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติท่ีประชมุคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด และกรรมการทกุคนควรจะเข้าร่วมประชุมไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทัง้หมดท่ีได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี โดยเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวนัประชมุและวาระการ
ประชมุประจ าล่วงหน้าตลอดทัง้ปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัเวลาเข้าร่วมประชมุได้ทกุครัง้ ซึ่งในการประชมุ
แต่ละครัง้ ทางฝ่ายบริหารได้จดัเตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพ่ือให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา 
และในระหว่างประชุม ประธานในท่ีประชมุได้ให้เวลากบักรรมการในการพิจารณาวาระตา่งๆ อย่างรอบคอบ 
รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี และมีการจดบนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้มี
การจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองเพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยัง
สนบัสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้ข้อมูล หรือรายละเอียด
เพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรง รวมถึงสามารถเข้าถึง และขอสารสนเทศ ค าปรึกษา และบริการ
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
หรืออาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาภายนอกได้ นอกจากนีย้งัมีการก าหนดนโยบายให้กรรมการท่ีไม่
เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกนัเองอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพ่ืออภิปรายปัญหาตา่งๆ เก่ียวกับการ
จดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบถึงผลการ
ประชมุด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกันเองกับผู้จดัการตรวจสอบภายใน เพ่ือติดตามและวางแผน
งานตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ ไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย เช่นกัน ซึ่งในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคดัเลือกและ
เสนอช่ือของผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ให้ความเห็นในงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงิน
ประจ าปีท่ีผู้สอบบญัชีได้สอบทานหรือตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบตัติามมาตรฐานทางบญัชี และการเปิดเผย
ข้อมลูในงบการเงินก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สอบทานการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัหรือ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั การพิจารณาความเหมาะสมของแผนการก ากบัดแูลและตรวจสอบภายใน  
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การประเมินผลการปฏิตบัตงิานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบิตงานของตนเอง และการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
โดยกรรมการท่านอ่ืน ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการชุดย่อยทัง้
คณะ ประเมินผลงานเป็นรายบุคคล และการประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแบบไขว้   
เพ่ือให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
และใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของคณะกรรมการโดยสม ่าเสมอ และให้มีบรรทัด
ฐานการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอย่างมีหลกัเกณฑ์ และท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยมีประธาน
กรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ เปรียบเทียบกบับรรทดัฐาน ปีละ 1 ครัง้ 
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพ่ือใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการในภาพรวม

ขององค์คณะกรรมการ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึง่ครอบคลมุหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้

1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชมุคณะกรรมการ 
4) การท าหน้าท่ีของกรรมการ 
5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

 
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ  เพ่ือใช้ประเมินการท างานของ

คณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะกรรมการชดุ
ย่อย โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม
หวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการชดุยอ่ย 
2) การประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย 
3) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อย  

 
3. การประเมินของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยรายบคุคล เพ่ือใช้ประเมินการท าหน้าท่ีอยา่งเหมาะสม

ของการเป็นกรรมการและกรรมการชดุย่อยรายบคุคล 
1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองกรรมการและกรรมการชดุย่อย 
2) การประชมุของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย 
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3) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยชดุย่อย 
 

4. การประเมินของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยรายบคุคลแบบไขว้ เพ่ือใช้ประเมินการท าหน้าท่ีอยา่ง
เหมาะสมของการเป็นกรรมการและกรรมการชดุย่อยรายบคุคลโดยกรรมการท่านอ่ืนเป็นคนประเมิน 

1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองกรรมการและกรรมการชดุย่อย 
2) การประชมุของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย 
3) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยชดุย่อย 

 
การประเมินผลการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

การประเมินผลการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยใช้แบบประเมินผลท่ีครอบคลมุหวัข้อ
ตา่งๆ ดงันี ้

หมวดท่ี 1 ความคืบหน้าของการวางแผน 
หมวดท่ี 2 การวดัผลการปฏิบตังิาน 
1) ความเป็นผู้น า 
2) การก าหนดกลยทุธ์ 
3) การปฏิบตัติามกลยทุธ์ 
4) การวางแผนและการปฏิบตัทิางการเงิน 
5) ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
6) ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7) การบริหารงานและสมัพนัธ์กบับคุคลากร 
8) การสืบทอดต าแหนง่ 
9) ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
10) คณุลกัษณะสว่นตวั 
11) หมวดท่ี 3 การพฒันาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย 
เพ่ือให้การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้จดัให้มี

คณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยศึกษาและกลั่นกรองการด าเนินงานตามความจ าเป็น ในปัจจุบันบริษัท มี
คณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ืองรวม 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ โดยขอบเขตหน้าท่ี
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ เป็นดงัตอ่ไปนี ้
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ มิได้
เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และมีความรู้ความเข้าใจ รวมทัง้มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย บญัชีและ/หรือการเงิน 
โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถทางการเงินอย่าง
น้อยท่ีสุดหนึ่งท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 2 ปี (รายละเอียดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ใน  “กฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน)”) ข้อ 3. 

           
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เสนอคา่ตอบแทนและเลิกจ้างผู้สอบบญัชีภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ  
มีคุณสมบตัิเป็นท่ียอมรับเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยผู้สอบบญัชีดงักล่าวต้องเป็น
ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตผุลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่าง
น้อยดงันี ้

a. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
b. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
c. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด
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ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
d. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
e. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
f. จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของณะกรรมการแตล่ะ

ทา่น 
g. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎ

บตัร 
h. รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7) ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ในกรณีพบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่า

กรรมการบริษัท ผู้ จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ได้กระท าความผิด
ตามท่ีก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบภายในสามสิบ
วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

8) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับแผนงานและผลการปฏิบตัิงาน งบประมาณ และอตัราก าลงัของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

9) ทบทวน กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
10) ในการปฏิบตัิตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจดัการหรือหวัหน้างาน

เข้าร่วมประชมุเพ่ือชีแ้จงหรือให้สง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องได้ 
11) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วย

คา่ใช้จา่ยของบริษัท ตามขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 
12) สอบทานและอนมุตักิฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
13) ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 
14) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ

ตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
บริษัทโดยตรงตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นได้เสีย และบคุคลทัว่ไป 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทนจ านวน 4 ทา่น  คดัเลือกจากกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความสมัพนัธ์
ท่ีดีกับผู้ มีความรู้ ความสามารถ และทรงคุณวุฒิ ในสายงานต่างๆ ประธานคณะกรรมการ กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีวาระในการด ารงต าแหนง่คราวละ 2 ปี 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะต้องจดัให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ปี  

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1) พิจารณาสรรหาและอนมุตัิบคุคลเพื่อเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหารของ
บริษัทฯ 

2) พิจารณาหลกัเกณฑ์การก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารโดยค านงึถึง
ความสมเหตสุมผล 

3) พิจารณาเห็นชอบการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนกังานเพ่ือน าเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาตอ่ไป 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเส่ียงจ านวน 5 ท่าน 
โดยบริษัทฯ คดัเลือกจากผู้ระดบับริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติ โดยมีกรรมการบริษัทฯเป็นท่ีปรึกษา ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการบริหาร
ความเส่ียงมีวาระในการด ารงต าแหนง่คราวละ 2 ปี 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เพ่ือตอบสนองความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะ
ด าเนินการดงันี ้

1) ดแูลและอนมุตัิการบริหารความเส่ียง การปฏิบตัิตามนโยบาย และขัน้ตอนของการควบคมุภายใน
บริษัท  

2) ดแูลการออกแบบและการด าเนินการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคมุภายใน (รวมถึงการ
รายงานระบบการตรวจสอบภายใน) ร่วมกบักระบวนการและระบบทางธุรกิจท่ีมีอยู ่ 

3) จดัท ารายงานส าหรับการบริหารจดัการ ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในด้านประสิทธิภาพ
ของการจดัการของความเส่ียงทางธุรกิจ และเปิดเผยรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท   
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4) จัดท านโยบายส าหรับดูแลตรวจสอบและการประเมินผลของระบบการจัดการความเส่ียง การ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบเหลา่นัน้ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจสง่ผลกระทบ ตอ่ธุรกิจของบริษัท   

5) ก ากับดแูลระบบภายในเพ่ือประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัท และประเมินนโยบาย
ดงักลา่วด้วย  

6) อนมุตัินโยบาย และแจ้งให้พนกังานทกุคนทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของพนกังาน ท่ีพงึปฏิบตัติอ่ คูค้่า 
ลูกค้า และผู้ รับเหมา รวมถึงให้ความเคารพในสิทธิของพวกเขาเหล่านัน้ แจ้งพนักงานทราบถึง
หน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิตนให้สอดคล้องกบักรอบการบริหารความเส่ียงของธุรกิจด้วย  

7) อนุมัติและจัดท ารายงานสรุปผล การก ากับดูแลความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจ 
ของบริษัท เพ่ือเปิดเผยแก่คนทัว่ไป 

8).  น าไปรวมในรายงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  เพ่ือให้สอดคล้องกบั
นโยบายการบริหารความเส่ียง ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ก าหนดไว้ 

 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการก ากบัดแูลกิจการจ านวน 5 ท่าน บริษัทฯ 
คดัเลือกจากพนกังานระดบับริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนมุตั ิ
โดยมีกรรมการบริษัทฯเป็นท่ีปรึกษา ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและกรรมการคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ มีวาระในการด ารงต าแหนง่คราวละ 2 ปี 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1) เสนอแนวปฏิบตัด้ิานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 
2) ก ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี สอดคล้องกับ

นโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
3) ก าหนดและทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบตังิานท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ 
4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็น 

แนวปฏิบตัแิละข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการจะต้องจดัให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และสามารถได้รับการแต่งตัง้ให้กลับมาด ารงต าแหน่งได้ โดย
จะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1) เป็นผู้ รับมอบอ านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตาม
วตัถุประสงค์ ข้อบังคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นและ/หรือมติท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

2) ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ 

3) ด าเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์นโยบาย แผนงาน ระเบียบข้อบงัคบั ข้อก าหนด 
และงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ 

4) ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสัง่การและก ากับดแูลการ
ด าเนินงานโดยรวม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้พิจารณาให้ความเห็น 

5) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกันความเส่ียงจาก
ปัจจยัตา่งๆ ทัง้จากภายในและภายนอกบริษัทฯ และมีหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงาน การบริหาร
จดัการ ความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

6) มีอ านาจในการเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ภายใต้การดแูลของคณะกรรมการบริษัท
ฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมทัง้มีอ านาจพิจารณาว่าจ้าง แตง่ตัง้ โอน โยกย้าย 
และถอดถอนพนักงาน ก าหนดอตัราค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส รวมถึงสวสัดิการต่างๆ เก่ียวกับ
พนกังาน 

7) มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
ฯ และเพ่ือรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร 

8) มีอ านาจอนุมัติตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอ านาจอนุมัติ ท่ีไ ด้อนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ 

9) มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ 
โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบ
อ านาจตามหนังสือมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรื อค าสั่งท่ี
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

10).  ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารต้องด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจด
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ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ไมเ่กิน 5 บริษัท 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จะไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) มีสว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืน
ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขต
ชดัเจน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ 
1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ

บริษัท 
ค. หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
4. จดัการประชุมผู้ ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

และข้อพงึปฏิบตัติา่งๆ 
5. ร่างนโยบายด้านการบริหารตา่งๆ 
6. บนัทึกรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ติดตามผลให้มี

การปฏิบตัติามมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตอ่หน่วยงานท่ีก ากบับริษัท

ฯตามระเบียบ และข้อก าหนดของหนว่ยงานทางการ 
8. ดแูลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบตัิตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ของส านกัคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
9. สง่เสริมให้บริษัทฯมีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลท่ีเหมาะสม 
10. ตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับสิทธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และขา่วสารของบริษัทฯ 
11. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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กรรมการอิสระ 
 
นิยามและคุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

นิยามของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ หมายถึง บคุคลท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนและมีความเป็นอิสระ
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทและสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนกล่าวคือ กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการ
บริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกบับริษัทฯ อนัอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจโดยอิสระ  

บริษัทฯ คดัเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
โดยกรรมการอิสระแตล่ะทา่นต้องด ารงต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ไมเ่กิน 5 บริษัท  

บริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทโดยต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้

 
1) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ท่ี

เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า 

หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่

น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตต่อส านกังาน ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี

กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ มี

อ านาจควบคมุของบริษัท 

3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น

บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร กรรมการรายอ่ืน ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของ

บริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัยหรือผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพันธ์ทาง

ธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อ

ส านกังาน 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้

หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็น

หลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤตกิารณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้

ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้าน

บาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี  ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ

ค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์

ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้

เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของส านัก

งานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี

ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจ

ควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าว

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัท
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ย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้ นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ

ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

 

ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการ

อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ

ตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 

ในกรณีท่ีบคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผนัข้อ

ห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักล่าว ก็ตอ่เม่ือบริษัทได้

จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวา่ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ววา่ การแตง่ตัง้บคุคล

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล

ตอ่ไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

ก. ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวมี

คณุสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข. เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็น

กรรมการอิสระ 

เพ่ือประโยชน์ตามข้อ 5 และ 6 ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากส านกั

งานสอบบญัชี หรือผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการ

ให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแตก่รณี) ในนามของนิตบิคุคลนัน้ 

หมายเหตุ: บริษัท เอสวีไอ จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามก าหนดขัน้ต ่าของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์การคดัเลือกและแตง่ตัง้กรรมการตามคณุสมบตัท่ีิระบไุว้ในข้อบงัคบับริษัท โดยท่ี
กรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นบคุคลท่ีไม่ขดัตอ่ข้อก าหนดใดๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บคุคลท่ีจะ
มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในการจัดการ การบริหารธุรกิจ บัญชี หรือ
กฏหมาย มีความซ่ือสตัย์สจุริต และมีความพร้อมในการบริหารงานในหน้าท่ีของตน การคดัเลือกบคุคลท่ีจะมา
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาจากทกัษะท่ียงัขาดอยู่ และต้องมาจากมติของคณะกรรมการ
และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
การแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ มี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยกรรมการแตล่ะท่านต้องด ารงต าแหน่งในบริษัทซึ่งจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ไมเ่กิน 5 บริษัท 

ข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้กรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1. เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ใน
ล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้
นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด  
 

ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะออกแบง่ให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้ใช้วิธีจบั
ฉลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ โดยไมไ่ด้จ ากดัจ านวนครัง้ 
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การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่นท่ีมีความเป็นอิสระ มิได้

เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และมีความรู้ความเข้าใจ รวมทัง้มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย บญัชีและ/หรือการเงิน 
โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถทางการเงินอย่าง
น้อยท่ีสดุหนึง่ทา่น 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีแบง่เบาภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ในการดแูลให้บริษัทมี
ระบบการก ากับดแูลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าท่ีในการให้วิสยัทศัน์ และให้ความเห็นท่ีตรงไปตรงมา
ต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยรายงาน
ทางการเงินอย่างถกูต้องเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งส่งผลให้รายงานทางการ
เงินมีความนา่เช่ือถือ มีคณุภาพท่ีดี และมีมลูคา่เพิ่มตอ่องค์กร ทัง้นี ้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบมีวาระในการด ารงต าแหนง่ 2 ปี 

 
การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัทฯ คดัเลือกคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จากกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ มีความรู้ ความสามารถ และทรงคณุวฒุิ ในสายงานตา่งๆ 
 
การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัทฯ คดัเลือกจากพนกังานระดบับริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

ฯ พิจารณาอนมุตั ิโดยมีกรรมการบริษัทฯ เป็นท่ีปรึกษา 
 
การสรรหาคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ คดัเลือกจากพนกังานระดบับริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

ฯ พิจารณาอนมุตั ิโดยมีกรรมการบริษัทฯ เป็นท่ีปรึกษา 
 
การสรรหาผู้บริหาร 
ส าหรับการคดัเลือกผู้บริหารของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้อ านาจประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารเป็นผู้ คัดเลือกบุคคลผู้ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิ ท่ีเหมาะสมเข้ามา
บริหารงานในบริษัทฯ 
 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีกลไกในการก ากบัดแูลท่ีท าให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและ
รับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อย เพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้
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1) บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้หรือเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยอยา่งน้อยตาม
สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยให้กรรมการและผู้บริหารท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือ หรือแต่งตัง้มี
ดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกับการบริหารจัดการทั่วไปและด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยได้ตามแต่ท่ี
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย จะเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย 

2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากบัดแูลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ โดยก ากับ
ดแูลด้านการจดัซือ้ จดัจ้าง รวมถึงการอนุมตัิจ่ายเงินของบริษัทย่อย โดยยึดแนวทางปฎิบตัิ
เชน่เดียวกบับริษัทฯ ทกุประการ 

3) คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามแผนงาน
และงบประมาณอยา่งตอ่เน่ือง และตดิตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมลูการท ารายการระหวา่ง
บริษัทย่อยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยง และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศท่ี
เก่ียวข้องมาบงัคบัใช้ โดยยดึแนวทางปฎิบตัเิชน่เดียวกบับริษัทฯ ทกุประการ 

 
การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆการปฏิบตัิตามข้อพึงปฏิบตัิส าหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ เปา้หมาย ภารกิจ แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงั ตามหลกัการข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีส าหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้ คณะกรรมการยงัได้ควบคมุและ
ตรวจสอบการบริหารของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นไปตามจรรยาบรรณของ
ผู้บริหารและพนักงาน และดแูลการส่ือสารและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้
คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้การน าของประธานกรรมการท่ีมีภาวะผู้ น าและสามารถควบคุม การ
ด าเนินการของผู้ บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความ
มัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

อนึ่ง บริษัทฯ มีประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นบุคคลคนละคนกัน 
โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่และจากฝ่ายจัดการ โดยไม่มี
ต าแหน่งเป็นผู้ บริหารหรือพนักงานประจ าของบริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ถูกเลือกจาก
กรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
กฎระเบียบของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีมาตรการในการดแูลการใช้ข้อมูลภายใน โดยถ้ากรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล
ภายในท่ีเป็นสาระส าคญั อนัจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารจะต้องระงับ
การซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม ก่อนท่ีข้อมูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และจะต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระนัน้ตอ่บคุคลอ่ืน 

บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ และการ
เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติดงักล่าว บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดและจดัส่งรายงานนี ้
ให้แก่บริษัทฯ ในวันท าการถัดจากวันท่ีเกิดรายงานซือ้ขายในกรณีท่ีกรรมการและผู้ บริหารได้ด าเนินการ
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ให้กรรมการและผู้ บริหารรายงานให้ทางบริษัทฯ ด้วย
เช่นกนั ในกรณีท่ีมีข่าวสารใดๆ ทัง้ท่ีเป็นจริงและไม่เป็นจริงร่ัวไหลออกสู่สาธารณชน บริษัทฯ จะชีแ้จงตอ่ ผู้ ถือ
หุ้นและผู้ลงทนุ ผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในทนัที ทัง้นี ้เพ่ือไมใ่ห้เกิดความไม่เป็นธรรมตอ่ผู้ ถือ
หุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
แนวทางการเปิดเผยข้อมูล  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสให้กับผู้ ถือหุ้นทุก
รายและผู้ ลงทุนทั่วไป อย่างเสมอภาคและเป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มี
มาตรการในการดแูลการใช้และเปิดเผยข้อมลูภายใน โดยถ้ากรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมลูภายในท่ี
เป็นสาระส าคญั อนัจะมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารจะต้องระงบัการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในชว่งระยะเวลาท่ีเหมาะสม ก่อนท่ีข้อมลูภายในนัน้จะถกูเปิดเผยตอ่สาธารณชน และ
จะต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นการประมาณการงบการเงินรายปี/รายไตรมาส ในกรณียงัไม่ได้เปิดเผยผา่นระบบ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้ บริหาร หรือพนักงานน าข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์สว่นตน เพ่ือปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และก าหนดให้มีการรายงานรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาความเหมาะสม รวมทัง้มีการปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ และเปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจ าปี นอกจากนี ้คณะกรรมการยงั
ดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน โดยก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์
ต่อ ก.ล.ต. และก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ท่ีได้รับทราบข้อมูล
ภายใน ให้ข้อมลูดงักลา่วแก่บคุคลภายนอก  
 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารให้อยู่
ในระดับท่ีเทียบเคียงได้กับท่ีปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจได้ รวมทัง้จัด
คา่ตอบแทนในลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือสามารถรักษากรรมการ และผู้บริหาร 
ท่ีมีคณุภาพตามท่ีต้องการได้ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้ก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณา
คา่ตอบแทน ก าหนดวิธีปฏิบตักิารจ่ายคา่ตอบแทน และรายงานผลการพิจารณาคา่ตอบแทนตอ่คณะกรรมการ
บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาขออนมุตัใินท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการได้ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม การเข้าร่วมสมัมนาในหลกัสูตร
ตา่งๆ และการให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อย่างตอ่เน่ือง เช่น กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท เป็นต้น เพ่ือช่วยให้กรรมการสามารถท าหน้าท่ีและก ากบัดแูล
กิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจดัให้มี
การปฐมนิเทศ ซึ่งมีเอกสารและข้อมูลของบริษัทท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่กรรมการใหม่อย่าง
เพียงพอ รวมถึงจัดให้มีการแนะน าลักษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิในการก ากับดูแลกิจการ และจะจดัให้กรรมการใหม่เข้าเย่ียมชม
กิจการด้วย 
 
การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 

บริษัทฯ มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง ในต าแหน่งท่ีส าคัญในแต่ละกลุ่มงาน ได้แก่ ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้ อ านวยการ และผู้ อ านวยการทุกสายงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีผู้ บริหารท่ี
ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ มีความสามารถเพียงพอในการสานตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความราบร่ืนและมี
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ประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ บริษัทฯยงัคดัสรรพนกังานท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือพฒันาให้เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่และเป็น
รากฐานในการขยายธุรกิจ รวมทัง้ป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต เพ่ือรักษาความเช่ือมั่น
ให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ตลอดจนพนกังาน 

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท าหน้าท่ีพิจารณา ก าหนด
หลักเกณฑ์ และแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมทัง้ให้บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน
แผนการสืบทอดต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูเป็นประจ าทกุปี 

 
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และการพบส่ือ 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัอย่างยิ่งในองค์ประกอบตา่งๆ ของการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ในระหว่างผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่การก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชุมท่ีไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม
ของผู้ ถือหุ้น และการส่งหนงัสือเชิญประชมุเสนอให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนการประชมุล่วงหน้าตามท่ีกฎหมายก าหนด 
โดยมกัก าหนดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปีในช่วงเดือนเมษายน นอกจากนีย้งัให้ความส าคญักับการจัด
ประชมุนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ รวมถึงการเปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์ทัง้ไทยและตา่งประเทศ และส่ือมวลชนเข้า
พบผู้บริหารระดบัสงู เพื่อสมัภาษณ์ แลกเปล่ียน และรับทราบข้อมลูท่ีเป็นจริงของบริษัทฯ ท่ีสามารถเปิดเผยได้ 
ในชว่งเวลาท่ีเหมาะสมเป็นระยะๆ  
 
นักลงทุนสัมพันธ์ 
แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการส่ือสารข้อมลูส าคญัท่ีถกูต้องเก่ียวกบับริษัทฯ 
ทัง้ข้อมูลทัว่ไป และข้อมลูทางการเงิน เช่น ลกัษณะการประกอบธุรกิจ การจดัการ กิจกรรมตา่งๆ รายละเอียด
ทัว่ไป รวมถึงข้อมูลผลประกอบการ (ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว) โดยมีจุดประสงค์ท่ีสะท้อนมูลค่าท่ีแท้จริง
ของบริษัทฯ ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ อนัจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน สถาบนั นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ส่ือมวลชน และประชาชนทัว่ไป กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ถือเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีจะ
ชว่ยสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี 
 
ตดิต่อนักลงทุนสัมพันธ์ 
คณุองัคณา ศรศกัรินทร์ หมายเลขโทรศพัท์ 02-105-0456 ตอ่ 1818 
คณุเยาวนาฏ สทุธิ  หมายเลขโทรศพัท์ 02-105-0456 ตอ่ 1804 
บริษัท เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) 
141-142 หมูท่ี่ 5, ถนนตวิานนท์  สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทมุธานี 12000 
หมายเลขโทรศพัท์ 02-105-0456    หมายเลขโทรสาร 02-105-0466 
Email:   ir@svi.co.th  IR Website:  hppt://investorrelations.svi.co.th 
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ส่วนที่ 3 จริยธรรมธุรกิจ และข้อพงึปฏบิัตใินการท างาน 

นิยามและความหมาย 

จริยธรรม (Ethics) คือ แบบแผนของการกระท าท่ีถูกต้อง หรือเป็นเคร่ืองน าทางไปสู่หลกัในการประพฤติ
ปฏิบตัท่ีิถกูหลกัศีลธรรม หรือเป็นแนวคดิของการประพฤตท่ีิถกูต้อง 

ธุรกิจ (Business) คือ เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตและจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือแสวงหาก าไรสงูสดุ 

จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) คือ มาตรฐานของการประกอบธุรกิจ การผลิตสินค้า การให้บริการ 
จดัจ าหน่ายเพ่ือได้รับผลตอบแทนตามสมควรกับการท่ีลงทนุไปอย่างเป็นธรรมทกุฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต
หรือผู้บริโภค เจ้าของกิจการ ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร ผู้ ร่วมงาน ผู้บริการ รัฐบาล สงัคม ซึง่ตา่งมีความสมัพนัธ์เชิง
ธุรกิจร่วมกนั 

จริยธรรมทางธุรกิจ หมายถึง กลไกทุกส่วนในการด าเนินกิจกรรมทางธรุกิจท่ีให้ความชอบธรรมเพ่ือ
ประสิทธิภาพสงูสดุ 

 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน มาใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความซ่ือสตัย์สุจริต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียและ
สงัคมเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสีย มีส่วนในการดแูลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกับการด าเนินกิจการ เพ่ือ
เป็นกลไกและกระบวนการท่ีจะดูแลให้มีการด าเนินการอย่างจริงจัง น าไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ี
แท้จริง ดงันี ้

1. ปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง อยา่งเคร่งครัด 
2. ปฏิบตัติาม นโยบาย “การก ากบัดแูลกิจการ” และ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ของบริษัทฯ 
3. มุง่มัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซ่ือสตัย์สจุริต และเป็นธรรม 
4. ปลกูฝังให้พนกังานมีจิตส านกึท่ีดี และยดึมัน่ในการปฏิบตัตินเป็นพลเมืองดี 
5. ค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กร ด้วยความเสมอภาคและเป็น

ธรรมทางสงัคม ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท 
6. ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียและสงัคม 
7. สร้างระบบงานท่ีเข้มแข็ง เพ่ือปอ้งกนัการทจุริต  
8. ก าหนดให้ กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทั่วทัง้องค์กร มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
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รายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล ส่งเสริมคณุภาพชีวิตในการ
ท างาน 

9. เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้ ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส 

 
3.1 จริยธรรมกรรมการบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มุ่งหวงัให้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย ปฏิบตัิหน้าท่ีภายใต้กรอบ
จริยธรรม ด ารงตน หรือ ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สงูสุดในการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืนของบริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสีย ดงันี ้
 
การปฏิบัตติามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ 

1. ปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ดงันี ้

- กรรมการ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

- กรรมการ ต้องไม่หลีกเล่ียงการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

- กรรมการ จะต้องให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานก ากบัดแูลกิจการท่ีบริษัทฯก าหนดขึน้  
2. ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชมุ มีเร่ืองท่ีจะพิจารณา กรรมการท่ีมีส่วนได้

เสียท่านนัน้ ต้องออกจากห้องประชมุและงดการมีส่วนร่วมใด ๆ ในการพิจารณาตดัสินใจใน
เร่ืองดงักลา่ว 

3.  หลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันี ้

- ไม่น าข้อมลูท่ีได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ี เพ่ือแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้ อ่ืนโดย
มิชอบ 

- ไม่ใช้ความลบัขององค์กรในทางท่ีผิด และไมเ่ปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบัขององค์กร 
แม้พ้นสภาพหรือสิน้สดุการปฏิบตัหิน้าท่ีขององค์กรไปแล้ว 

- ไมห่าประโยชน์สว่นตวั จากการเป็นกรรมการ 

- ไมส่ร้างข้อผกูมดัท่ีอาจขดัแย้งกบัหน้าท่ีของตนในภายหลงั 

- ไมรั่บสิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเป็นการขดัตอ่ประโยชน์ขององค์กร 
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4. รักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับขององค์กร ไม่ให้ร่ัวไหลไปยังบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้ มีสว่นได้เสีย ยกเว้นกรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

5. การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่
บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง
การปฏิบตัิเก่ียวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพย์ของกรรมการและพนกังาน พ.ศ.
2547 

 
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 
1.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีมิให้กรรมการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ของบริษัทฯ แสวงหา
ผลประโยชน์สว่นตน จงึก าหนดข้อควรปฏิบตัไิว้ ดงัตอ่ไปนี ้

1) หลีกเล่ียงการท ารายการท่ี เก่ียวโยงกับตนเอง ท่ีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ  

2) ในกรณีท่ีกรรมการ ไปเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาในองค์กรอ่ืน การด ารงต าแหน่งนัน้ต้อง
ไมข่ดัตอ่ประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบตัหิน้าท่ีโดยตรงในบริษัทฯ  

3) ในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of 
Interest) ระหว่างผู้ ถือหุ้ นกรรมการ และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งอ่ืน ซึ่งใช้เป็นแนว
ปฏิบตัิอย่างชดัเจนและเช่ือมัน่ได้ว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส 
สมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทัง้จัดให้มีแบบรายงานการ
เปิดเผยรายการท่ีสงสยัว่าจะเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไว้ใน
คูมื่อก ากบัดแูลกิจการ  

4) บคุคลท่ีด าเนินการใด ๆ ซึง่มีส่วนได้เสียกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางอ้อม จะต้องมีหน้าท่ีในการรายงานการมีสว่นได้เสีย ดงันี ้

- กรรมการจะต้องมีหน้าท่ีรายงานการมีส่วนได้เสีย กรณีท่ีมีรายการเกิดขึน้ และ
เพ่ือมัน่ใจได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบเป็นประจ า จึงก าหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีหน้าท่ีส ารวจรายการท่ีมีส่วนได้เสียเป็นประจ าทกุไตรมาส โดยรายงาน
ต่อประธานกรรมการบ ริษั ท  ป ระธานคณ ะกรรมการตรวจสอบ  และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลรับทราบทกุไตรมาส เพ่ือให้สอดคล้องมีนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

- บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ผู้ บริหารในระดับจัดการทุกคนและพนักงานท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในการด าเนินงาน มีหน้าท่ีรายงานการมีส่วนได้เสีย และ/หรือรายงาน
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การมีส่วนได้เสียเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในมี
หน้าท่ีส ารวจและรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลรับทราบเป็นประจ าทุก
ไตรมาส 

5) กรรมการ ท่ีมีส่วนรู้ข้อมลูภายในใช้เป็นแนวปฏิบตั ิและก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารท่ี
มีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตอ่คณะกรรมการเป็นประจ า 

6) เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดแูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการของบริษัทฯ หรือบคุคลท่ีมี
ความเก่ียวข้อง ซึ่งมีสว่นได้เสียกบัการบริหารจดัการของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการรายงานข้อมูลของรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัทกุไตรมาส และตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

7) ในกรณีท่ีบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้นในกิจการท่ีแข่งขันกับธุรกิจของ
บริษัทฯ  กรรมการ ท่ีเก่ียวข้องจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

2. การใช้ข้อมูลภายใน 
1) ห้ามใช้โอกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ในการหาประโยชน์ส่วนตน เพ่ือผู้ อ่ืน 

หรือท าธุรกิจท่ีแขง่ขนักบับริษัท และ/หรือ ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 
2) ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้ นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูล

ภายในแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 
3) ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์สว่นตน 
4) ห้ามใช้ข้อมลูของบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงตอ่บคุคลภายนอก เพ่ือสร้างประโยชน์สว่นตวั 
5) ห้ามเปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั

แม้หลงัพ้นสภาพการเป็นกรรมการของบริษัทฯไปแล้ว 
 

3.2  จริยธรรมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มุ่งหวังให้ ผู้ บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้กรอบจริยธรรม ด ารงตนหรือปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สงูสดุในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและ
ยัง่ยืนของบริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสีย ดงันี ้
 
การปฏิบัตติามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ 

1. ปฏิบตัติามระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจของบริษัทดงันี ้

- ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อก าหนดของ
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

- ผู้บริหารและพนกังาน ต้องไมห่ลีกเล่ียงการปฏิบตัติามระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

- ผู้บริหารและพนกังาน จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดแูลกิจการท่ีบริษัทฯ
ก าหนดขึน้  

2. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชมุ มีเร่ืองท่ีจะพิจารณา กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียท่าน
นัน้ ต้องออกจากห้องประชมุและงดการมีสว่นร่วมใด ๆ ในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองดงักลา่ว 

3. หลีกเล่ียงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  
ดงันี ้

1) ไมน่ าข้อมลูท่ีได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ี เพ่ือแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 
2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางท่ีผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลบัขององค์กร แม้พ้น

สภาพหรือสิน้สดุการปฏิบตัหิน้าท่ีขององค์กรไปแล้ว 
3) ไมห่าประโยชน์สว่นตวัจากการเป็นผู้บริหารและพนกังาน  
4) ไมส่ร้างข้อผกูมดัท่ีอาจขดัแย้งกบัหน้าท่ีของตนในภายหลงั 
5) ไมรั่บสิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเป็นการขดัตอ่ประโยชน์ขององค์กร 

4. รักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบัขององค์กร ไม่ให้ร่ัวไหลไปยงับคุคลท่ีไม่เก่ียวข้อง ซึง่อาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรหรือผู้ มีสว่นได้เสีย ยกเว้นกรณีท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 
 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 
1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีมิให้ ผู้บริหารและพนักงาน  ใช้โอกาสจากการเป็นผู้บริหารและพนักงาน ของ
บริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จงึก าหนดข้อควรปฏิบตัไิว้ ดงัตอ่ไปนี ้

1) หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเอง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบับริษัทฯ  

2) ในกรณีท่ี ผู้ บริหารและพนักงาน ไปเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาในองค์กรอ่ืน การด ารง
ต าแหนง่นัน้ต้องไมข่ดัตอ่ประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบตัหิน้าท่ีโดยตรงในบริษัทฯ  

3).  ในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 
ระหว่างผู้ ถือหุ้ น ผู้ บริหารและพนักงาน และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งอ่ืน ซึ่งใช้เป็นแนว
ปฏิบัติอย่างชัดเจนและเช่ือมั่นได้ว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส 
สมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทัง้จัดให้มีแบบรายงานการ
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เปิดเผยรายการท่ีสงสยัว่าจะเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไว้ในคู่มือ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4) บุคคลท่ีด าเนินการใด ๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม จะต้องมีหน้าท่ีในการรายงานการมีสว่นได้เสีย ดงันี ้
- ผู้บริหารและพนกังาน จะต้องมีหน้าท่ีรายงานการมีส่วนได้เสีย กรณีท่ีมีรายการเกิดขึน้ 

และเพ่ือมัน่ใจได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบเป็นประจ า จึงก าหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีหน้าท่ีส ารวจรายการท่ีมีส่วนได้เสียเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยรายงานต่อ
ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดีรับทราบทกุไตรมาส 

- เพ่ือให้สอดคล้องมีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ผู้บริหารใน
ระดบัจดัการทุกคนและพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินงาน มีหน้าท่ีรายงาน
การมีส่วนได้เสีย และ/หรือรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจ าทุกไตรมาส โดย
มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีส ารวจและรายงานต่อและคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีรับทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 

5).  ผู้บริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบตัิ และก าหนดให้ผู้บริหารท่ีมี
หน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตอ่คณะกรรมการเป็นประจ า 

6) เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของผู้ บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวข้อง ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการบริหารจดัการของบริษัทและบริษัทย่อย ตาม พ.ร.บ.
หลกัทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการรายงานข้อมลูของรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัทกุไตรมาส และตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

7) ในกรณีท่ีบคุคลท่ีเก่ียวข้องเข้าไปมีสว่นร่วมหรือถือหุ้นในกิจการท่ีแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัท 

- ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- พนกังานท่ีเก่ียวข้องจะต้องแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
2. การใช้ข้อมูลภายใน 

- ห้ามใช้โอกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นผู้บริหารและพนกังาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือผู้ อ่ืน หรือท าธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัท และ/หรือ ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

- ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายใน
แก่บคุคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 

- ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์สว่นตน 
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- ห้ามใช้ข้อมลูของบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงตอ่บคุคลภายนอก เพ่ือสร้างประโยชน์สว่นตวั 

- ห้ามเปิดเผยข้อมูลความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ข่งขนัแม้
หลงัพ้นสภาพการเป็นผู้บริหาร ของบริษัทฯ ไปแล้ว 

 
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท 
บริษัทฯ สง่เสริมให้ผู้บริหารและพนกังาน ใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการท่ีดีแก่ลูกค้า โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบัติของผู้ บริหารและ
พนกังานดงันี ้

- ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ อยา่งประหยดั และเกิดประโยชน์สงูสดุ 

- ชว่ยกนัดแูลมิให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เส่ือมคา่หรือสญูหายโดยมิชอบ 
 
 การจัดท าเอกสาร 

1) ต้องจดัท าเอกสารตา่ง ๆ ด้วยความสจุริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
2) ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ 

 
การใช้คอมพวิเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมลูสารสนเทศตา่ง ๆ ให้ถือเป็นทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ ผู้บริหารไมค่วรใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์สว่นตวั 

2) ห้ามผู้บริหารและพนกังาน เปิดเผยข้อมลูทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อมลูท่ีทางบริษัทฯ ซือ้มา
ทัง้ท่ีอยู่และไม่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ หรือคดัลอกข้อมูลใส่ในส่ือบนัทึกข้อมูลส่วนตวัโดย
ไมไ่ด้รับอนญุาต 

3) ห้ามผู้บริหารและพนกังานเปล่ียนแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรือท าลายข้อมลูของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับ
อนญุาต 

4) ห้ามผู้บริหารและพนกังานน าซอฟต์แวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคดัลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ
ด้วยเหตผุลใด ๆ โดยมิได้รับอนญุาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นัน้ ๆ 

5) ห้ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือติดตัง้อุปกรณ์ใด ๆ ท่ีนอกเหนือ จาก
อปุกรณ์มาตรฐานท่ีบริษัทฯ ตดิตัง้ให้ นอกจากได้รับอนญุาตเป็นกรณีไป 

6) ห้ามผู้บริหารและพนกังานใช้อีเมล์ของบริษัทฯ ในการส่งต่อข้อความท่ีกล่าวร้าย ท าให้เส่ือมเสีย 
หรือสอ่ไปในทางท่ีลามก อนาจาร อนัเป็นสิ่งท่ีขดัตอ่ศีลธรรมจรรยาอนัดีงามของสงัคม 

7) ผู้บริหารและพนกังาน ควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมลูและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การ
ปฏิบตังิาน และจะต้องหลีกเล่ียงเว็บไซต์ท่ีผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 
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8) ผู้บริหารและพนักงานควรใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ส่ือสารอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทฯ จัดให้ เช่น 
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตส านึกและรับผิดชอบ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
บริษัทฯ เป็นหลกั 

9) ห้ามผู้บริหารและพนกังานเข้าถึงระบบหรือข้อมลูท่ีไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้มีไว้ส าหรับตนโดย
มิชอบ 

10) ห้ามผู้บริหารและพนกังานท่ีล่วงรู้มาตรการปอ้งกนัการเข้าถึงข้อมลูและระบบคอมพิวเตอร์ท่ีผู้ อ่ืน
จดัท าขึน้ หรือไมไ่ด้มีไว้ส าหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน 

11) บริษัทฯ หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบการใช้งาน
ทรัพย์สินภายใต้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม 

 
3.3  จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

  นโยบายการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯให้ความส าคญักับสิทธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทัง้ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่และผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย และก าหนดเปา้หมายในการตอบสนองความต้องการของผู้ ถือหุ้น โดยมุ่งมัน่ด าเนิน
ธุรกิจให้มีผลการด าเนินการท่ีดี มีการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืนและมีศกัยภาพในการแข่งขนั ทัง้นีบ้ริษัท
ยงัต้องค านงึถึงความเส่ียงตา่งๆทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต เพ่ือให้เกิดมลูคา่สงูสดุในระยะยาวส าหรับผู้ ถือหุ้น 
นอกจากนัน้ บริษัทฯยงัเปิดเผยข้อมลูท่ีส าคญัตา่งๆ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม และด าเนินการทกุวิถีทาง
ท่ีจะปกป้องทรัพย์สินและรักษาช่ือเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯตระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมของผู้
ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นอย่างอิสระและถามค าถามเก่ียวกบัการด าเนินกิจการในท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ นอกจาก
การให้สิทธิขัน้พืน้ฐานแล้ว บริษัทฯยงัจดัให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีความสนใจเข้าเย่ียมชมกิจการของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือ
หุ้นได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลเก่ียวกับกิจการจากคณะผู้บริหารโดยตรง ทัง้นีบ้ริษัทฯยงัมีช่องทางการส่ือสาร
ทางเว็บไซด์เพ่ือรับค าเสนอแนะหรือข้อสงสยัจากผู้ ถือหุ้น เพ่ือน าเสนอไปยงัคณะกรรมการบริษัทโดยตรงด้วย 

  นโยบายการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 
 บริษัทให้ความส าคญัต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัท่ีผลกัดนัให้บริษัทสามารถ
ด าเนินธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยประสงค์ท่ีจะให้พนักงานมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ท่ีมีบรรยากาศการท างานท่ีมีการเกือ้กลู พึ่งพา ช่วยเหลือซึ่งกนัและ
กนั และค านงึถึงความเป็นธรรมในการบริหารจดัการ 

1) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยค านึงถึงการให้เกียรติและเคารพในสิทธิของพนักงานภายใต้



 

คู่มือการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี หนา้ 47 

กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 
2) บริษัทได้จดัให้พนกังานปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่งตา่ง ๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยค านึงถึงความรู้ 

ความสามารถของแต่ละคนเป็นส าคญั โดยจะไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางด้าน เพศ อายุ เชือ้
ชาต ิศาสนาของพนกังาน 

3) บริษัทได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการส่ือสารสองทางระหว่างพนกังานกบับริษัท เพ่ือเปิดโอกาสให้
มีการสร้างความเข้าใจกันท่ีดีต่อกันระหว่างพนกังานกับบริษัท และยงัเป็นช่องทางให้บริษัทได้
อธิบายในสิ่งท่ีพนกังานมีข้อสงสยั หรือไม่เข้าใจ เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างพนกังานกับ
บริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัได้เปิดโอกาสให้พนกังานทกุระดบัได้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ 
ในเชิงสร้างสรรค์ผ่านทางช่องทางการส่ือสารท่ีบริษัทจัดให้มีขึน้ เป็นต้นว่า ระบบการเสนอ
ข้อคดิเห็น การประชมุพนกังาน ซึ่งบริษัทจะมีการน าเอาความคิดเห็นท่ีพนกังานเสนอแนะนัน้ มา
พิจารณาเพ่ือน าไปสูก่ารปฏิบตัติามความเหมาะสม 

4) บริษัทได้ก าหนดให้มีนโยบายตลอดจนระเบียบปฏิบัติ ท่ี เก่ียวกับการบริหารค่าจ้างและ
ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานนัน้  จะ
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลกัษณะของงาน และผลการ
ปฏิบตังิานของพนกังานเป็นส าคญั โดยค านงึถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมเป็นส าคญั 

5) บริษัทได้ให้ความส าคญักับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะ ท่ีจ าเป็นอย่างเพียงพอต่อการท างานตามบทบาทและหน้าท่ีของพนักงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนกังานได้มีการพฒันาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในหน้าท่ีการ
งาน ผา่นการฝึกอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ มีความหลากหลายและตอ่เน่ือง 

6) บริษัทได้จดัให้มีกิจกรรมนนัทนาการเพ่ือให้พนกังานได้มีโอกาสพกัผ่อนหย่อนใจคลายความตึง
เครียดจากการท างาน อีกทัง้ยงัเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกท่ีดีระหวา่งพนกังานกบับริษัทอีกทาง
หนึง่ด้วย 

  นโยบายการปฏิบัตต่ิอลูกค้า 
 บริษัทให้ความส าคญัตอ่การตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยค านึงถึงคณุภาพของสินค้าและ
การบริการท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสม  ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ด้วยพนักงานท่ีมีคุณภาพ  โดย
สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าของบริษัทฯ  เขียนด้วยภาษาท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย มีข้อมูล ข้อตกลงท่ี
ถูกต้องและเพียงพอ ไม่ก าหนดเง่ือนไขท่ีไม่เป็นธรรมหรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า  รวมทัง้มีการปฏิบตัิ
ตามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขข้อใดข้อ
หนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบโดยเร็วเพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความส าคญัในการสนบัสนุน ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างลูกค้ากับ
บริษัทให้ยัง่ยืนตลอดไป 
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  นโยบายการปฏิบัตต่ิอคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้
 บริษัทฯให้ความส าคญัในการพึงปฏิบตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  พึงปฏิบตัิ
ตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด  ให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอือ้อ านวย
ผลประโยชน์ซึ่งกนัและกนั เพ่ือผลส าเร็จทางธุรกิจโดยรวม รวมทัง้ให้ข้อมลูท่ีเป็นจริง และบอกถึงความเส่ียงท่ี
อาจเป็นไปได้นอกจากนีบ้ริษัทยังได้เน้นถึงสิ่งท่ีพนักงานพึงปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องกับ การปฏิบตัิตนต่อคู่ค้าและ
เจ้าหนี ้โดยเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรในคูมื่อข้อพงึปฏิบตัใินการท างาน 
 บริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน หรือเครือญาติ ให้ของขวญัหรือรับของขวญัจากลูกค้าหรือ
ผู้ขายสินค้า หรือผู้ ท่ีมีโอกาสท่ีจะเป็นผู้ขายสินค้า การรับเงินสดหรือสิ่งอ่ืนในท านองเดียวกบัเงินสด รวมทัง้ เช็ค 
ตัว๋เงิน บตัรก านลั บตัรของขวญั เงินกู้  หุ้น หรือสิทธิได้รับจดัสรรหุ้น ไม่สามารถยอมรับได้ในทกุกรณี ของขวญั
อ่ืน ๆ อาจให้หรือรับได้ก็ตอ่เม่ือได้รับอนมุตัลิว่งหน้าจากฝ่ายบริหารจดัการระดบัสงูขึน้ไป 

 นโยบายการปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 
 บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็น
ความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมเ่หมาะสม เชน่การจา่ยเงินสินจ้างให้แก่พนกังานของคูแ่ขง่ เป็น
ต้น และไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้า ด้วยการกลา่วหาในทางร้าย หรือให้ข้อมลูท่ีไมเ่ป็นจริง 

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่อย่างยิ่งต่อภาระหน้าท่ีของบริษัทในการพฒันาระบบการจดัการอาชีวอนามยั 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ครอบคลุมถึงสุขภาพของพนักงานและส่วนผลิตท่ีมีความ
ปลอดภัย เพ่ือปอ้งกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน พร้อมทัง้เสริมสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีต่อชมุชน 
ประเทศชาต ิและสงัคมโลก ดงันี ้

1) ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั กฎหมาย และข้อก าหนดอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับอาชีวอนามยั ความ
ปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม 

2) ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจัดหาทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
สนบัสนนุสว่นผลิตเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายฯ 

3) ก าหนดและท าให้บรรลวุตัถปุระสงค์ และเปา้หมายระบบการจดัการอาชีวอนามยั ความปลอดภยั
และสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ มีความตระหนกัถึงการเสริมสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบชีวอนามยั ความปลอดภยัและ
สิ่งแวดล้อม และพร้อมท่ีจะอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
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3.4 ข้อพงึปฏิบัติในการท างานของพนักงาน 
การปฏิบัตต่ิอตนเอง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

พนกังานต้องหลีกเล่ียงกิจกรรมสว่นบคุคล การลงทนุ หรือการสมาคม ซึง่อาจเห็นได้วา่มีผลกระทบตอ่
การตดัสินใจท่ีดีเก่ียวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และไม่อาจใช้ต าแหน่งหรือความสมัพันธ์กับบริษัทฯ เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว ต้องหลีกเล่ียงแม้เพียงปรากฏมีการขัดกันของผลประโยชน์เช่นว่านัน้ ตัวอย่างเช่น มี
ผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากเหตกุารณ์ดงันี ้

1) ท าให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมทางธุรกิจกบัเครือญาตหิรือเพ่ือนฝงู 
2) ใช้ข้อมูลซึ่งไม่เป็นท่ีเปิดเผยของบริษัทฯ ลูกค้า หรือผู้ขายสินค้า เพ่ือประโยชน์ส่วนตวัแก่ท่านเอง แก่

เครือญาต ิหรือแก่เพ่ือนฝงู 
3) มีสว่นได้เสียในทางการเงินกบัผู้ผลิต ลกูค้า หรือคูแ่ขง่ของบริษัทฯ 
4) รับเงินให้กู้ ยืมหรือการค า้ประกนัหนีจ้ากบริษัทฯ (นอกเหนือไปจากท่ีได้รับอนญุาตไว้เป็นการเฉพาะ) 

หรือบคุคลภายนอก อนัเน่ืองมาจากต าแหนง่ของพนกังานในบริษัทฯ 
5) ท าการค้าแข่ง หรือเตรียมการท่ีจะท าการค้าแข่งกับบริษัทฯ ในขณะท่ียังคงเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ 

หรือ 
6) ท างาน (โดยได้รับหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน) ให้กับคู่แข่ง องค์กรก ากับดูแลหรือองค์กรของรัฐบาล 

ลกูค้า หรือผู้ขายสินค้าของบริษัทฯ หรือท างานใดๆ ให้กบับคุคลภายนอกซึ่งอาจมีผลในทางลบตอ่การ
ปฏิบตัิงาน หรือการตดัสินใจในงานหรือบัน่ทอนความสามารถในการอุทิศเวลาและความตัง้ใจอัน
จ าเป็นตอ่หน้าท่ี 

โอกาสทางธุรกิจ 

พนักงานมีหน้าท่ีในการน ามาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เม่ือมีโอกาสท่ีจะท าเช่นนัน้ได้ 
นอกจากการหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทบัซ้อนแล้ว ต้องไมรั่บเอาไว้เพ่ือตนเองหรือสง่ตอ่ให้กบับคุคลอ่ืน ซึง่โอกาส
หรือแนวคดิทางธุรกิจใดๆ ซึง่บริษัทฯ อาจมีสว่นได้เสีย ซึง่ถกูค้นพบในระหวา่งการจ้างงาน 

ของขวัญ สินบนและเงนิทุจริต 

นอกจากของขวญัพอประมาณซึ่งได้ให้หรือได้รับจากการด าเนินธุรกิจปกติ (รวมถึงการท่องเท่ียวและ
สันทนาการ) ซึ่งไม่อาจถือได้ว่าเป็นสิ่งจูงใจในทางธุรกิจ พนักงานหรือเครือญาติของพนักงานไม่อาจให้
ของขวญักบัหรือรับของขวญัจากลกูค้าหรือผู้ขายสินค้าของบริษัทฯ ในระหว่างหรือเก่ียวเน่ืองกบัการเจรจาตก
ลงสญัญาไม่ควรรับของขวัญจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ ท่ีมีโอกาสท่ีจะเป็นผู้ขายสินค้า การรับเงินสดหรือสิ่งอ่ืนใน
ท านองเดียวกับเงินสด รวมทัง้ เช็ค ตัว๋เงิน บตัรก านัล บตัรของขวัญ เงินกู้  หุ้น หรือสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ไม่
สามารถยอมรับได้ในทุกกรณี ของขวญัอ่ืนๆ อาจให้หรือรับได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากฝ่ายบริหาร
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จดัการระดบัสงูขึน้ไป 
ลูกจ้างคนใดซึ่งให้หรือรับสินบนหรือเงินทุจริตจะถูกเลิกจ้างและถูกรายงานไปยังหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ เงินทุจริตหรือสินบนให้หมายรวมถึงสิ่งใดๆท่ีมุ่งหมายเพ่ือจะให้ได้มาซึ่งการปฏิบตัิอนัเป็นคณุโดย
ไมเ่หมาะสม 

การปฏิบัตต่ิอลูกค้าผู้เก่ียวข้องและสังคม 

การรักษาความลบัและการใช้อยา่งเหมาะสมซึ่งข้อมลูของบริษัทฯ ลกูค้าหรือผู้ผลิต พนกังานต้องไมใ่ช้
หรือเปิดเผยตอ่บคุคลอ่ืนซึง่ความลบัทางการค้า ข้อมลูความลบัหรือการเป็นเจ้าของของบริษัทฯ ของลกูค้าหรือ
ผู้ผลิต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารจัดการระดับสูงขึน้ไป หรือตามท่ีถูกก าหนดไว้โดยชอบด้วย
กฎหมาย สิ่งรวมถึงวิธีด าเนินธุรกิจ การก าหนดราคาและข้อมลูทางการตลาด กลยทุธ์ รหสัคอมพิวเตอร์ สกรีน 
แบบฟอร์ม การค้นคว้าทดลอง และข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้าและลกูจ้างในปัจจบุนัในอดีตและท่ีคาดหวงัของบริษัท 

การขาย-การหมิ่นประมาทและการแสดงข้อความอันเป็นเทจ็ 

การขายในเชิงรุกต้องไม่มีการให้ข้อความเท็จ การพูดจาเสียดสี การปล่อยข่าวลือเก่ียวกับคู่แข่งหรือ
สินค้าหรือสภาวะทางการเงินของคูแ่ขง่ ห้ามให้สญัญาท่ีไมอ่าจได้รับการสนบัสนนุได้เก่ียวกบัสินค้าของบริษัทฯ 

การค้าอย่างเป็นธรรม 

ห้ามมิให้พนักงานใช้ข้อได้เปรียบอันไม่เป็นธรรมกับบุคคลใดๆ ด้วยการชักจูงหว่านล้อม ปิดบัง ใช้
ข้อมลูลบัในทางท่ีผิด แสดงข้อเท็จจริงท่ีส าคญัอยา่งผิดๆ หรือใช้การปฏิบตัทิางการค้าอนัไมเ่ป็นธรรมอ่ืนๆ 

การซือ้ขายหลักทรัพย์ 

การซือ้หรือขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมูลส าคญัซึ่งยงัไม่เป็นท่ีรับรู้ตอ่สาธารณะชนเป็นการผิดกฎหมาย 
พนักงานซึ่งให้ “ข้อมูลวงใน” ท่ียังไม่เป็นท่ีเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืน อาจมีความรับผิดเท่ากับบุคคลซึ่งซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ในขณะท่ีมีข้อมลูนัน้ ทัง้นี ้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายหลกัทรัพย์หากท่านหรือเครือญาตหิรือเพ่ือน
ฝูงเข้าท าการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือของลูกค้า หรือของผู้ ผลิต ในขณะท่ีมีข้อมูลวงในเก่ียวกับ
บริษัทนัน้ 

การปกปิดข้อผิดพลาด การเปล่ียนแปลงการบันทกึให้ผิดไป 

ข้อผิดพลาดไม่ควรถูกปกปิด แต่ควรท่ีจะได้ถูกเปิดเผยและแก้ไขในทันทีและทัง้หมด ห้ามมิให้มีการ
เปล่ียนแปลงบนัทกึใดๆ ของบริษัทฯ ของลกูค้า หรือของบคุคลภายนอกให้ผิดไป 

ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน 

บริษัทฯ ให้ค ามัน่ในการจดัสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลกัษณะ และจะเป็นองค์กรท่ี
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รับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีบงัคบัใช้ พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบตัิตามนโยบายของ
บริษัทเก่ียวกับเร่ืองความรุนแรง การล่วงละเมิด และเร่ืองอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกันนี ้รวมทัง้การใช้วตัถุออก
ฤทธ์ิตอ่จิตประสาท 
 
การปฏิบัตต่ิอองค์กร :  ความถูกต้องเท่ียงตรงทางการเงนิ  

ผู้ลงทุน เจ้าหนีแ้ละบุคคลอ่ืนๆ ล้วนมีส่วนได้เสียอนัชอบด้วยกฎหมายในข้อมูลทางการเงินและทาง
บญัชีของบริษัทฯ ความถกูต้องเท่ียงตรงของรายงานทางการเงินและข้อมลูทางการบญัชีของบริษัทฯ ตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของความสมบูรณ์ ถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลพืน้ฐานซึ่งใช้ประกอบรายการในสมุดและ
บนัทึกของบริษัทฯ สมุดบนัทึก และบญัชีทางการเงินต้องสะท้อนถึงธุรกรรมและเหตกุารณ์อย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามหลักการทางบญัชีท่ียอมรับทั่วไปและสอดคล้องกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นหน้าท่ี
รับผิดชอบของพนกังานทกุคนท่ีจะสง่เสริมมาตรฐานเหล่านี ้

พนกังานถกูคาดหวงัในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และของผู้
ตรวจสอบบญัชีภายนอก ข้อมลูจะต้องไมถ่กูเปล่ียนแปลงหรือปกปิดไมว่า่ในสถานการณ์ใดๆ 
 
ตัวอย่างของหลักปฏิบัตทิางการบัญชีและทางการเงนิท่ีขาดจริยธรรม รวมถงึ 

1) ท าการบนัทกึรายการผิดโดยเจตนาท่ีจะปิดบงัหรือกลบเกล่ือนสภาพท่ีแท้จริงของธุรกรรมใดๆ 
2) เร่งหรือเล่ือนการบนัทึกรายจ่ายหรือรายได้อย่างไม่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุผลลพัธ์หรือเป้าหมายทาง

การเงิน 
3) คงไว้ซึง่เงินกองทนุใดๆ ท่ีไมเ่ปิดเผยหรือถกูบนัทกึ หรือสินทรัพย์นอกบญัชี (off the book assets) 
4) ท าหรือคงไว้ซึ่งเอกสารทางบญัชีหรือรายงานทางการเงินท่ีไม่เหมาะสม ท าให้เข้าใจผิด ไม่สมบูรณ์

หรือเป็นการฉ้อฉล 
5) ท าการจา่ยเงินใดๆ เพ่ือวตัถปุระสงค์อนันอกเหนือไปจากท่ีระบไุว้ในเอกสารประกอบการจา่ยเงิน และ 
6) ลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเช่ือวา่ไมถ่กูต้องหรือไมเ่ป็นความจริง 

การปกป้องและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯอย่างเหมาะสม 

พนกังานทกุคนต้องปกปอ้งทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการสญูหายหรือโจรกรรม และจะไม่ใช้ทรัพย์สิน
ดังกล่าวเพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง ทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลท่ีเป็นความลับ ความลับทางการค้า 
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ส านกังานและวสัดใุช้สิน้เปลือง  

ห้ามมิให้ท าส าเนาแจกจ่ายหรือเปิดเผยซอฟต์แวร์ของบริษัทและของบคุคลท่ีสามโดยมิได้รับอนญุาต
ไว้เป็นการเฉพาะ ซอฟต์แวร์ทัง้หลายของบุคคลท่ีสามต้องได้รับอนุญาตให้ใช้โดยถูกต้องเหมาะสม ข้อตกลง
อนญุาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ของบคุคลท่ีสาม อาจก าหนดข้อจ ากดัในการเปิดเผย การใช้และการท าส าเนา
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ซอฟต์แวร์ไว้หลายประการ และข้อจ ากดันัน้ต้องได้รับการปฏิบตัิตาม 

การเก็บรักษาข้อมูล 

ข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องถูกเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดและให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เฉพาะของหน่วยธุรกิจของท่าน ข้อมูลอาจท าถูกท าลายได้เม่ือครบก าหนดระยะเวลาท่ีถูกต้อง
เหมาะสมเทา่นัน้ 
 
การใช้สิทธิทางการเมือง 

ห้ามมิให้ใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพ่ือให้การสนบัสนนุทางการเมือง เว้นแตจ่ะเป็นไปโดยถกูต้องตาม
กฎหมายท่ีใช้บงัคบั อย่างไรก็ตาม พนกังานอาจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้ด้วยทรัพยากรของพนกังาน
โดยใช้เวลาของพนกังานเอง 
 
3.5 การดูแลให้มีการปฏิบัตติามจริยธรรม และการทบทวนจริยธรรมองค์กร 
 บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนท่ีจะต้อง
รับทราบ ท าความเข้าใจ ปฏิบตัิตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ใน เร่ืองจริยธรรมธุรกิจ และข้อพงึปฏิบตัใินการท างาน
ข้างต้น อยา่งเคร่งครัด มิใชก่ารปฏิบตัติามสมคัรใจ และไมส่ามารถอ้างอิงวา่ไมท่ราบแนวปฏิบตัท่ีิก าหนดขึน้ 
 ผู้บริหารทุกระดบัในองค์กรจะต้องดแูลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการให้พนกังาน
ภายใต้สายบงัคบับญัชาทราบ เข้าใจ และปฏิบตัติามอยา่งจริงจงั 
 บริษัทฯ ไม่พึงปรารถนาท่ีจะท าให้การกระท าใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมท่ีดี หาก
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานผู้ ใดกระท าผิดจริยธรรมท่ีก าหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินยัอย่างเคร่งครัด และ
หากมีการกระท าท่ีเช่ือได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบงัคบัของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเร่ืองให้
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐด าเนินการตอ่ไปโดยไมช่กัช้า 

 

3.6 วินัย 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ถือว่าจริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน เป็นวินยัอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามถือเป็นการท าผิดวินยั
ตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงานบคุคล 
 กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติตาม
จริยธรรมและข้อพงึปฏิบตัใินการท างาน โดยการกระท าตอ่ไปนีถื้อเป็นการผิดจริยธรรม 

1) การไมป่ฏิบตัติามจริยธรรมและข้อพงึปฏิบตัใินการท างาน 
2) แนะน า สง่เสริม สนบัสนนุให้ผู้ อ่ืนไมป่ฏิบตัติามจริยธรรมและข้อพงึปฏิบตัใินการท างาน 
3) ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบตัติามจริยธรรมฯ ในกรณีท่ีตนทราบ 
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4) ไมใ่ห้ความร่วมมือ ขดัขวาง การสืบสวน/สอบสวน ข้อเท็จจริง 
5) การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ร้องเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบตัติามจริยธรรม 


