คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี

ของบริษัท เอสวีไอ จากัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุ ง
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี

หน้ า1

สารบัญ
คานา

หน้ าที่

ประกาศบริ ษัท เอสวีไอ จากัด (มหาชน)

3

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอสวีไอ จากัด (มหาชน)

3

ส่ วนที่ 1 บททั่วไป
• วิสยั ทัศน์ (Vision)
• ค่านิยมองค์กร (Core value)

5
5

ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
• นิยามและความหมาย
• ความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

6
7
7
8
10
16
20

ส่ วนที่ 3 จริยธรรมธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบัติในการทางาน
• นิยามและความหมาย
1. จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2. จริยธรรมกรรมการบริ ษัทฯ
3. จริยธรรมผู้บริหารและพนักงาน
4. จริยธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
5. ข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางานของพนักงาน
6. การดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามจริยธรรม และการทบทวนจริ ยธรรมขององค์กร
7. วินยั

46
46
47
49
54
57
61
62

คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี

หน้ า2

การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิ จการที่ดี ว่าเป็ นรากฐานในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อันจะเป็ นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ องค์กรมีประสิทธิภาพทังในด้
้ านการบริ หารจัดการที่เป็ นเลิศ และ
การดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็ นธรรม โปร่ งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่ น
สร้ างประโยชน์ สูง สุด ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น และค านึ ง ถึ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทุ ก ฝ่ าย เพื่ อ สร้ างความเชื่ อ มั น และ
เจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนร่วมกัน
บริ ษั ท ฯใช้ ห ลัก บรรษั ท ภิ บ าลซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องตลาด
หลัก ทรั พ ย์ พ ร้ อมยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามค่ า นิ ย มหลัก (Core value) ของบริ ษั ท ฯอย่ า งสม่ า เสมอ ซึ่ ง
ประกอบด้ วย 6 คุณค่า ดังนี ้
• Mutual Support

สนับสนุนซึง่ กันและกัน โดยเน้ นเป้าหมายรวมขององค์กรเป็ นสาคัญ

• Respect

เคารพ ให้ เกียรติ และรับฟั งความคิดเห็นซึง่ กันและกัน โดยถือเป็ นคุณค่า
บนความแตกต่าง

• Accountability

รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การกระท าที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ทั ง้ เป้ า หมายส่ ว นตนและ
เป้าหมายส่วนรวม

• Commitment

มุ่งมัน่ ที่จะทาอย่างเต็มความสามารถ

• Trust

ไว้ วางใจซึง่ กันและกัน

• Transparency

มีความโปร่งใสในการบริหารงานที่สามารถตรวจสอบได้

ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ มี การพัฒ นาปรับปรุ งมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดี ของบริ ษั ทฯ มาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ มีการทบทวนและจัดทาคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับ
ปรั บ ปรุ ง ปี 2562 โดยยึด หลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2560 ของตลาด
หลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อยึดถือเป็ นแนวปฏิบัติที่ดีของ
กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนักงาน ในการปฏิ บัติห น้ าที่ ที่ รับ ผิด ชอบ และกาหนดให้ มี การทบทวนอย่ าง
สม่าเสมออย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ ทันสมัย ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้ องกับกลยุทธ์และ
ทิศทางของการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนหลักการกากับดูแลกิจการตามมาตรฐานทัง้ ในประเทศ
คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
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และที่ เป็ นสากล รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง โดยสื่อสารเพื่อให้ บรรษัทภิบาลเกิดขึน้ ทั่วองค์ กร
ตัง้ แต่ ระดับ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษั ท ฯ อัน เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ในการเพิ่ ม มูล ค่ าและ
ผลตอบแทนสูงสุดให้ กบั องค์กร ผู้ถือหุ้น รวมทังผู
้ ้ มีสว่ นได้ เสียทุกภาคส่วนต่อไป

(นายพงษ์ ศกั ดิ์ โล่ห์ทองคา)

(นายโสภณ บุณยรัตพันธ์ )

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

ประธานกรรมการการกากับดูแลกิจการที่ดี

บริ ษัท เอสวีไอ จากัด (มหาชน)

บริษัท เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
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การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ บริ ษัทฯ เป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
มี ก ารก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี มี ก ารบริ ห ารจัด การที่ เป็ น เลิ ศ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งมี
จรรยาบรรณ เป็ นธรรม มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้ กาหนดนโยบายด้ านการกากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้ คณะกรรมการผู้บริ หารที่มี วิสัยทัศน์ มี ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ การบริ หารงานด้ วย
ความโปร่งใส การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ เสียทุก
ฝ่ าย ซึง่ จะเป็ นปัจจัยสาคัญที่สง่ เสริมให้ กิจการเติบโต และพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
ครอบคลุมเนื ้อหา 5 หมวด อันได้ แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า เทียมกัน
หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย หมวดการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งส และหมวดความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ

ส่ วนที่ 1 บททั่วไป
วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นสู่การเป็ นผู้ผลิตชัน้ นาเพื่อสร้ างความเติบโตทางธุรกิจ สร้ างผลกาไร ด้ วยความซื่อสัตย์
พร้ อมทังส่
้ งมอบสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าที่ยงั่ ยืนให้ กบั สังคม โดยทีมงานที่ท่มุ เท และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ มีคณ
ุ ภาพสูง
สุด อีกทัง้ บริ การที่เป็ นเลิศ รวมถึงการสร้ างมูลค่าที่เหนือกว่าแก่ลูกค้ าทั่วทุกมุมโลก เพื่อส่งเสริ มให้ ลูกค้ า
เป็ นผู้นาในธุรกิจ และเติมเต็มความต้ องการของบุคลากรในองค์กร

ค่ านิยมองค์ กร
Mutual Support สนับสนุนซึง่ กันและกัน โดยเน้ นเป้าหมายรวมขององค์กรเป็ นสาคัญ
Respect

เคารพ ให้ เกียรติ และรับฟั งความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยถือเป็ นคุณค่าบน
ความแตกต่าง

คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
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Accountability

รับผิดชอบต่อการกระทาที่เกี่ยวข้ องกับ ทัง้ เป้าหมายส่วน0ตน และเป้าหมาย
ส่วนรวม

Commitment

มุ่งมัน่ ที่จะทาอย่างเต็มความสามารถ

Trust

ไว้ วางใจซึง่ กันและกัน

Transparency

มีความโปร่งใสในการบริหารงาน ที่สามารถตรวจสอบได้

บริษัทฯได้ สื่อสารค่านิยมหลักนี ้ไปยังพนักงานทุกระดับในองค์กรผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้
ทุกคนได้ รับรู้ เข้ าใจ และยึดถือเป็ นแนวทางในการทางานร่วมกัน อันจะนามาซึ่งประสิทธิภาพในการดาเนิน
ธุรกิจ การบริหารจัดการที่เป็ นเลิศ เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนร่วมกัน

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษั ทฯ มีการสื่อสาร และดูแลให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ได้ ศึกษาและ
ปฏิบตั ิตามคู่มือการกากับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ทบทวนคู่มือการกากับดูแลกิจการเป็ นประจา
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อยกระดับและพัฒ นาคุณภาพการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้ างความมัน่ คง และยัง่ ยืนให้ กบั องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่

ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
นิยามและความหมาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้ าง และกลไก การบริ หารจัดการภายในองค์ กร
เพื่ อ เชื่ อ มโยงความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ผู้ บริ ห าร พนั ก งานและผู้ ถื อ หุ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์ที่สาคัญในการสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียโดยรวม นาไปสู่
การเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กร โดยยึดถือปฏิบตั ิตามค่านิยมขององค์กร อันได้ แก่ Mutual Support,
Respect, Accountability, Commitment, Trust และ Transparency เรียกย่อว่า MR ACTT

คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัทยึดมั่นและให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมากในการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
บรรษัทภิบาลเกิดขึน้ ทั่วองค์ กร ตัง้ แต่ระดับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษั ทฯ อันเป็ นปั จจัย
ส าคัญ ในการเพิ่ ม มู ล ค่ า และผลตอบแทนสูง สุด ให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ในระยะยาว ในปี ที่ ผ่ า นมา
คณะกรรมการของบริ ษัทฯได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการขึน้ โดยมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ในการกาหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการการติดตามเพื่อให้ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล
กิจการ และปรับปรุ งนโยบายให้ มีความเหมาะสม สอดคล้ องตามแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดีทงั ้ ในและ
ต่างประเทศเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล และได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการครอบคลุม เนื ้อหา 5
หมวด โดยมีเนื ้อหาดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการคานึงถึงสิทธิผ้ ูถือหุ้นโดยส่งเสริ มการใช้ สิทธิและไม่ละเมิด หรื อลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการได้ รับข่าวสารสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรู ปแบบทีเหมาะสมต่อการ
ตัดสินใจ การอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง และละเว้ นการกระทา
ที่อาจจากัดโอกาสดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม
แสดงความเห็น ให้ ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกคนอย่างเท่า
เทียมให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่ องที่สาคัญต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ เช่น การแต่งตัง้
หรื อถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการอิสระ การอนุมตั ิผ้ สู อบบัญชี การจัดสรรเงินปั น
ผลตามสัดส่วนอย่ างเท่ า เที ยมกัน การลดทุนหรื อเพิ่ ม ทุน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการอนุมัติ
รายการพิเศษ การกาหนดหรือการแก้ ไขข้ อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ พร้ อมทังอ
้ านวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ ใช้ สิทธิในการร่ วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมในวันทาการ เลือกสถานที่มีการ
คมนาคมสะดวกพร้ อมจัดรถรับส่งไว้ บริ การผู้ถือหุ้นและกองทุน รวมถึงจัดให้ มีบคุ ลากรและเทคโนโลยีอย่าง
เพียงพอ สาหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดให้ มีอากรแสตมป์ สาหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ รวมถึงละ
เว้ นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ดังนี ้
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1) บริ ษัทฯ ได้ จัดทาหนังสือเอกสารเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดอย่างชัดเจน โดยระบุว่าเป็ นเรื่องที่จ ะ
เสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมจะมีการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
2) เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกรายและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนการประชุม ได้ เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไว้ ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่ง
เอกสารทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
3) บริษัทฯ จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ า เสนอวาระการประชุมได้ ลว่ งหน้ า และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ล่วงหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ได้ ระบุหลักเกณฑ์และขัน้ ตอน
ไว้ ในเว็ปไซด์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com)
4) ผู้ถื อหุ้น จะได้ รับ ข้ อ มูล ข่ าวสารเพื่ อ การตัด สิ น ใจในการลงมติอ ย่างเพี ยงพอ ถูก ต้ อง ครบถ้ วน
โปร่งใส เปิ ดเผยทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้ โดยได้ เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้ าในเว็บ ไซต์ บ ริ ษั ทฯ (www.svi-hq.com) ไม่ น้ อยกว่า 30 วัน ก่อนจัดส่งเอกสาร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
5) เปิ ดเผยสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันถัดไปบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com)
6) เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมบันทึกประเด็นซักถามและข้ อเสนอแนะที่สาคัญไว้ บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
7) บริ ษัทฯส่งเสริ ม ให้ นาเทคโนโลยีมาใช้ กับการประชุม ผู้ถือหุ้น ทัง้ การลงทะเบียน การนับคะแนน
และการแสดงผลคะแนน รวมถึงสนับสนุนให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจัดให้ มี
การลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้ มีหลายรายการ ทั ง้ นี ้ เพือให้ การดาเนินการประชุม
สามารถกระทาได้ รวดเร็ว ถูกต้ อง และแม่นยา
8) บริ ษั ทได้ เชิ ญ ผู้ส อบบัญ ชี ของบริ ษั ทเข้ าร่ วมประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่ อตอบคาถามที่ เกี่ ยวข้ องกับงบ
การเงินของบริษัท
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน
หรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ และไม่คานึงถึงเพศ อายุ ความพิการ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรื อความ
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คิดเห็นทางการเมือง โดยได้ ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม เพื่อสร้ างความมั่นใจใน
การลงทุนกับบริษัทฯ
บริษัทฯ มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1) บริษัทฯ จะแจ้ งกาหนดการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้
ถือหุ้น โดยจัดทาทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
2) บริษัทฯ สนับสนุนให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น
ใดหรื อกรรมการอิส ระที่ บริ ษั ทเสนอชื่ อ เพื่อให้ เข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะรู ปแบบที่ผ้ ูถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งบริ ษัทฯได้
แนบไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรื อเผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดได้
3) ในการประชุมมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียม
กันในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ คาถามในที่ประชุมโดยกรรมการและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องจะ
เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม
4) บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคน และสนับสนุนให้ มีการ
ใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้
5) บันทึกประเด็นซักถามและข้ อคิ ดเห็ นที่ สาคัญ ไว้ ในรายงานการประชุม เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้
6) บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคัญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ล่วงหน้ า
7) คณะกรรมการและผู้บ ริ ห าร จะต้ อ งเปิ ด เผยข้ อมูล เกี่ ย วกับ ส่วนได้ เสี ย และผู้เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อให้
คณะกรรมการได้ พิจารณาธุรกรรมของบริ ษัทที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ซึง่ กรรมการ และผู้บริหาร ที่มีสว่ นได้ เสียกับธุรกรรมที่ทากับบริษัท
ฯ ต้ องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทาธุรกรรมดังกล่าว และควรงดเว้ นจากการมีส่วนร่วมในการ
ประชุม พิ จ ารณาในวาระนัน้ ทัง้ นี ้ ให้ เป็ น ไปตามขัน้ ตอน หรื อ มาตรการอนุมัติ การท ารายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ
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บริ ษัทฯ มี ม าตรการป้องกันกรณี ที่กรรมการและผู้บริ หารใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลภายในเพื่อหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่น โดยหากกรรมการและผู้บริ หารได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ อัน
จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารจะต้ องระงับการซื ้อขาย โอนและรับโอน
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่ข้อมูลภายในดังกล่าวจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
และจะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูล ที่เป็ นสาระนัน้ ต่อบุคคลอื่ น นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ กรรมการและ
ผู้บริ หารรายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ต่อบริ ษัทฯ ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด และจัดส่งรายงาน
นี ้ให้ แก่บริ ษัทฯ ในวันทาการถัดจากวันที่เกิดรายการซื ้อขาย ในกรณีที่กรรมการและผู้บริ หารได้ ดาเนินการ
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ด้ วยตนเอง ทางบริ ษัทฯ ให้ กรรมการและผู้บริ หารรายงานให้ ทางบริ ษัทฯ ด้ วย
เช่นกัน ในกรณีที่บริษัททราบว่ามีข่าวสารใดๆ ทังที
้ ่เป็ นจริงและไม่เป็ นจริงรั่วไหลออกสูส่ าธารณชนอันอาจมี
ผลกระทบที่ มี ส าระส าคัญ ต่อ ราคาหลักทรัพ ย์ บริ ษั ทฯ จะชีแ้ จงต่ อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนผ่ านทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ทังนี
้ ้ เพื่อไม่ให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไป ทัง้ นี ้
บริษัทฯ จะเปิ ดเผยนโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในในรายงานประจาปี
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังกาหนดให้ พนักงานทุกคนจะต้ องปฏิบัติหน้ าที่เพื่อผลประโยชน์สู งสุดของ
บริ ษั ท ฯ เท่ านัน้ การกระท าและการตัดสิ น ใจใดๆ จะต้ องปราศจากอิ ท ธิ พ ลของความต้ องการส่วนตัว
ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรื อบุคคลอื่นที่ร้ ูจกั ส่วนตัวเป็ นการเฉพาะ โดยให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีของบริ ษัทฯ
ด้ วยมาตรฐานเดี ยวกัน บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการป้องกัน การใช้ ประโยชน์ จ ากข้ อมูล ภายใน โดยก าหนดให้
พนักงานทุก ระดับ ของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งไม่ นาข้ อมูลภายในไปใช้ ในทางหนึ่ง ทางใดอัน นาไปสู่การแสวงหา
ผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรื อครอบครัว หรื อพวกพ้ องในทางมิชอบ และรักษาข้ อมูลและเอกสารที่ไม่พึง
เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น การให้ ข้อมูลกิจกรรมการดาเนิ นงาน หรื อแผนการในอนาคตของ
บริษัทฯ เป็ นต้ น
3. บทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทฯได้ ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ โดยได้ กาหนดไว้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ในจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องได้ รับรู้และถือ ปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ กิจการของบริ ษัทฯ ดาเนินไปด้ วยดี มีความมัน่ คง สร้ างความเชื่อมันและส่งเสริ มให้ มี
การร่ วมมือกัน ทัง้ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน และสังคม โดยรวมอย่าง
เหมาะสม ตามบทบาทหน้ าที่ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย อีกทัง้ ยังได้ คานึงถึงสิทธิ
คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี

หน้ า10

มนุษ ยชน และการต่อ ต้ านการทุจ ริ ต ซึ่ง บริ ษั ท ฯ ได้ ให้ ค วามส าคั ญ และตระหนักดี ว่าความรับ ผิด ชอบ
ดังกล่าว ถือเป็ นหัวใจของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยบริษัทฯได้ กาหนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียแต่
ละกลุ่มไว้ อย่างชัดเจน รวมถึงการให้ ความสาคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งมีสาระสาคัญ
สรุปได้ ดงั นี ้
3.1 การปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ
ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญ กับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม อย่างเท่า
เทียม ทัง้ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อ ย และกาหนดเป้าหมายในการตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งมั่นดาเนินธุรกิจให้ มีผลการดาเนินการที่ดี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนและมีศักยภาพในการแข่งขัน ทัง้ นีบ้ ริ ษัทยังต้ องคานึงถึงความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ เกิด
มูลค่าสูงสุดในระยะยาวสาหรับผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯยังเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญต่างๆด้ วยความโปร่งใส
และเป็ น ธรรม และด าเนิ น การทุก วิถี ท างที่ จ ะปกป้ องทรั พ ย์ สิ น และรั กษาชื่ อ เสี ย งของบริ ษั ท ฯ
นอกจากนัน้ บริ ษัทฯยังตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นเป็ นอย่างมาก โดย
บริ ษัทฯได้ จัดให้ ผ้ ูถือหุ้นที่มีความสนใจเข้ าเยี่ยมชมกิจการของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีโอกาส
รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับกิจการจากคณะผู้บริ หารโดยตรง
ลูกค้ า
บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพและระบบจัดการคุณภาพ ที่ม่งุ ดาเนินธุรกิจเพื่อสร้ างความพึง
พอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า โดยคานึงถึงคุณภาพของสินค้ าและการบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสม ด้ วย
พนักงานที่มีคณ
ุ ภาพ ด้ วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย โดยสัญญาระหว่างบริ ษัทฯ กับลูกค้ า
ของบริ ษัทฯ เขียนด้ วยภาษาที่ชัดเจนและเข้ าใจง่าย มีข้อมูล ข้ อตกลงที่ถูกต้ องและเพียงพอ ไม่
กาหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็ นธรรมหรื อเป็ นการละเมิดสิทธิของลูกค้ า รวมทัง้ มีการปฏิบัติตามสัญญา
หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่ งครัด ไม่ เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ าโดยไม่ ได้ รับอนุญ าต
นอกจากนี ้บริษัทฯยังให้ ความสาคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่าง
ลูกค้ ากับบริษัทฯให้ ยงั่ ยืนตลอดไป
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เจ้ าหนีแ้ ละคู่ค้า
บริษัทฯให้ ความสาคัญในการพึงปฏิบตั ิต่อคู่ค้าและเจ้ าหนี ้ทุกกลุม่ อย่างเสมอภาคและเป็ น
ธรรม พึงปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด ให้ ความช่วยเหลือใน
ลักษณะเอื ้ออานวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลสาเร็ จทางธุรกิจโดยรวม รวมทัง้ ให้ ข้อ มูลที่
เป็ น จริ งและบอกถึงความเสี่ยงที่อาจเป็ นไปได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯยังได้ เน้ นถึงสิ่ งที่พ นักงานพึง
ปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตนต่อคู่ค้าและเจ้ าหนี ้ โดยเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในคู่มือข้ อพึง
ปฏิบตั ิในการทางาน
เกณฑ์ทวั่ ไปในการคัดเลือกคู่ค้า มีดงั นี ้
1. สถานะทางการเงิน
2. ความสามารถในการบริหารธุรกิจ
3. การเติบโตขององค์กร
4. การพัฒนาทางเทคโนโลยี ความสร้ างสรรค์
5. เงื่อนไขการค ้าประกัน
6. การบริหารเงินทุน
7. กรณีที่เกิดการผิดนัดชาระหนี ้
8. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์/รายการเกี่ยวโยง
9. นโยบายต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่
10. นโยบายด้ านคุณภาพ
คู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะปฏิ บัติ ภ ายใต้ ก รอบกติ ก าของการแข่ ง ขัน ที่ เป็ น ธรรม โดยไม่
แสวงหาข้ อมูล ที่เป็ นความลับ ของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธี การที่ไม่ เหมาะสม เช่น การจ่ ายเงิน
สิน จ้ างให้ แก่พ นักงานของคู่แข่ง เป็ น ต้ น และไม่ ทาลายชื่อเสีย งของคู่แข่ งทางการค้ า ด้ วยการ
กล่าวหาในทางร้ าย หรือให้ ข้อมูลที่ไม่เป็ นจริ ง
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พนักงาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญ ต่อการบริ หารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ผลักดันให้
บริ ษัทฯสามารถดาเนินธุรกิจได้ ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย โดยประสงค์ที่จะให้ พนักงาน
มีความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร มีบรรยากาศการทางานที่มีการเกื ้อกูล พึ่งพา
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และคานึงถึงความเป็ นธรรมในการบริ หารจัดการ โดยที่ บริ ษัทฯจะปฏิบตั ิ
ต่ อ พนัก งานโดยค านึ งถึ ง การให้ เกี ย รติ แ ละเคารพในสิ ท ธิ ของพนักงานภายใต้ ก ฎหมาย และ
ระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ จัดให้ พนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งต่าง ๆ ด้ วยความเป็ นธรรม
ให้ ความสาคัญ เกี่ ยวกับการสื่ อสารสองทางระหว่างพนักงานกับบริ ษัทฯ กาหนดให้ มี นโยบาย
ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ ยวกับการบริ ห ารค่าจ้ างและผลประโยชน์ ตอบแทนพนักงานอย่าง
ชัดเจน โดยสอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯพร้ อมทัง้ จัดให้ มีสวัส ดิการ เช่น จัดให้ มี
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ สหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงาน จัดรถรับส่งพนักงาน เป็ นต้ น ให้ ความสาคัญ
กับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับพร้ อมทัง้ เปิ ดเผยตัวเลขชั่วโมง
เฉลี่ยของการฝึ กอบรมพนักงานต่อปี ไว้ ในรายงานประจาปี และจัดให้ มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้
พนักงานได้ มี โอกาสพักผ่ อน หย่ อนใจคลายความตึง เครี ย ดจากการท างาน อี กทัง้ ยัง เป็ น การ
เสริมสร้ างความรู้สกึ ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้ วย
สังคม
ด้ วยความเชื่อว่าการดาเนินธุรกิจให้ ประสบความสาเร็จอย่างมัน่ คงในระยะยาวนัน้ ขึ ้นอยู่
กับความสามารถในการบริ หารองค์กร และการยึ ดมั่นในจริ ยธรรมทางธุรกิจตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญ โดยบริ ษัทฯ มี
เจตนารมณ์ ที่แน่วแน่ ในการที่จะทางานร่ วมกับผู้ ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ อง โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ ต่อผู้มีส่วนได้ เสีย อันได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า ชุมชนรอบข้ างที่ตัง้ บริ ษัท และ
หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ บริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริมให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า กาหนดให้ พนักงานต้ องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้ วยจิตสานึกถึง ความ
ปลอดภัยและคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทัง้ ปลูกฝั งและส่งเสริ มให้ พนักงานมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมตลอดจนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชนโดยรอบ รวมทัง้ ใส่ใจดูแล
สิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
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อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงสุขภาพของพนักงานและส่วนผลิตที่มีความปลอดภัย
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการทางาน พร้ อมทัง้ ได้ เสริ มสร้ างคุณ ภาพชีวิตที่ดีต่อ
ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก ดังนี ้
1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้ อบังคับ กฎหมาย และข้ อกาหนดอื่ นที่ เกี่ยวข้ องกับอาชี วอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม ISO-14000, ISO-14001, ISO-18001
2. ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุทดแทนให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและจัดหาทรัพยากรที่จาเป็ น
สนับสนุนส่วนผลิตเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
3. กาหนดและทาให้ บ รรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายระบบการจัด การอาชี วอนามัย ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษั ท สนับ สนุ น และส่ง เสริ ม ให้ พ นัก งานของบริ ษั ท ทุ ก คนได้ ต ระหนัก ถึ ง การเสริ ม สร้ าง
จิตสานึกในความรับผิดชอบอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม และพร้ อมที่จะอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต โดยการฝึ กอบรมให้ ความรู้ แก่พนักงาน รวมถึงเปิ ดเผยสถิติ
อุบตั ิเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรื อการเจ็บป่ วยจากการทางานไว้ ในรายงานประจาปี

3.2 การปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ เชื่อมัน่ และส่งเสริ มการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขันพื
้ ้นฐานของบุคคล และ
หลักสิทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน มีก าปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้ วยความเสมอภาค ไม่
เลื อกปฏิบัติไม่ ว่าจะเป็ นเรื่ องของเชือ้ ชาติ สัญ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา พนักงานต้ อง
ปฏิบตั ิต่อกันด้ วยความเคารพ และประพฤติตนอย่างเหมาะสมตามระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
และตามขนบธรรมเนียมประเพณี บริ ษัทฯ ให้ โอกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่าง
เต็มที่ โดยกาหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ให้ การยอมรับในการ
ใช้ สิทธิของพนักงานตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายทัว่ ไปหรื อรัฐธรรมนูญ ตลอดจนจะไม่กระทาการ
ใดๆ ที่จะเป็ นการขัดขวางการใช้ สิทธิดังกล่า วของพนักงาน บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายอย่างชัดเจนใน
การส่งเสริมและสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
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1) บริ ษัทฯ ให้ การยอมรับในการใช้ สิทธิของพนักงานตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายทั่วไปหรื อ
รัฐธรรมนูญ ตลอดจนจะไม่กระทาการใดๆที่จะเป็ นการขัดขวางการใช้ สิทธิดังกล่าวของ
พนักงาน
2) บริ ษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริ มให้ พนักงานกระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดต่อหลัก
สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของผู้อื่น
3) บริ ษัทฯ จะเก็บรักษาข้ อมูลส่วนตัวของพนักงานไว้ เป็ นความลับ โดยจะไม่ เผยแพร่ ต่อ
บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะด้ วยวิธีการใด ๆ นอกจากจะได้ รับอนุญาตจากพนักงานผู้นนั ้
4) พนัก งานของบริ ษั ท ทุ ก คนจะปฏิ บัติ ต่ อ บุ ค คลอื่ น ด้ ว ยความเท่ า เที ย มและเสมอภาค
ตลอดจนไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการล่วงละเมิดหรือคุกคามต่อสิทธิของบุคคลอื่น
3.3 นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ ละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญา หรื อลิขสิทธิ์
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิชสิทธิ์ โดยมี
แนวทางในการด าเนิ น การ อาทิ การกาหนดนโยบายของระบบสารสนเทศเกี่ ย วกับ การจัด หา
Software License การตรวจสอบการใช้ ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ การทางานของพนักงาน เพื่อ
ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการทางาน
1) บริ ษัทไม่อนุญาตและสนับสนุนให้ พนักงานใช้ ซอฟท์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย ใน
การทางานให้ บริษัทไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
2) พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ของบริ ษั ท จะต้ องปฏิบัติตามข้ อ กาหนดจาก
เจ้ าของลิขสิทธิ์และใช้ เฉพาะเท่าที่ได้ รับอนุญาตจากบริษัทเท่านัน้
3) พนักงานจะต้ องไม่ นาผลงานหรื อสิ่งที่มี การคิดค้ นขึน้ ระหว่างที่ทางานให้ กับบริ ษัทไปใช้
ประโยชน์ต่อตนเองหรื อผู้อื่น โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากบริ ษัท และพนักงานจะต้ องส่ง
มอบทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาคื น แก่ บ ริ ษั ท ไม่ ว่ าสิ่ ง นัน้ จะถู ก เก็ บ อยู่ ในรู ป แบบใด ๆ เมื่ อ
พนักงานพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน
4) พนักงานจะต้ องตรวจสอบให้ แน่เสียก่อนว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์ หรื อข้ อมูลที่นามานัน้ เป็ น
สิ่งที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย และไม่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริษัทฯ ได้ เปิ ดเผยสารสนเทศที่เป็ นข้ อมูลสาคัญของบริ ษัทฯ จัดให้ มีการรายงานผลการดาเนินงาน
รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศเรื่ องอื่นๆ ตามข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1) เปิ ดเผยข้ อมู ล ที่มี ความชัดเจน กะทัดรัด เข้ าใจง่าย โปร่ งใส ครบถ้ วน เพี ยงพอ เชื่ อถื อได้ และ
เป็ นไปตามกาหนดเวลา โดยรายงานต่อตลาดหลักทรัพ ย์ และรายงานไว้ ในแบบแสดงรายการ
ข้ อ มู ล ประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ทั ง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป และให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
2) เปิ ดเผยนโยบายการกากับดูแลกิจการ ที่ได้ รับความเห็นชอบไว้ โดยสรุ ป และผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว โดยรายงานผ่านรายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3) คณะกรรมการได้ ให้ ความสาคัญและรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯและบริษัทย่อย
รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงินในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวได้ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐาน
และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้ นโยบายการบัญชี ท่ีเหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง
ถูกต้ อง และครบถ้ วน และสะท้ อ นผลการดาเนินงานตามที่เป็ นจริ ง รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
สาคัญ อย่างเพี ยงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญ ชี
ภายนอกที่มีความเป็ นอิสระ มีคุณสมบัติที่ได้ รับการยอมรับและได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
เพื่ อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของรายงานทางการเงิ น นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ยัง ได้ แต่ งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้ องของ
รายงานทางการเงิน รวมทังระบบควบคุ
้
มภายในให้ มีความเพียงพอและเหมาะสม
4) บริ ษั ท ฯ จั ด ท าค าอธิ บ ายและการวิ เคราะห์ ข องการจัด การ (Management Discussion and
Analysis หรื อ MD&A) ส าหรั บ งบการเงิ น ทุ ก ไตรมาส รายงานผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
5) บริษัทฯ เปิ ดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริ การในแบบแสดงรายการข้ อ มูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริษัทฯ
6) บริ ษัทฯ เปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ การ
ประชุม และจ านวนครัง้ ที่ ก รรมการแต่ล ะท่ านเข้ าร่ วมประชุม ในปี ที่ผ่ านมา รวมถึ งการพัฒ นา
กรรมการและผู้บริหารในรายงานประจาปี
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7) บริ ษั ท ฯ เปิ ด เผยนโยบายการกาหนดค่า ตอบแทนกรรมการ และผู้บ ริ ห ารระดั บ สูง ในรายงาน
ประจาปี
8) บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ กรรมการ และผู้บริ หารต้ องเปิ ดเผยรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์ /การถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ คณะกรรมการทราบทุกครัง้
9) สารสนเทศที่สาคัญของบริษัทที่ได้ เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ได้ แก่
- วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- โครงสร้ างการถือหุ้น และโครงสร้ างองค์กร
- รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ และสภาวการณ์ตลาดและการแข่งขัน
- นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงกฎบัตร
ของคณะกรรมการชุดย่อยๆ
- แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2)
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมทังรายงานการประชุ
้
มผู้ถือ
หุ้น
- ระบบควบคุมภายใน และระบบบริ หารความเสี่ยง รวมถึงวิ ธีการจัดการความเสี่ยงของ
บริษัท
10) บริ ษัทฯ ได้ จัดตัง้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Section) เพื่อทาหน้ าที่สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสาคัญ ที่เป็ นประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ นักลงทุนได้
ซั ก ถ าม ต ล อ ด จ น รั บ ท ราบ ข้ อ มู ล ข อ งบ ริ ษั ท ฯ ผ่ าน ท าง เว็ บ ไซ ต์ นั ก ล ง ทุ น สั ม พั น ธ์
(http://investorrelations.svi.co.th) การสื่ อ สารผ่ า นโทรศั พ ท์ ตลอดจนอี เมล์ (ir@svi.co.th) ที่
สามารถติดต่อสื่อสารได้ อย่างฉับไว เพื่อชีแ้ จงและตอบคาถามของนักลงทุนได้ อย่างถูกต้ องและ
ทันเวลา
ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ให้ ความส าคัญ อย่างยิ่งต่อการบริ หารความสัม พันธ์ กับนักลงทุน ซึ่งจะมุ่งเน้ นถึง
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอของข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษัทฯ ที่เผยแพร่ ให้ แก่ผ้ ูลงทุนรายย่อย ผู้
ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน ผู้จดั การกองทุนทังในและต่
้
างประเทศ และ
ผู้เกี่ยวข้ องทุกกลุ่ม อย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม ทั่วถึง และสม่าเสมอ โดยจัดให้ มีการประชุมเพื่อชีแ้ จงผลการ
ด าเนิ น งานรายไตรมาสและรายปี การพบปะนัก วิ เคราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละผู้จัด การกองทุ น ทั ง้ ในและ
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ต่างประเทศ การให้ สัม ภาษณ์ ของผู้บริ หารระดับสูง ผ่านสื่อต่า งๆ อาทิ สื่ อหนังสือพิม พ์ วิทยุ โทรทัศน์
เว็บไซต์ การส่งข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทไปยังสื่อมวลชน
มาตรการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
1. นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
บริ ษัทฯ ถือว่าการคอร์ รัปชั่น เป็ นสิ่งผิดกฎหมายและทาลายความน่ าเชื่อถือของการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ จึงถือมีนโยบายที่จะต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อม โดยครอบคลุม
ถึงธุรกิจและรายการทัง้ หมดทุ กส่วนที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ เพื่อมิให้ มีผลเสียหายเกิดขึน้ ต่อบริ ษัทฯ และ
สังคม โดยให้ ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ กรอบการบริ หารจัดการของการมีจริยธรรมที่
ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้ องหรือสุม่ เสี่ยงต่อการทุจริ ตภายใน
บริษัทฯ รวมถึงการคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงกาหนดนโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ไว้ ดังนี ้
1. ห้ าม กรรมการ ผู้บ ริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ฯ เรี ยก หรื อรั บ ผลประโยชน์ ห รื อ
ทรัพย์สินที่จะนาไปสู่การปฏิบตั ิ หรื อการละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ในความรับผิดชอบ
ของตัวเองในทางมิชอบ หรืออาจทาให้ บริษัทฯ เสียผลประโยชน์นนๆ
ั ้ ได้
2. ห้ าม กรรมการ ผู้บ ริ หาร และพนัก งานของบริ ษั ท ฯ เสนอหรื อ ให้ ผลประโยชน์ หรื อ
ทรัพย์สินใดๆ แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ บุคคลผู้นนกระท
ั้
าสิ่งใดๆ หรื อละเว้ นการ
กระทาสิ่งใดๆ ผิดกฎหมาย หรือโดยไม่ชอบในหน้ าที่ความรับผิดชอบของตน
3. ในกรณี ที่มี การกระท าอันถื อเป็ นการทุจ ริ ต เกิดขึน้ บริ ษัท ฯ ถื อว่าเป็ นการกระทาที่
ร้ ายแรง และจะพิจารณาดาเนินการต่อบุคคลผู้นนตามระเบี
ั้
ยบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
หรื อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับ
ดูแลให้ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิท ธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า ฝ่ าย
บริ หารได้ ตระหนักและให้ ความสาคัญกับการต่อต้ านคอร์ รัปชั่น และปลูกฝั งจนเป็ น
วัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงาน
ทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หาร
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ความเสี่ยงให้ มั่นใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้บริ หาร มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดให้ มี
ระบบและให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยัง
พนักงานที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทั ง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ
ต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนด
ของกฎหมาย
4. ผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน
การปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ
ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ มั่นใจว่ามี
ระบบควบคุม ที่มี ความเหมาะสมและเพี ยงพอต่อความเสี่ยงด้ านคอร์ รัป ชั่น ที่อาจ
เกิดขึ ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานบริ ษั ท ฯ ทุก ระดับ ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามนโยบายการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่งครัด หากกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ไม่ได้ ปฏิบตั ิตาม
นโยบายนี ้ จะต้ องได้ รับโทษทางวินยั
3. แนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
1. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานของบริ ษัททุกระดับต้ องถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้ าน
คอร์ รั ป ชั่น และจรรยาบรรณอย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยต้ อ งไม่ เข้ าไปเกี่ ย วข้ องกั บ การ
คอร์ รัปชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อม
2. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ไม่พึงละเลย หรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็น
การกระทาที่เข้ าข่ายคอร์ รัปชั่นที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูบังคับบัญชา หรื อ
บุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมี
ข้ อสงสัย หรื อข้ อซักถามให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ ทาหน้ าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ ผ่านช่องทาง
ต่างๆที่กาหนดไว้
3. บริ ษัทฯ ให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฎิเสธ หรื อแจ้ งเรื่ องคอร์ รัปชั่นที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือใน
การรายงานการทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ กาหนดไว้ ในคู่ มื อการก ากับ ดูแ ล
กิจการ
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4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่กระทาการคอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณ
บริษัท ซึง่ จะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้
5. บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญ ในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจกับ
บุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯ
ในเรื่องที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ นี ้
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องไม่เรี ยกร้ อง ดาเนินการ หรื อยอมรับ
การคอร์ รัปชัน่ ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว พวกพ้ อง และคน
รู้จกั
มาตรการในการแจ้ งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
บริ ษัทฯ เชื่อมันว่าการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลที่ดี จะทาให้ บริ ษัทฯ บรรลุเป้าหมาย
การเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ในระยะยาว บริ ษัทฯ จึงจัดให้ มีช่องทางสาหรับพนักงาน บุคคลภายนอก และผู้ ที่
ประสงค์จะแจ้ งเบาะแส หรือผู้มีสว่ นได้ เสีย สามารถส่งความคิดเห็น หรือข้ อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ หรื อ
ในการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาผิดหรื อการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อขัดแย้ งกับหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ผ่านทาง email : audit.svi@svi.co.th และเพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั บุคคลผู้แจ้ งเบาะแสว่าจะ
ได้ รับ การคุ้ม ครอง บริ ษั ท ฯ จึ งได้ มี น โยบายเกี่ ย วกับ การรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ย น ซึ่ง ก าหนดให้ ผ่ า นกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทฯ กาหนดไว้ เพื่อให้ ความเป็ นธรรมกั บบุคคลที่ถูกร้ องเรี ยนก่อนดาเนินการทางวินัย
หรือทางกฎหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการทาหน้ าที่กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ เป้าหมาย ภารกิจ
แผนธุ รกิจ และงบประมาณของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนก ากับ ดูแลให้ ฝ่ ายจัดการบริ ห ารงานให้ เป็ น ไปตาม
นโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถื อหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง ตามหลักการข้ อพึง
ปฏิบัติที่ดี นอกจากนัน้ คณะกรรมการยังได้ ควบคุม และตรวจสอบการบริ หารของฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไป
อย่างโปร่งใส มีจริ ยธรรม และเป็ นไปตามจรรยาบรรณของผู้บริ หารและพนักงาน และดู แลสื่อสารและการ
เปิ ดเผยข้ อมูล ของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม ทัง้ นี ้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ภายใต้ การนาของ
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ประธานกรรมการที่มีภาวะผู้นา และสามารถควบคุมการดาเนินการของผู้บริ หารได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ และความมัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการไม่ น้อยกว่า 5 คน จะประกอบด้ วยกรรมการ
อิสระจากภายนอก ซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด หรื อ
อย่างน้ อยจานวน 3 ท่าน และจะเลือกให้ กรรมการอิสระเป็ น ผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ผู้ ที่ดารง
ตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะต้ องเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม โดยคานึงถึงความหลากหลาย
ของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์ กับบริ ษัทฯ รวมทัง้ การอุทิศเวลาและ
ความพยายามในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตามพระราชบัญ ญั ติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริ บูรณ์ อีกทัง้ จานวน
บริ ษัทที่กรรมการแต่ละคน หรื อกรรมการที่แต่งตัง้ มาจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะไปดารงตาแหน่งไม่
เกิน 5 บริ ษัทจดทะเบียน และต้ องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการของบริ ษัท และไม่มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี
้ ้กาหนดให้ กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจาก
วันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นไปตามวาระที่กาหนดไว้ รวมทัง้ มี ความโปร่ งใสและ
ชัดเจนในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อการแต่งตัง/เลื
้ อกตัง้ มีประวัติของกรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอ และ
บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อ
สาธารณชนผ่านเวปไซด์และข่าวสารของบริษัทฯ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีความจาเป็ นต้ องแต่งตังกรรมการที
้
่มีอายุเกิน 70 ปี หรือในกรณีที่ยงั ไม่สามารถหา
กรรมการอิสระที่เหมาะสมและมีความรู้ ความสามารถมาดารงตาแหน่งทดแทนกรรมการอิสระท่านเดิมที่
ดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี ให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาต่ออายุ
ในการดารงตาแหน่งอีกคราวละหนึ่งวาระ
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คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีการแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทฯ เพื่อทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้ องทราบและปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ
2) พิ จ ารณาให้ ความเห็นชอบและทบทวนในเรื่ องสาคัญ เกี่ ยวกับการดาเนินงานของบริ ษั ทฯ เช่ น
วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็ น
ประจาทุกปี
3) ติดตาม และกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบาย แผนกลยุทธ์ และงบประมาณของ
กิจการ ที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิ ผล ตามหลักธรรมาภิบาล และขอบเขตของ
กฎหหมาย โดยสนับสนุนการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ แก่กิจการ รวมทัง้
การกากับดูแลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง รวมทัง้ กลไกในการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและการดาเนินการ
กรณีมีการชี ้เบาะแส
5) ดูแลให้ การดาเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทัง้ แผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของ
ผู้บริหาร
6) จัดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมทังให้
้ ความเห็นชอบ
ทบทวน ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
7) จัดทาจรรยาบรรณธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้ าใจ
ถึงมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการดาเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้ มีการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริ งจัง รวมถึงได้ จัดให้ มี การทบทวน ปรับปรุ ง จริ ยธรรม
ธุรกิจให้ มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ ยนแปลงไป รวมทัง้ กาหนดแนวทางปฏิบัติ การ
ติดตาม การประเมินผล ให้ ชัดเจนยิ่งขึน้ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการกากับดูแลกิจการ เพื่ อ
เป็ นแนวทางและข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีให้ กรรมการ ผู้บริ หาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ได้ ยึดมั่นปฏิบัติ
ดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม
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8) กาหนดนโยบายในการป้องกันมิ ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนั กงานนาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่ อ
ประโยชน์สว่ นตัว เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และกาหนดให้ มีการรายงานรายการที่
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริ ษัททราบและพิจารณาความเหมาะสม
รวมทัง้ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และเปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในรายงาน
ประจาปี นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน โดยกาหนดให้ กรรมการและ
ผู้บริ หาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรั พย์ต่อ ก.ล.ต. และกาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริ ษั ท ฯ ห้ ามไม่ ให้ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร ที่ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ภายใน ให้ ข้ อ มู ล ดัง กล่ า วแก่
บุคคลภายนอก
9) จัดให้ มี ระบบการควบคุม การดาเนินงานด้ านรายงานทางการเงิน และด้ านการปฏิ บัติตามกฎ
ระเบี ยบ และนโยบาย อีกทัง้ ยัง จัด ให้ มี หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มี ความเป็ น อิสระในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ เป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบที่
สาคุญอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และให้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
10) ก าหนดนโยบายที่ จ ะบริ ห ารความเสี่ ย งต่ า งๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษั ท อย่ า งระมัด ระวัง และมี
ประสิทธิภาพ ทังปั
้ จจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง นโยบายในการบริ หารความเสี่ยงดังกล่าว ครอบคลุมถึงมาตรการในการป้องกัน และ
แก้ ไขความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้ าที่คอยดูแล และติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนที่วางไว้ และรายงานให้ คณะกรรมการทราบเป็ นประจา และมี การทบทวนระบบหรื อ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และให้ เปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจาปี นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ กาหนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละระดับ ซึง่ ได้ แก่
การหลีกเลี่ยง การลด การโอนให้ ผ้ อู ื่น และการยอมรับความเสี่ยงเพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทฯ ได้ มีการ
พิจารณาทางเลือกที่มีความคุ้มค่ามากที่สดุ และมีประสิทธิผลมากที่สดุ โดยเลือกจัดการกับความ
เสี่ยงระดับสูงที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น เป็ นลาดับแรก
11) ระบุความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ ในรายงานประจาปี
12) จัดให้ มีช่องทางสาหรับพนักงาน บุคคลภายนอก และผู้ที่ประสงค์จะแจ้ งเบาะแส หรื อผู้มีส่วนได้
เสีย สามารถส่งความคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะอันเป็ ประโยชน์ หรื อในการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
กระทาผิดหรือการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรือขัดแย้ งกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
13) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้
เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทฯ และการทารายการต่างๆ ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์
ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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14) จัดให้ มีการประชุม คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอมากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี เพื่อพิจารณากิจการทั่วไป
ของบริษัทฯ และเป็ นการประชุมเต็มคณะที่สดุ เท่าที่จะสามารถกระทาได้
15) พิจารณาลงมติในเรื่ องหรื อรายการที่มี นัยสาคัญ รวมทัง้ การแต่งตัง้ กรรมการอิสระที่มิ ได้ มี การ
เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานประจา มีความเป็ นอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในด้ านการใช้ ดลุ ย
พินิจของตนอย่างอิสระเพื่อเป็ นการสร้ างความมั่นใจให้ เกิดแก่ผ้ ูถือหุ้น ผู้ลงทุนรายย่อย และผู้ที่
เกี่ยวข้ อง
16) รายงานให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้ ส่วนเสียของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ย วข้ อง ซึ่งเป็ น
ส่วนได้ เสี ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การบริ ห ารจัดการของบริ ษั ท ฯ หรื อบริ ษั ท ย่ อย ทัง้ นี ต้ ามหลัก เกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
17) พิจารณาลงมติอนุมตั ิงบประมาณค่าใช้ จ่าย และงบลงทุนในเครื่ องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ของแต่ละปี
อีกทัง้ ควบคุมดูแลให้ บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายตามงบประมาณที่อนุมัติไปแล้ ว และพิจารณาอนุมัติใน
กรณีที่บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องมีค่าใช้ จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณที่อนุมัติแล้ ว เกินวงเงิน 10 ล้ าน
บาท อย่างไรก็ตามการลงทุนเพิ่มในบริ ษัทย่อย และการซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ ต้ องได้ รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการทุกกรณี
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อาจแต่ง ตัง้ บุ ค คลอื่น ใดให้ ด าเนิ นกิ จ การของบริ ษั ท ฯ ภายใต้ ก าร
ควบคุมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื ออาจมอบอานาจให้ บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ เห็นสมควร ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นสมควร และคณะกรรมการบริ ษัทฯ
สามารถแก้ ไข เปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิก การแต่งตัง้ หรื อการมอบอานาจที่ทาให้ ผ้ ูรับมอบอานาจหรื อผู้รับ
มอบอานาจช่วง สามารถอนุมัติการเข้ าทารายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งมีส่วนได้ ส่ วนเสีย
หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาหนด) กับบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารแบ่ ง แยกบทบาทหน้ าที่ค วามรั บ ผิ ดชอบระหว่างคณะกรรมการและประธาน
กรรมการบริ หารไว้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ มีการถ่วงดุลอานาจและความโปร่งใส โดยคณะกรรมการมีบทบาท
ในการกากับดูแลการบริหารงานของฝ่ ายบริหารให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย ให้ มีระบบงานที่ให้ ความเชื่อมัน่ ว่า
กิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินไปในลักษณะที่ถูกต้ องตามกฎหมายและจริ ยธรรม คณะกรรมการทุก
ท่านมีความเข้ าใจในหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิ
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หน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และความ
เป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย คณะกรรมการได้ แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ และอุทิศ
เวลาเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการของบริษัทจะทาหน้ าที่เพิ่มเติมจากกรรมการท่านอื่น ดังนี ้
1) เรี ยกประชุมโดยร่ วมกับกรรมการผู้จัดการ และกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ และการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
2) เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังการพิ
้
จารณาและลงนามใน
มติที่ประชุม
3) เป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาดถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการจะมีการกาหนดขึน้ เป็ นการล่วงหน้ า และจะแจ้ งให้ กรรมการแต่ละคน
ทราบถึงกาหนดการประชุม ดังกล่าว เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ าร่ วมประชุม ได้ ประธาน
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารควรร่ ว มกั น พิ จ ารณาการเลื อ กเรื่ อ งเข้ าวาระการประชุ ม
คณะกรรมการ เพื่อให้ แน่ใจว่าเรื่ องสาคัญได้ นาเข้ ารวมไว้ แล้ ว โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่
จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ าสู่วาระการประชุม และพิจารณาคาขอของกรรมการ ที่จะบรรจุ
เรื่ องอื่นที่สาคัญ เป็ นวาระการพิจารณาในการประชุม ครัง้ ต่อ ไป กรรมการจะได้ รับเอกสารประกอบการ
ประชุม ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทาการก่อนการประชุม เพื่อให้ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและ
ตัดสินใจอย่างถูกต้ องในเรื่องต่างๆ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ควรมีการประชุมอย่างสม่าเสมอ มากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี โดยกาหนดให้ มีองค์
ประชุม ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติที่ประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทั ง้ หมด และกรรมการทุ ก คนควรจะเข้ า ร่ ว มประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 75 ของจ านวนการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทัง้ หมดที่ได้ จัดให้ มีขึน้ ในรอบปี โดยเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดวัน
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ประชุมและวาระการประชุมประจาล่วงหน้ าตลอดทัง้ ปี เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาเข้ าร่ วมประชุมได้
ทุกครัง้ ซึง่ ในการประชุมแต่ละครัง้ ทางฝ่ ายบริหารได้ จดั เตรียมข้ อมูลและรายละเอียดเพื่อให้ คณะกรรมการ
ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา และในระหว่า งประชุ ม ประธานในที่ ป ระชุม ได้ ให้ เวลากับ กรรมการในการ
พิจารณาวาระต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงการให้ แสดงความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ และมีการจดบันทึกการ
ประชุมเป็ นลายลักษณ์ อักษร รวมทัง้ มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองเพื่อให้ ผ้ ูเกี่ยวข้ อง
ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ยั ง สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเชิ ญ ผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง เข้ าร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ทฯ เพื่อให้ ข้อมูล หรื อรายละเอียดเพิ่มเติม ในฐานะเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยตรง รวมถึง
สามารถเข้ าถึ ง และขอสารสนเทศ ค าปรึ ก ษา และบริ ก ารต่ า งๆ ที่ จ าเป็ นเพิ่ ม เติ ม ได้ จากประธาน
กรรมการบริ หาร เลขานุการบริ ษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้ รับมอบหมาย หรื ออาจขอความเห็นที่เป็ นอิสระจาก
ที่ปรึกษาภายนอกได้ นอกจากนี ้ยังมีการกาหนดนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุม
กันเองอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ โดยไม่มี ฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุ มในรอบปี ที่ผ่านมา เพื่ออภิป รายปั ญ หา
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้ วย และแจ้ งให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารทราบถึงผลการประชุมด้ วย
คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประชุม กัน เองกับ ผู้จัด การตรวจสอบภายใน เพื่ อ ติ ด ตามและ
วางแผนงานตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ ไตรมาสละ 1 ครัง้ เป็ นอย่างน้ อย และประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครัง้ เป็ นอย่างน้ อย เช่นกัน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิ จารณา
คัดเลือกและเสนอชื่อของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ ความเห็นในงบการเงินระหว่างกาล
และงบการเงินประจาปี ที่ผ้ ูสอบบัญ ชีได้ สอบทานหรื อตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบตั ิตามมาตรฐานทาง
บัญ ชี และการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินก่อนนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา สอบทานการ
เปิ ดเผยรายการระหว่างกันหรื อรายการที่เกี่ ยวโยงกัน การพิจารณาความเหมาะสมของแผนการกากับดูแล
และตรวจสอบภายใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของตนเอง และการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านโดยกรรมการท่ า นอื่ น ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณ ะกรรมการบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการชุดย่อยทัง้ คณะ ประเมินผลงานเป็ นรายบุคคล และการประเมินของกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยรายบุคคลแบบไขว้ เพื่อให้ การประเมินผลสามารถสะท้ อนถึงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานตาม
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หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และใช้ เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ของคณะกรรมการ
โดยสม่ าเสมอ และให้ มี บ รรทัด ฐานการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการอย่ างมี ห ลั กเกณฑ์ และท าการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยมีประธานกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ เปรี ยบเทียบกับบรรทัดฐาน ปี
ละ 1 ครัง้
1. การประเมิ นตนเองของคระกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ ประเมิ นการทางานของคณะกรมการใน
ภาพรวมขององค์คณะกรรมการ โดยใช้ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ ครอบคลุมหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) ประชุมคณะกรรมการ
4) การทาหน้ าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2. การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการชุด ย่ อ ยแบบรายคณะ เพื่ อ ใช้ ป ระเมิ น การท างานของ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ในภาพรวมขององค์
คณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้ แบบประเมิ นตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ ครอบคลุมหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
3. การประเมิ นของกรรมการและกรรมการชุดย่อ ยรายบุค คล เพื่ อใช้ ป ระเมิ น การท าหน้ าที่อย่ าง
เหมาะสมของการเป็ นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
2) การประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
3) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
4. การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแบบไขว้ เพื่อใช้ ประเมินการทาหน้ าที่
อย่างเหมาะสมของการเป็ นกรรมการและกรรมารชุดย่อยรายบุคคลโดยกรรมการท่านอื่นเป็ นคน
ประเมิน
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1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
2) การประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
3) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
การประเมินผลการบริหารงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
การประเมินผลการบริหารงานของเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยใช้ แบบประเมินผลที่ครอบคลุมหัวข้ อต่างๆ
ดังนี ้
หมวดที่ 1 ความคืบหน้ าของการวางแผน
หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบตั ิงาน
1) ความเป็ นผู้นา
2) การกาหนดกลยุทธ์
3) การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
4) การวางแผนและการปฏิบตั ิทางการเงิน
5) ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
7) การบริหารงานทรัพยากรบุคคลและความสัมพันธ์ในองค์กร
8) การสืบทอดตาแหน่ง
9) ความรู้ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10) คุณลักษณะส่วนตัว
11) การพัฒนาประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
โครงสร้ างคณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้ จดั ให้
มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลัน่ กรองการดาเนินงานตามความจาเป็ น ในปั จจุบนั บริ ษัท มี
คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่ องรวม 4 คณะ ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
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หาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการกากับดูแลกิจ การ โดย
ขอบเขตหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เป็ นดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน มีความเป็ นอิสระ
มิได้ เป็ นผู้บริหารของบริ ษัทฯ และมีความรู้ความเข้ าใจ รวมทังมี
้ ประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชีและ/หรื อ
การเงิน โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ จะต้ องเป็ น ผู้มีความรู้ ความสามารถทาง
การเงินอย่างน้ อยที่สุดหนึ่งท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการ
ดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี (รายละเอียดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ใน
“กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีไอ จากัด (มหาชน)” ) ข้ อ 3
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี ้
1) สอบทานให้ บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2) สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และพิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่าตอบแทนและเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็ น
อิสระ มีคุณสมบัติเป็ นที่ยอมรับ เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบั ญชีของบริ ษัทโดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ต้ องเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็น ชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ เข้ าร่วมประชุมกับ ผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5) พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ย วโยงหรื อรายการที่อ าจมี ค วามขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ

คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
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6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ รายงานประจาปี ของบริ ษัทฯซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย
ดังนี ้
ก. ความเห็นเกี่ ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถื อได้ ของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
ค. ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่
ละท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจาการปฏิบตั ิหน้ าที่ ตาม
กฎบัตร
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7) ดาเนินการตรวจสอบเรื่ องที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์ อันควร
สงสัยว่า กรรมการบริษัท ผู้จดั การ หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัท ได้ กระทา
ความผิดตามที่กาหนดไว้ ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบใน
เบือ้ งต้ นให้ แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญ ชี
ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
8) พิจารณาให้ ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบตั ิงาน งบประมาณ และอัตรากาลังของ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
9) ทบทวน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
10) ในการปฏิบตั ิตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ ายจัดการหรื อหัวหน้ า
งานเข้ าร่วมประชุมเพื่อชี ้แจงหรือให้ สง่ เอกสารที่เกี่ยวข้ องได้
11) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคาปรึ กษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ ตามความเหมาะสมด้ วย
ค่าใช้ จ่ายของบริษัทตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
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12) สอบทานและอนุมตั ิกฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
13) ให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น
14) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบดั ง กล่ าว คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วาม
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริ ษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสีย และบุคคลทัว่ ไป

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนของบริ ษัท ฯ ประกอบด้ วยกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนจานวน 4 ท่าน คัดเลือกจากกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมี
ความสัมพันธ์ ที่ดีกับผู้มีความรู้ ความสามารถ และทรงคุณวุฒิ ในสายงานต่างๆ ประธานคณะกรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระในการดารง
ตาแหน่งคราวละ 2 ปี คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี
ละ 2 ครัง้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1) พิจารณาสรรหาและอนุมัติบุคคลเพื่อเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
ของบริษทั ฯ
2) พิ จ ารณาหลัก เกณฑ์ การกาหนดค่ าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ หารโดย
คานึงถึงความสมเหตุสมผล
3) พิจารณาเห็นชอบการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่กรรมการและพนักงานเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และคัดเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้ อยจานวน 5 ท่าน โดย คัดเลือก
จากผู้ระดับบริ หารที่มีความรู้ความสามารถ และเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจ ารณาอนุมัติ ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้ าที่ ดังนี ้
1) ดูแลและอนุมตั ิการบริ หารความเสี่ยง การปฏิบตั ิตามนโยบาย และขันตอนของการควบคุ
้
มภายใน
บริษัท
2) ดูแลการออกแบบและการดาเนินการบริ หารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน (รวมถึงการ
รายงานระบบการตรวจสอบภายใน) ร่วมกับกระบวนการและระบบทางธุรกิจที่มีอยู่
3) จัดทารายงานสาหรับการบริ หารจัดการของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงในด้ านประสิทธิภาพ
ของการจัดการของความเสี่ยงทางธุรกิจ และเปิ ดเผยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4) จัดทานโยบายสาหรับดูแลตรวจสอบและการประเมินผลของระบบการจัดการความเสี่ยง การ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบเหล่านัน้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ
5) กากับดูแลระบบภายในเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายของบริ ษัท และประเมินนโยบาย
ดังกล่าวด้ วย
6) อนุมตั ินโยบาย และแจ้ งให้ พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาทหน้ าที่ของพนักงาน ที่พึงปฏิบตั ิต่อ คู่ค้า
ลูกค้ า และผู้รับเหมา รวมถึงให้ ความเคารพในสิทธิของพวกเขาเหล่านัน้ แจ้ งพนักงานทราบถึง
หน้ าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตนให้ สอดคล้ องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจด้ วย
7) อนุมตั ิและจัดทารายงานสรุปผล การกากับดูแลความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของ
บริษัท เพื่อเปิ ดเผยแก่คนทัว่ ไป
8) รายงานจากคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงจะถูก นาไปรวมในรายงานประจ าปี ของบริ ษั ท ฯ
เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้
กาหนดไว้

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งจะเป็ นประธาน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการกากับดูแลกิจการ คัดเลือกจากกรรมการบริษัทฯ และ/หรื อผู้
ระดับบริหารที่มีความรู้ความสามารถ กรรมการกากับดูแลกิจการมีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี

คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1) เสนอนโยบาย แนวปฏิบตั ิ ตลอดจนให้ คาปรึ กษาด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ
2) กากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้ องกับ
นโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3) กาหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบตั ิงานในส่วนที่เกี่ยวกับการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่าเสมอ
4) สนับสนุนให้ มีการแผยแพร่จริยธรรมองค์กรที่ดีให้ เป็ นที่เข้ าใจของผู้บริหารและพนักงาน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ ตามความจาเป็ น
และเหมาะสม และรายงานผลการประชุมให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ รับทราบ คณะกรรมการกากับดูแล
กิจการมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี และสามารถได้ รับการแต่งตัง้ ให้ กลับมาดารงตาแหน่งได้ โดยจะต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1) เป็ น ผู้รับ มอบอานาจของคณะกรรมการบริ ษั ทฯ ในการบริ หารกิจ การของบริ ษั ทฯ ให้ เป็ น ตาม
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสั่ง มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นและ/หรื อมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2) ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรื อบริหารงานประจาวันของบริษัทฯ
3) ดาเนินการบริ หารงานให้ เป็ น ไปตามวัตถุประสงค์นโยบาย แผนงาน ระเบียบข้ อบังคับ ข้ อกาหนด
และงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4) กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษัทฯ รวมถึงการสั่ งการและกากับดูแลการ
ดาเนินงานโดยรวม เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริ หารงาน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ พิจารณาให้ ความเห็น
5) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างสม่า เสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
ปัจจัยต่างๆ ทังจากภายในและภายนอกบริ
้
ษัทฯ และมีหน้ าที่รายงานผลการดาเนินงาน การบริหาร
จัดการ ความคืบหน้ าในการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ
คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
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6) มี อานาจในการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างองค์ กรของบริ ษัทฯ ภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริ หารงาน รวมทัง้ มีอานาจพิจารณาว่าจ้ าง แต่งตัง้ โอน
โยกย้ าย และถอดถอนพนักงาน กาหนดอัตราค่าจ้ าง ค่าตอบแทน โบนัส รวมถึงสวัสดิการต่างๆ
เกี่ยวกับพนักงาน
7) มีอานาจ ออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายของบริษัท
ฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทางานภายในองค์กร
8) มี อ านาจอนุ มั ติ ต ามระเบี ย บในการปฏิ บั ติ ง านและอ านาจอนุ มั ติ ที่ ไ ด้ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ
9) มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
โดยการมอบอานาจช่ วง และ/หรื อ การมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภ ายใต้ ขอบเขตแห่ งการมอบ
อ านาจตามหนั ง สื อ มอบอ านาจ และ/หรื อ ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บ ข้ อก าหนด หรื อ ค าสั่ ง ที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ กาหนดไว้
10) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นคราวๆ ไป
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารต้ องดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท

ทัง้ นี ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่แ ละความรั บ ผิด ชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร จะไม่ มี
ลักษณะเป็ นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรือผู้รับมอบอานาจจาก
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
กาหนดขอบเขตชัดเจน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของเลขานุการบริษัทฯ
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี
ของบริ ษัท
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ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริหาร
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฏหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
และข้ อพึงปฏิบตั ิต่างๆ
5. ร่างนโยบายด้ านการบริหารต่างๆ
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมทัง้ ติดตามผลให้ มี
การปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กากับบริษัทฯ
ตามระเบียบ และข้ อกาหนดของหน่วยงานทางการ
8. ดูแลให้ บริ ษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ ของสานักคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ส่งเสริมให้ บริษัทฯ มีมาตรฐานด้ านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม
10. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทัว่ ไปให้ ได้ รับสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการอิสระ
นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
นิยามของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบั ติครบถ้ วนและมีความเป็ น
อิสระตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ในนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทและสอดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน กล่าวคือ กรรมการอิสระต้ องไม่มีธุรกิจ หรื อส่วนร่วมในการ
บริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ
บริ ษัทฯ คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญั ติมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านต้ องดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5
บริษัท
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บริ ษัทฯ ได้ กาหนดโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษั ทโดยต้ องมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
1) ถือหุ้นไม่ เกิ นร้ อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มี สิทธิอ อกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2) ไม่ เป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส่ว นร่ วมบริ ห ารงาน ลูก จ้ าง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้
เงินเดื อนประจ า หรื อผู้มี อานาจควบคุม ของบริ ษั ท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษั ทย่อย บริ ษัท ร่ วม
บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
ส านั ก งาน ทั ง้ นี ล้ ัก ษณะต้ อ งห้ ามดั ง กล่ า วไม่ ร วมถึ ง กรณี ที่ ก รรมการอิ ส ระเคยเป็ น
ข้ าราชการหรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้ นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร
กรรมการรายอื่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จ ะได้ รับการเสนอให้
เป็ นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อานาจควบคุม ของบริ ษั ท ในลัก ษณะที่ อาจเป็ น การขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวัน ที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
ดังกล่าวข้ างต้ น รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับ
ความช่ ว ยเหลื อทางการเงิ น ด้ วยการรั บ หรื อ ให้ ก้ ู ยื ม ค า้ ประกัน การให้ สิ น ทรั พ ย์ เป็ น
หลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัท หรื อคู่สญ
ั ญา
มี ภ าระหนีท้ ี่ต้องช าระต่ออี กฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพ ย์ ที่ มี ตัวตนสุทธิ ของ
บริ ษัท หรื อตัง้ แต่ 20 ล้ านบาทขึน้ ไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระ
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5)

6)

7)
8)

9)

หนีด้ ังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ ังกล่าว ให้ นับรวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีข องบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี กอ่ นวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ไม่ เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ง รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย
เว้ น แต่ จ ะได้ พ้ น จากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่ น้อ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ ยื่น ค าขอ
อนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนยั กับกิจการของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้น ที่ มี สิ ท ธิ ออกเสีย งทัง้ หมดของบริ ษั ทอื่ น ซึ่ง ประกอบกิจ การที่ มี ส ภาพอย่ าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริษัท

ภายหลังได้ รับการแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็ นไปตามข้ อ 1 ถึง 9 แล้ ว
กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษั ทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษั ทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี อานาจ
ควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
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ในกรณี ที่ บุคคลที่บริ ษัทแต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้ อ 4 หรื อข้ อ 6 ให้
บริ ษั ท ได้ รับ การผ่ อนผันข้ อห้ ามการมี หรื อเคยมี ค วามสัม พัน ธ์ ทางธุ รกิ จ หรื อ การให้ บ ริ การทาง
วิชาชีพเกินมูลค่ าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ จัดให้ มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทที่แสดงว่าได้
พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ วว่า การแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมผู้
ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระด้ วย
ก. ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ที่ ท าให้ บุ ค คลดัง กล่ า วมี
คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข. เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรือแต่งตังให้
้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็ น ของคณะกรรมการของบริ ษั ท ในการเสนอให้ มี ก ารแต่ ง ตั ง้ บุ ค คลดัง กล่ า วเป็ น
กรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตามข้ อ 5 และ 6 คาว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากสานัก
งานสอบบัญชี หรื อผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ ให้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการ
ให้ บริการทางวิชาชีพ (แล้ วแต่กรณี) ในนามของนิติบคุ คลนัน้
หมายเหตุ : บริ ษัท เอสวีไ อ จากัด (มหาชน) ได้ กาหนดคุณ สมบัติกรรมการอิสระตามกาหนดขัน้ ต่าของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริ ษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลื อกและแต่งตัง้ กรรมการตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท
โดยที่กรรมการบริ ษัทฯ จะต้ องเป็ น บุคคลที่ไม่ขัดต่อข้ อกาหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ การบริ หารธุรกิจ
บัญชี หรือกฏหมาย มีความซื่อสัตย์สจุ ริต และมีความพร้ อมในการบริ หารงานในหน้ าที่ของตน การคัดเลือก
บุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ จะพิจารณาจากทักษะที่ยังขาดอยู่ และต้ องมาจากมติ
ของคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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การแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดนั
้
นต้
้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษัทจะต้ อง
เป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่ กฎหมายกาหนด โดยกรรมการแต่ละท่านต้ องดารงตาแหน่งในบริ ษัทซึ่ง
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท
ข้ อบัง คับของบริ ษั ท กาหนดให้ ที่ประชุม ผู้ถื อหุ้นเลือกตัง้ กรรมการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตามข้ อ 1. เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
เท่ าจ านวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ พึง เลื อ กตัง้ ในครั ง้ นัน้ ในกรณี ที่ บุค คลซึ่ง ได้ รับ การ
เลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึ ง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ ผ้ ูเป็ นประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
ในการประชุมสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 ถ้ าจานวน
กรรมการที่จะออกแบ่งให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทฯ นัน้ ให้ ใช้ วิธี
จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ โดยไม่ได้ จากัดจานวนครัง้
การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็ นอิสระ
มิได้ เป็ นผู้บริหารของบริ ษัทฯ และมีความรู้ความเข้ าใจ รวมทังมี
้ ประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชีและ/หรื อ
การเงิน โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ทฯ จะต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถทาง
การเงินอย่างน้ อยที่สดุ หนึ่งท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่แบ่งเบาภาระหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท ในการดูแลให้ บริษัท
มี ร ะบบการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หน้ าที่ ในการให้ วิ สัย ทั ศ น์ และให้ ความเห็ น ที่
ตรงไปตรงมาต่ อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุม ภายในของบริ ษั ทฯ ตลอดจนดูแลให้ มี การ
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เปิ ดเผยรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องเพียงพอ เป็ นไปตามมาตรฐานและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งส่งผล
ให้ รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคณ
ุ ภาพที่ดี และมีมลู ค่าเพิ่มต่อองค์กร ทัง้ นี ้ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดารงตาแหน่ง 2 ปี

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
บริ ษั ท ฯ คั ด เลื อ กคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน จากกรรมการที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีความรู้ ความสามารถ และทรงคุณวุฒิ ในสาย
งานต่างๆ
การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ คัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และพนักงานระดับบริ หารที่มีความรู้ ความสามารถ
และเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ
การสรรหาคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ คัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และพนักงานระดับบริหารที่มีความรู้ความสามารถ
และเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ
การสรรหาผู้บริหาร
สาหรับการคัดเลือกผู้บริหารของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ให้ อานาจประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารเป็ นผู้คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณ วุฒิ ที่เหมาะสมเข้ ามา
บริหารงานในบริษัทฯ
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดให้ มีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ
และรั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ย เพื่ อ ดูแ ลรั ก ษาผลประโยชน์ ในเงิ น ลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ
ดังต่อไปนี ้
1) บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้ หรื อเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หาร ในบริ ษัทย่อยอย่างน้ อย
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยให้ กรรมการและผู้บริ หารที่บริ ษัทฯ เสนอชื่อ หรื อ
แต่งตัง้ มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทย่อย
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ในเรื่ องที่เกี่ ยวกับการบริ ห ารจัดการทั่วไปและดาเนินธุ รกิจ ตามปกติของบริ ษั ทย่อยได้
ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทย่อย จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ สูงสุดของ
บริษทั ฯ และบริษัทย่อย
2) คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะกากับดูแลบริ ษัท ย่อยเสมื อนหน่วยงานหนึ่งของบริ ษัทฯ โดย
กากับดูแลด้ านการจัดซื ้อ จัดจ้ าง รวมถึงการอนุมตั ิจ่ายเงินของบริ ษัทย่อย โดยยึดแนวทาง
ปฎิบตั ิเช่นเดียวกับบริษัทฯ ทุกประการ
3) คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย ให้ เป็ นไปตามแผนงาน
และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้ บริ ษัทย่อยเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการ
ระหว่างบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง และรายการได้ ม าหรื อจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพ ย์
ตามประกาศที่ เกี่ ย วข้ อ งมาบัง คับ ใช้ โดยยึ ด แนวทางปฎิ บัติ เช่ น เดี ย วกับ บริ ษั ท ฯ ทุ ก
ประการ
การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ในเรื่ องอื่ น ๆ การปฏิ บัติ ต ามข้ อ พึง ปฏิ บัติ สาหรั บ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการทาหน้ าที่กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ เป้าหมาย ภารกิจ
แผนธุ รกิจ และงบประมาณของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนก ากับ ดูแลให้ ฝ่ ายจัด การบริ ห ารงานให้ เป็ น ไปตาม
นโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ซื่อสั ตย์สุจริ ต ระมัดระวัง ตามหลักการข้ อ พึง
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ส าหรั บ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย นของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย นอกจากนั น้
คณะกรรมการยังได้ ควบคุมและตรวจสอบการบริ หารของฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีจริ ยธรรม
และเป็ นไปตามจรรยาบรรณของผู้บริ หารและพนักงาน และดู แลการสื่อสารและการเปิ ดเผยข้ อมูลของ
บริษัทฯ ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม ทัง้ นี ้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ภายใต้ การนาของประธานกรรมการที่มี
ภาวะผู้นาและสามารถควบคุม การดาเนินการของผู้บริ หารได้ อย่างมี ประสิทธิภ าพ เพื่อเพิ่ม มูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ และความมัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
อนึ่ง บริ ษัทฯ มีประธานคณะกรรมการบริ ษัทฯ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นบุคคลคนละคน
กัน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และจากฝ่ ายจัดการ โดยไม่มี
ตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารหรื อพนักงานประจาของบริ ษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมทังในด้
้ านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ถูกเลือกจาก
กรรมการอิสระ
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คณะกรรมการจะต้ องปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎระเบี ยบของ ส านักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย ข้ อพึงปฏิ บัติสาหรับ กรรมการบริ ษั ทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ ง
ประเทศไทย รวมถึงคณะกรรมการกากับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีมาตรการในการดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน โดยถ้ ากรรมการและผู้บริหารได้ รับทราบข้ อมูล
ภายในที่เป็ นสาระสาคัญ อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริ หารจะต้ อง
ระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่ข้อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อ
สาธารณชน และจะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระนันต่
้ อบุคคลอื่น
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และ
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ กรรมการ
และผู้บริ หารรายงานการซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ ของบริ ษัทฯ ต่อบริ ษัทฯ ตามแบบฟอร์ ม ที่กาหนดและจัดส่ง
รายงานนีใ้ ห้ แก่บริ ษัทฯ ในวันทาการถัดจากวันที่เกิดรายงานซือ้ ขายในกรณี ที่กรรมการและผู้บริ หารได้
ดาเนินการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ทางบริ ษัทฯ ให้ กรรมการและผู้บริ หารรายงานให้ ทาง
บริ ษัทฯ ด้ วยเช่นกัน ในกรณี ที่มีข่าวสารใดๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ ทังที
้ ่เป็ นจริงและไม่เป็ นจริ งรั่วไหลออกสูส่ าธารณชน บริ ษัทฯ จะชี ้แจงต่อ ผู้ถือหุ้ นและผู้ลงทุน ผ่าน
ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ทัง้ นี ้ เพื่อไม่ใ ห้ เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทัว่ ไป
แนวทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ องครบถ้ วนและโปร่งใสให้ กับผู้ถือหุ้น
ทุกรายและผู้ลงทุนทัว่ ไป อย่างเสมอภาคและเป็ นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย บริ ษัทฯ มี
มาตรการในการดูแลการใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลภายใน โดยถ้ ากรรมการและผู้บริหารได้ รับทราบข้ อมูลภายใน
ที่เป็ นสาระสาคัญ อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริ หารจะต้ องระงับ การ
ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ของบริ ษั ท ฯ ในช่ วงระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อ นที่ ข้ อมูลภายในนัน้ จะถูก เปิ ด เผยต่ อ
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สาธารณชน รวมทัง้ จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นการประมาณการงบการเงินรายปี /รายไตรมาส ในกรณี ยัง
ไม่ได้ เปิ ดเผยผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานนาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และกาหนดให้ มีการรายงานรายการที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริ ษัททราบและพิจารณาความเหมาะสม รวมทัง้ มีการ
ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์ และเปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในรายงานประจาปี นอกจากนี ้
คณะกรรมการยั ง ดูแ ลเรื่ อ งการใช้ ข้ อ มู ล ภายใน โดยก าหนดให้ ก รรมการและผู้ บริ ห าร รายงานการ
เปลี่ ย นแปลงการถื อ หลัก ทรั พ ย์ ต่ อ ก.ล.ต. และก าหนดจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ ของบริ ษั ท ฯ ห้ ามไม่ ให้
กรรมการ ผู้บริหาร ที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายใน ให้ ข้อมูลดังกล่าวแก่บคุ คลภายนอก
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หาร
ให้ อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้ กบั ที่ปฏิบตั ิในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจได้ รวมทัง้
จัดค่าตอบแทนในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เพื่อสามารถรักษากรรมการ และ
ผู้บริ หาร ที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ต้องการได้ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้กาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาค่าตอบแทน กาหนดวิธีปฏิบตั ิการจ่ายค่าตอบแทน และรายงานผลการพิจารณาค่าตอบแทน
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขออนุมตั ิในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ กรรมการและผู้บริ หารได้ รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องโดยส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ กรรมการและผู้บริ หารเข้ ารับ การฝึ กอบรม และเข้ าร่ วม
สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ และให้ ความรู้แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ งการอบรมในหลัก สู ต รต่ า งๆ ที่ จัด โดยตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย และสมาคมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย เพื่อช่วยให้ กรรมการและผู้เกี่ยวข้ องสามารถทาหน้ าที่และกากับดูแลกิจการของบริ ษัท
ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการปฐมนิเทศ
รับทราบข้ อมูลของบริ ษัท กฎระเบียบ คู่มือ จรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ซึ่งมีเอกสารและข้ อมูลของบริ ษัทที่
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เป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ให้ แก่กรรมการใหม่ อย่างเพียงพอ รวมถึงจัดให้ มีการแนะนาลักษณะ
ธุรกิจ โครงสร้ างธุรกิจ นโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิ
ในการกากับดูแลกิจการ และจะจัดให้ กรรมการใหม่เข้ าเยี่ยมชมกิจการด้ วย
การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ ง
บริ ษัทฯ มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง ในตาแหน่งที่สาคัญในแต่ละกลุ่มงาน ได้ แก่ ประธาน
กรรมการบริ หาร และผู้อานวยการทุกสายงาน เพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทฯ มีผ้ ูบริ หารที่ความรู้ ความเข้ าใจใน
ธุ รกิ จ มี ค วามสามารถเพี ย งพอในการสานต่ อ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังคัดสรรพนักงานที่มีศกั ยภาพ เพื่อพัฒนาให้ เป็ นผู้บริ หารรุ่นใหม่และเป็ นรากฐานใน
การขยายธุรกิจ รวมทังป้
้ องกันปั ญหาการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต เพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ถือ
หุ้น นักลงทุน ตลอดจนพนักงาน
คณะกรรมการมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้ าที่พิจ ารณา
กาหนดหลักเกณฑ์ และแผนการสืบทอดตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รวมทัง้ ให้ บริ ษัทฯ จัดให้ มีการ
ทบทวนแผนการสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และการพบสื่อ
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญอย่างยิ่งในองค์ประกอบต่างๆ ของการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ เกิดความ
เท่าเทียมกันในระหว่างผู้ถือหุ้น อันได้ แก่การกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ประชุมที่ไม่เป็ นอุปสรรคในการ
เข้ าร่ วมประชุม ของผู้ถือหุ้น และการส่งหนังสือเชิญ ประชุม เสนอให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นก่อนการประชุม ล่วงหน้ า
ตามที่กฎหมายกาหนด โดยมักกาหนดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี ในช่วงเดือนเมษายน นอกจากนี ้
ยังให้ ความสาคัญกับการจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ นกั วิเคราะห์ทงไทยและ
ั้
ต่างประเทศ และสื่อมวลชนเข้ าพบผู้บริ หารระดับสูง เพื่อสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยน และรั บทราบข้ อมูลที่เป็ น
จริงของบริษัทฯ ที่สามารถเปิ ดเผยได้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็ นระยะๆ
นักลงทุนสัมพันธ์
แผนกนักลงทุนสัม พันธ์ ของบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่เป็ นสื่อกลางในการสื่ อสารข้ อมูลสาคัญ ที่ถูกต้ อง
เกี่ยวกับบริ ษัทฯ ทังข้
้ อมูลทัว่ ไป และข้ อมูลทางการเงิน เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ การจัดการ กิจกรรม
ต่างๆ รายละเอียดทั่วไป รวมถึงข้ อมูลผลประกอบการ (ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะแล้ ว) โดยมีจุดประสงค์ที่
สะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งของบริษัทฯ ไปยังตลาดหลักทรัพย์ อันจะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน สถาบัน
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นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง สื่อมวลชน และประชาชนทัว่ ไป กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ถือ
เป็ นกิจกรรมทีส่ าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
ติดต่ อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอสวีไอ จากัด (มหาชน)
141-142 หมู่ที่ 5, ถนนติวานนท์ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตาบลบางกะดี อาเภอเมืองปทุมธานี 12000
หมายเลขโทรศัพท์
02-105-0456
หมายเลขโทรสาร
02-105-0466
Email:
ir@svi.co.th
IR Website: hppt://investorrelations.svi.co.th
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ส่ วนที่ 3 จริยธรรมธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบัติในการทางาน
นิยามและความหมาย
จริยธรรม (Ethics) คือ แบบแผนของการกระทาที่ถูกต้ อง หรื อเป็ นเครื่ องนาทางไปสู่หลักในการ
ประพฤติปฏิบตั ิที่ถกู หลักศีลธรรม หรือเป็ นแนวคิดของการประพฤติที่ถกู ต้ อง
ธุ ร กิ จ (Business) เป็ น กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การผลิ ต และจ าหน่ า ยสิ น ค้ าหรื อ บริ ก าร เพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไรสูงสุด
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ (Business Ethics) คือ มาตรฐานของการประกอบธุรกิจ การผลิตสินค้ า
การให้ บริ การ จัดจาหน่ายเพื่อได้ รับผลตอบแทนตามสมควรกับการที่ลงทุนไปอย่างเป็ นธรรมทุก
ฝ่ ายไม่ว่าจะเป็ นผู้ผลิตหรื อผู้บริ โภค เจ้ าของกิจการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริ หาร ผู้ร่วมงาน ผู้บริ การ รัฐบาล
สังคม ซึง่ ต่างมีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจร่วมกัน
จริยธรรมทางธุรกิจ หมายถึง กลไกทุกส่วนในการดาเนินกิจกรรมทางธรุกิจที่ให้ ความชอบธรรมเพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.1 จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ น าหลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกับ การด าเนิ น ธุ รกิ จ อย่ า งยั่ง ยื น มาใช้ เป็ น
แนวทางในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้ างความซื่อสัตย์สจุ ริต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผู้มีสว่ น
ได้ เสียและสังคมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย มีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนิน
กิจการ เพื่อเป็ นกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้ มีการดาเนินการอย่างจริ งจัง นาไปสู่การเป็ นองค์กรธรร
มาภิบาลที่แท้ จริง ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง อย่างเคร่งครัด
ปฏิบตั ิตาม นโยบาย “การกากับดูแลกิจการ” และ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ของบริษัทฯ
มุ่งมัน่ ที่จะประกอบธุรกิจด้ วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สจุ ริต และเป็ นธรรม
ปลูกฝังให้ พนักงานมีจิตสานึกที่ดี และยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี
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5. คานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดาเนินงานขององค์กร ด้ วยความเสมอภาคและเป็ น
ธรรมทางสังคม ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัท
6. ดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียและสังคม
7. สร้ างระบบงานที่เข้ มแข็ง เพื่อป้องกันการทุจริต
8. กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทั่วทัง้ องค์ กร มีส่วนร่ วมในการต่อต้ านการทุจริ ต
รายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผ ล ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตใน
การทางาน
9. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูมี ส่วนได้ เสี ยมี ช่ องทางการร้ องเรี ยนและรับ ฟั งความคิดเห็ น และมี ม าตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้ งเบาะแส
3.2 จริยธรรมกรรมการบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มุ่งหวังให้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย ปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ กรอบ
จริ ยธรรม ดารงตน หรื อ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สงู สุดใน
การดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนของบริษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้
การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้ อบังคับบริษัทฯ
1. ปฏิ บัติตามระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุ รกิจ ของ
บริษัทดังนี ้
ก. กรรมการ จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพ ย์ แห่ง ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ หลักทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์
ข. กรรมการ ต้ องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
ค. กรรมการ จะต้ อ งให้ ค วามร่ วมมื อ กับ หน่ วยงานก ากับ ดูแลกิ จ การที่ บ ริ ษั ท ฯ
กาหนดขึ ้น
2. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความเป็ นกลาง โดยในการประชุม มีเรื่องที่จะพิจารณา กรรมการที่มีสว่ น
ได้ เสี ย ท่ า นนัน้ ต้ อ งออกจากห้ อ งประชุม และงดการมี ส่ว นร่ วมใด ๆ ในการพิ จ ารณา
ตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว
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3. หลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อความโปร่ งใสในการบริ หารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี ้
ก. ไม่ นาข้ อมูล ที่ได้ รับจากการปฏิบัติหน้ าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ ให้ แก่ตนหรื อ
ผู้อื่นโดยมิชอบ
ข. ไม่ใช้ ความลับขององค์กรในทางที่ผิด และไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับของ
องค์กร แม้ พ้นสภาพหรือสิ ้นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที่ขององค์กรไปแล้ ว
ค. ไม่หาประโยชน์สว่ นตัวจากการเป็ นกรรมการ
ง. ไม่สร้ างข้ อผูกมัดที่อาจขัดแย้ งกับหน้ าที่ของตนในภายหลัง
จ. ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็ นการขัดต่อประโยชน์ขององค์กร
4. รักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับขององค์กร ไม่ให้ รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง ซึ่งอาจจะ
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย ยกเว้ นกรณีที่เป็ นไปตามกฎหมาย
5. การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ให้ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
เรื่องการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงาน
พ.ศ.2547
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการรั กษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
1. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่มิให้ กรรมการ ใช้ โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ของบริ ษัทฯ แสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตน จึงกาหนดข้ อควรปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี ้
1) หลี ก เลี่ ย งการท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกับ ตนเอง ที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
2) ในกรณีที่กรรมการ ไปเป็ นกรรมการ หรื อที่ปรึ กษาในองค์กรอื่น การดารงตาแหน่งนัน้
ต้ องไม่ขดั ต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยตรงในบริษัทฯ
3) ในการพิ จารณารายการที่มี หรื ออาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflicts of
Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งอื่น ซึ่ง
ใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิอย่างชัดเจนและเชื่อมัน่ ได้ ว่าการเข้ าทารายการดังกล่าวมีความเป็ น
ธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผล และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ ว น รวมทังจั
้ ดให้ มี
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แบบรายงานการเปิ ดเผยรายการที่ ส งสั ย ว่ า จะเป็ นผลประโยชน์ ที่ ขั ด กั น กั บ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไว้ ในคู่มือกากับดูแลกิจการ
4) บุคคลที่ดาเนินการใด ๆ ซึง่ มีส่วนได้ เสียกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้ อม จะต้ องมีหน้ าที่ในการรายงานการมีสว่ นได้ เสียโดย ดังนี ้
5) กาหนดให้ กรรมการที่ มี หน้ าที่รายงานการถื อครองหลักทรั พ ย์ ตามข้ อ กาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ต่อคณะกรรมการเป็ น
ประจา
6) เพื่ อ ประโยชน์ ในการติ ดตามดูแลการมี ส่วนได้ เสี ยของกรรมการของบริ ษั ท ฯ หรื อ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึ่งมีส่วนได้ เสียกับการบริ หารจัดการของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ กาหนดให้ มีการรายงานข้ อมูล
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส และตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
7) ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้ อง เข้ าไปมีสว่ นร่วมหรือถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของ
บริ ษัทกรรมการที่เกี่ยวข้ องจะต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษั ทฯทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร
2. การใช้ ข้อมูลภายใน
1) ห้ ามใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ในการหาประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
ผู้อื่น หรือทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท และ/หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน
2) ห้ ามใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อให้ ข้อมูล
ภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ
3) ห้ ามใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
4) ห้ ามใช้ ข้อมูลของบริ ษัทฯ ไปใช้ อ้างอิงต่อบุคคลภายนอก เพื่อสร้ างประโยชน์สว่ นตัว
5) ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่
แข่งขันแม้ หลังพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการของบริษัทฯ ไปแล้ ว
3.3 จริยธรรมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มุ่งหวังให้ ผู้บริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ กรอบจริ ยธรรม ดารงตนหรื อปฏิบตั ิ
หน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และยัง่ ยืนของบริษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้
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การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้ อบังคับบริษัทฯ
1. ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ดังนี ้
▪ ผู้บริ หารและพนักงาน จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
▪ ผู้บริ หารและพนักงาน ต้ องไม่ หลี กเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ข้ อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
▪ ผู้บริ หารและพนักงาน จะต้ องให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานกากับดูแลกิ จการที่
บริษัทฯกาหนดขึ ้น
2. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความเป็ นกลาง โดยในการประชุม มีเรื่องที่จะพิจารณา ผู้ที่มีส่วนได้ เสีย
ท่านนัน้ ต้ องออกจากห้ องประชุมและงดการมีส่ วนร่ วมใดๆ ในการพิจารณาตัดสินใจใน
เรื่องดังกล่าว
3. หลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อความโปร่ งใสในการบริ หารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี ้
1) ไม่นาข้ อมูลที่ได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ แก่ตนหรื อผู้อื่น
โดยมิชอบ
2) ไม่ ใช้ ความลับขององค์ กรในทางที่ผิด และไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับของ
องค์กร แม้ พ้นสภาพหรือสิ ้นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที่ขององค์กรไปแล้ ว
3) ไม่หาประโยชน์สว่ นตัวจากการเป็ นผู้บริหารและพนักงาน
4) ไม่สร้ างข้ อผูกมัดที่อาจขัดแย้ งกับหน้ าที่ของตนในภายหลัง
5) ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็ นการขัดต่อประโยชน์ขององค์กร
4. รักษาข้ อมูลที่ เป็ นความลับขององค์กร ไม่ให้ รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง ซึ่งอาจจะ
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย ยกเว้ นกรณีที่เป็ นไปตามกฎหมาย
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการรั กษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
1. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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บริ ษัทฯ มีนโยบายที่มิ ให้ ผู้บริ หารและพนักงาน ใช้ โอกาสจากการเป็ นผู้บริ หาร
และพนักงาน ของบริ ษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน จึงกาหนดข้ อควรปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี ้
1) หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
2) ในกรณีที่ ผู้บริ หารและพนักงาน ไปเป็ นกรรมการ หรื อที่ปรึกษาในองค์กรอื่น
การด ารงต าแหน่ งนัน้ ต้ อ งไม่ ขั ดต่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ และการปฏิ บัติ
หน้ าที่โดยตรงในบริษัทฯ
3) ในการพิ จ ารณารายการที่ มี ห รื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ งทางผลประโยชน์
(Conflicts of Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริ หารและพนักงาน และบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งอื่น ซึ่งใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิอย่างชัดเจนและเชื่อมัน่ ได้ ว่าการ
เข้ าทารายการดังกล่าวมีความเป็ นธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผล และเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน รวมทังจั
้ ดให้ มีแบบรายงานการเปิ ดเผยรายการที่
สงสัยว่าจะเป็ นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ ไว้ ในคู่มือ
กากับดูแลกิจการที่ดี
4) บุคคลที่ดาเนินการใดๆ ซึ่งมีส่วนได้ เสียกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้ อม จะต้ องมีหน้ าที่ในการรายงานการมีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้
▪ ผู้บริ หารและพนักงาน จะต้ องมีหน้ าที่รายงานการมีส่วนได้ เสีย กรณี
ที่มีรายการเกิดขึน้ และเพื่อมั่นใจได้ ว่า บริ ษัทฯ ได้ มีการตรวจสอบ
เป็ นประจา จึงกาหนดให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในมีหน้ าที่สารวจรายการที่
มี ส่ ว นได้ เสี ย เป็ นประจ าทุ ก ไตรมาส โดยรายงานต่ อ ประธาน
ก รรม ก ารบ ริ ษั ท ป ระธาน ค ณ ะก รรม ก ารต รวจส อ บ แล ะ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีรับทราบทุกไตรมาส
▪ เพื่ อ ให้ สอดคล้ องมี น โยบายการก ากับ ดูแลกิ จ การที่ ดี บริ ษั ท ฯ ได้
ก าหนดให้ ผ้ ู บริ ห ารในระดั บ จัด การทุ ก คนและพนัก งานที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้ องในการดาเนินงาน มีหน้ าที่รายงานการมีส่วนได้ เ สีย และ/
หรื อรายงานการมีส่วนได้ เสียเป็ นประจาทุกไตรมาส โดยมอบหมาย
ให้ ผู้ ตรวจสอบ ภ ายใน มี ห น้ าที่ ส ารวจและรายงานต่ อ และ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีรับทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส
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5) ผู้ บริ ห าร และพนั ก งานที่ มี ส่ ว นรู้ ข้ อมู ล ภายในใช้ เป็ น แนวปฏิ บั ติ และ
กาหนดให้ ผ้ ูบริ หารที่มีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้ อกาหนด
ของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ต่ อ
คณะกรรมการเป็ นประจา
6) เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้ เสียของผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึ่งมีส่วนได้ เสียกับการบริ หารจัดการของบริ ษั ท
และบริษัทย่อย ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
คณ ะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้
กาหนดให้ มีการรายงานข้ อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส และตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
7) ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้ อง เข้ าไปมีส่วนร่วมหรื อถือหุ้นในกิจการที่แข่ งขันกับ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ บุคคลนัน้ จะต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
2. การใช้ ข้อมูลภายใน
▪ ห้ ามใช้ โอกาสหรื อ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการเป็ น ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน ในการหา
ประโยชน์ ส่วนตนเพื่ อ ผู้อื่น หรื อ ท าธุ รกิ จ ที่ แข่ งขัน กับ บริ ษั ท และ/หรื อ ธุ รกิจ ที่
เกี่ยวเนื่องกัน
▪ ห้ ามใช้ ข้อมูลภายในเพื่ อประโยชน์ของตนในการซือ้ ขายหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อให้
ข้ อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื ้อขายหุ้นของบริษัทฯ
▪ ห้ ามใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
▪ ห้ ามใช้ ข้อมูล ของบริ ษั ท ฯ ไปใช้ อ้ า งอิงต่ อบุคคลภายนอก เพื่ อ สร้ างประโยชน์
ส่วนตัว
▪ ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่
แข่งขันแม้ หลังพ้ นสภาพการเป็ นผู้บริหารหรือพนักงาน ของบริษัทฯ ไปแล้ ว
ความรับผิดชอบต่ อทรั พย์ สินของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงาน ใช้ ทรัพยากร และทรั พย์สินของบริ ษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้ บริ การที่ดีแก่ลกู ค้ า โดยกาหนดเป็ น
แนวปฏิบตั ิของผู้บริหารและพนักงานดังนี ้
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- ใช้ ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สงู สุด
- ช่วยกันดูแลมิให้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
การจัดทาเอกสาร
1) ต้ อ งจัด ท าเอกสารต่ า ง ๆ ด้ ว ยความสุจ ริ ต รอบคอบ และเป็ น ไปตามมาตรฐานที่
กาหนด
2) ห้ ามมิให้ ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ
การใช้ คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้ อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้ ถือเป็ น
ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ ผู้ บ ริ ห ารและพนัก งานไม่ ค วรใช้ ค อมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์สว่ นตัว
2) ห้ ามผู้บริหารและพนักงาน เปิ ดเผยข้ อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้ อมูลที่ทางบริษัทฯ
ซื ้อมาทังที
้ ่อยู่และไม่อยู่ในระบบข้ อมูลของบริ ษัทฯ หรื อคัดลอกข้ อมูลใส่ในสื่อบันทึกข้ อมูล
ส่วนตัวโดยไม่ได้ รับอนุญาต
3) ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานเปลี่ยนแปลง ทาซ ้า ลบทิง้ หรื อทาลายข้ อมูลของบริ ษัทฯ โดย
ไม่ได้ รับอนุญาต
4) ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานนาซอฟต์แวร์ ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ ามคั ดลอกซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ด้วยเหตุผลใด ๆ โดยมิได้ รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ นัน้ ๆ
5) ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ หรื อติดตัง้ อุปกรณ์ใด ๆ ที่นอกเหนือ
จากอุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัทฯ ติดตังให้
้ นอกจากได้ รับอนุญาตเป็ นกรณีไป
6) ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานใช้ อีเมล์ของบริ ษัทฯ ในการส่งต่ อข้ อความที่กล่าวร้ าย ทาให้
เสื่อมเสีย หรื อส่อไปในทางที่ลามก อนาจาร อันเป็ นสิ่งที่ขดั ต่อศีลธรรมจรรยาอันดีงามของ
สังคม
7) ผู้บริ หารและพนักงาน ควรใช้ อินเทอร์ เน็ตในการแสวงหาข้ อมูลและความรู้ที่ เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน และจะต้ องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรื อละเมิดศีลธรรมอันดี
งาม
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8) ผู้บริ หารและพนักงานควรใช้ ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ สื่อสารอื่น ๆ ที่บริ ษัทฯ จัดให้
เช่ น โทรศัพ ท์ โทรสาร โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ อย่ า งมี จิ ต ส านึ ก และรั บ ผิ ด ชอบ โดยค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นหลัก
9) ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานเข้ าถึงระบบหรื อข้ อมูลที่ไม่ได้ รับอนุญาต หรื อไม่ได้ มีไว้ สาหรับ
ตนโดยมิชอบ
10) ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานที่ลว่ งรู้มาตรการป้องกันการเข้ าถึงข้ อมูลและระบบคอมพิวเตอร์
ที่ผ้ ูอื่นจัดทาขึน้ หรื อไม่ ได้ มี ไว้ สาหรับตนโดยมิ ช อบ และปรารถนาหรื อทาให้ เกิดความ
เสียหายแก่ผ้ อู ื่น
11) บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการตรวจสอบการใช้ งานทรั พย์สินภายใต้ ระบบสารสนเทศของ
บริษัทฯ ตามความเหมาะสม
3.4 จริยธรรมต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย และกาหนดเป้าหมายในการตอบสนองความต้ องการของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งมั่น
ดาเนินธุรกิจให้ มีผลการดาเนินการที่ดี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและมีศักยภาพในการแข่งขัน
ทังนี
้ ้บริษัทยังต้ องคานึงถึงความเสี่ยงต่างๆทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคต เพื่อให้ เกิดมูลค่าสูงสุดในระยะยาว
สาหรับผู้ถือหุ้น นอกจากนัน้ บริ ษัทฯยังเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญต่างๆ ด้ วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม และ
ดาเนินการทุกวิถีทางที่จะปกป้องทรัพย์สิ นและรักษาชื่อเสียงของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯตระหนักถึงความสาคัญ
ของการมีส่วนร่ วมของผู้ถือหุ้น และได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นแสดงความเห็นอย่างอิสระและถามคาถาม
เกี่ยวกับการดาเนินกิจการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มี คณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม นอกจากการให้ สิทธิขนั ้ พื ้นฐานแล้ ว บริ ษัทฯยังจัดให้ ผ้ ูถือหุ้นที่มีความสนใจ
เข้ าเยี่ยมชมกิจการของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีโอกาสรับทราบข้ อมูล เกี่ยวกับกิจการจากคณะผู้บริ หาร
โดยตรง ทังนี
้ ้บริษัทฯยังมีช่องทางการสื่อสารทางเว็บไซต์เพื่อรับคาเสนอแนะหรื อข้ อสงสัยจากผู้ถือหุ้น เพื่อ
นาเสนอไปยังคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรงด้ วย
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นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษั ท ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่งเป็ น ปั จ จั ย ส าคัญ ที่ ผ ลัก ดัน ให้ บ ริ ษั ท
สามารถดาเนินธุรกิจได้ ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้ าหมายของบริ ษัท โดยประสงค์ที่จะให้ พ นักงานมี
ความรู้ สึก ภาคภู มิ ใจในการเป็ น ส่วนหนึ่ ง ขององค์ ก ร ที่ มี บ รรยากาศการท างานที่ มี ก ารเกื อ้ กูล พึ่ ง พา
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และคานึงถึงความเป็ นธรรมในการบริหารจัดการ
1) บริ ษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยคานึงถึงการให้ เกี ยรติและเคารพในสิทธิ ของพนักงานภายใต้
กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท
2) บริษัทได้ จดั ให้ พนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งต่างๆ ด้ วยความเป็ นธรรม โดยคานึงถึงความรู้
ความสามารถของแต่ละคนเป็ นสาคัญ โดยจะไม่คานึงถึงความแตกต่างทางด้ าน เพศ อายุ
เชื ้อชาติ ศาสนาของพนักงาน
3) บริษัทได้ ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับการสื่อสารสองทางระหว่างพนักงานกับบริ ษัท เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ มีการสร้ างความเข้ าใจกันที่ดีต่อกันระหว่างพนักงานกับบริษัท และยังเป็ นช่องทางให้ บริ ษัท
ได้ อธิบายในสิ่งที่พนักงานมีข้อสงสัย หรื อไม่เข้ าใจ เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน
กับบริษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกระดับได้ แสดงความคิดเห็นในเรื่ อง
ต่าง ๆ ในเชิงสร้ างสรรค์ผ่านทางช่องทางการสื่อสารที่บริ ษัทจัดให้ มีขึน้ เป็ นต้ นว่า ระบบการ
เสนอข้ อ คิ ด เห็ น การประชุ ม พนั ก งาน ซึ่ ง บริ ษั ท จะมี ก ารน าเอาความคิ ด เห็ น ที่ พ นั ก งาน
เสนอแนะนัน้ มาพิจารณาเพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิตามความเหมาะสม
4) บริ ษั ท ได้ ก าหนดให้ มี น โยบายตลอดจนระเบี ย บปฏิ บัติ ที่ เกี่ ย วกับ การบริ ห ารค่ า จ้ า งและ
ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่พนัก งานนัน้ จะ
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะของงาน และผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นสาคัญ โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมและความเหมาะสมเป็ น
สาคัญ
5) บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ พนักงานมีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะ ที่จ าเป็ นอย่ างเพียงพอต่อการทางานตามบทบาทและหน้ าที่ ของพนักงานในแต่ละ
ตาแหน่ง ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ มีการพัฒ นาตนเองเพื่อความก้ าวหน้ าในหน้ าที่
การงาน ผ่านการฝึ กอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ มีความหลากหลายและต่อเนื่อง
6) บริ ษัทได้ จัดให้ มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้ พนักงานได้ มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจคลายความ
ตึงเครี ยดจากการทางาน อีกทัง้ ยังเป็ นการเสริ มสร้ างความรู้ สึกที่ดีระหว่างพนักงานกับบริ ษัท
อีกทางหนึ่งด้ วย
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นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยคานึงถึงคุณภาพของสินค้ า
และการบริ การที่ดีในราคาที่เหมาะสม ด้ วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้ วยพนักงานที่มีคุณภาพ
โดยสัญญาระหว่างบริ ษัทฯ กับลูกค้ าของบริ ษัทฯ เขียนด้ วยภาษาที่ชดั เจนและเข้ าใจง่าย มีข้อมูล ข้ อตกลง
ที่ถูกต้ องและเพียงพอ ไม่ กาหนดเงื่อนไขที่ไม่ เป็ นธรรมหรื อเป็ นการละเมิ ดสิทธิ ของลูกค้ า รวมทัง้ มี การ
ปฏิบัติตามสัญ ญาหรื อเงื่ อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่ งครัด และในกรณี ที่ไม่ สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขโดยใช้ หลัก
ความสมเหตุสมผล นอกจากนี ้บริ ษัทยังให้ ความสาคัญในการสนับสนุน ส่งเสริ มและสร้ างความสัมพันธ์ อนั
ดี ระหว่างลูกค้ ากับบริษัทให้ ยงั่ ยืนตลอดไป
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรื อเจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญในการพึงปฏิบตั ิต่อคู่ค้าและเจ้ าหนี ้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม พึงปฏิบตั ิ
ตามสัญ ญา หรื อ เงื่อ นไขต่างๆ ที่ ตกลงกัน ไว้ อย่ างเคร่ ง ครัด ให้ ความช่ วยเหลือในลักษณะเอื อ้ อานวย
ผลประโยชน์ซงึ่ กันและกัน เพื่อผลสาเร็จทางธุรกิจโดยรวม รวมทังให้
้ ข้อมูลที่เป็ นจริ ง และบอกถึงความเสี่ยง
ที่อาจเป็ นไปได้ นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังได้ เน้ นถึงสิ่งที่พนักงานพึงปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับ การปฏิบตั ิตนต่อคู่ค้า
และเจ้ าหนี ้ โดยเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในคู่มือข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางาน
บริ ษัทฯ ห้ ามมิให้ ผ้ บู ริหาร และพนักงาน หรื อเครือญาติ ให้ ของขวัญหรื อรับของขวัญจากลูกค้ าหรื อ
ผู้ขายสินค้ า หรือผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็ นผู้ขายสินค้ า การรับเงินสดหรือสิ่งอื่นในทานองเดียวกับเงินสด รวมทัง้
เช็ค ตั๋วเงิน บัตรกานัล บัตรของขวัญ เงินกู้ หุ้น หรื อสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้น ไม่สามารถยอมรับได้ ในทุกกรณี
ของขวัญอืน่ ๆ อาจให้ หรือรับได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิลว่ งหน้ าจากฝ่ ายบริหารจัดการระดับสูงขึ ้นไป
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่ งขันที่เป็ นธรรม โดยไม่แสวงหาข้ อมูลที่
เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไ ม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้ างให้ แก่พนักงานของ
คู่แข่ง เป็ นต้ น และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย หรื อ ให้ ข้อมูลที่ไม่
เป็ นจริง
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นโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งต่อภาระหน้ าที่ของบริ ษัทในการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนา
มัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงสุขภาพของพนักงานและส่วนผลิตที่มีความ
ปลอดภัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการทางาน พร้ อมทัง้ เสริ ม สร้ างคุณ ภาพชีวิตที่ดีต่อ
ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก ดังนี ้
1) ปฏิ บัติตามกฎระเบีย บ ข้ อบังคับ กฎหมาย และข้ อกาหนดอื่นที่เกี่ ยวข้ องกับอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม
2) ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุทดแทนให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและจัดหาทรัพ ยากรที่จาเป็ น
สนับสนุนส่วนผลิตเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายฯ
3) กาหนดและท าให้ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ และเป้าหมายระบบการจัด การอาชี วอนามั ย ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มีความตระหนักถึงการเสริ มสร้ างจิตสานึกในความรับผิดชอบชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้ อม และพร้ อมที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
3.5 ข้ อพึงปฏิบัติในการทางานของพนักงาน
การปฏิบัติต่อตนเอง
ผลประโยชน์ ทับซ้ อน
พนักงานต้ องหลีกเลี่ยงกิจกรรมส่วนบุคคล การลงทุน หรือการสมาคม ซึง่ อาจเห็นได้ ว่ามีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจที่ดีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และไม่อาจใช้ ตาแหน่งหรื อความสัมพันธ์ กับบริ ษัทฯ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ต้ องหลีกเลี่ยงแม้ เพียงปรากฏมีการขัดกันของผลประโยชน์เช่นว่านัน้ ตัวอย่างเช่น มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นได้ จากเหตุการณ์ดงั นี ้
1) ทาให้ บริษัทฯ เข้ าทาธุรกรรมทางธุรกิจกับเครือญาติหรือเพื่อนฝูง
2) ใช้ ข้อมูลซึ่งไม่เป็ นที่เปิ ดเผยของบริ ษัทฯ ลูกค้ า หรื อ ผู้ขายสินค้ า เพื่อประโยชน์ส่วนตน เครื อ
ญาติ หรือเพื่อนฝูง
3) มีสว่ นได้ เสียในทางการเงินกับผู้ผลิต ลูกค้ า หรือคู่แข่งของบริษัทฯ
4) รับเงินให้ ก้ ยู ืมหรื อการคา้ ประกันหนีจ้ ากบริ ษัทฯ (นอกเหนือไปจากที่ได้ รับอนุญาตไว้ เป็ นการ
เฉพาะ) หรือบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากตาแหน่งของพนักงานในบริษัทฯ
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5) ทาการค้ าแข่ง หรื อเตรี ยมการที่จะทาการค้ าแข่งกับบริ ษัทฯ ในขณะที่ยังคงเป็ นลูกจ้ างของ
บริษัทฯ หรือ
ทางาน (โดยได้ รับหรื อไม่ได้ รับค่าตอบแทน) ให้ กับคู่แข่ง องค์กรกากับดูแลหรื อองค์ กรของ
รัฐบาล ลูกค้ า หรื อผู้ขายสินค้ าของบริ ษัทฯ หรื อทางานใดๆ ให้ กบั บุคคลภายนอกซึ่งอาจมีผล
ในทางลบต่อการปฏิบัติงาน หรื อการตัดสินใจในงานหรื อบั่นทอนความสามารถในการอุทิศ
เวลาและความตังใจอั
้ นจาเป็ นต่อหน้ าที่
โอกาสทางธุรกิจ
พนักงานมีหน้ าที่ในการนามาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ เมื่อมีโอกาสที่ จะทาเช่นนันได้
้
นอกจากการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้ อนแล้ ว ต้ องไม่รับเอาไว้ เพื่อตนเองหรื อส่งต่อให้ กับบุคคลอื่น ซึ่ง
โอกาสหรือแนวคิดทางธุรกิจใดๆ ซึง่ บริษัทฯ อาจมีสว่ นได้ เสีย ซึง่ ถูกค้ นพบในระหว่างการจ้ างงาน
ของขวัญ สินบนและเงินทุจริต
นอกจากของขวัญพอประมาณซึ่งได้ ให้ หรื อได้ รับจากการดาเนินธุรกิจปกติ (รวมถึงการท่องเที่ยว
และสันทนาการ) ซึ่งไม่อาจถือได้ ว่าเป็ นสิ่งจูงใจในทางธุรกิจ พนักงานหรื อเครือญาติของพนักงานไม่อาจให้
ของขวัญกับหรื อรับของขวัญจากลูกค้ าหรื อผู้ขายสินค้ าของบริ ษัทฯ ในระหว่างหรื อเกี่ยวเนื่องกับการเจรจา
ตกลงสัญญาไม่ควรรับของขวัญจากผู้ขายสินค้ าหรื อผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็ นผู้ขายสินค้ า การรับเงินสดหรื อสิ่ง
อื่นในทานองเดียวกับเงินสด รวมทัง้ เช็ค ตั๋วเงิน บัตรกานัล บัตรของขวัญ เงินกู้ หุ้น หรื อสิท ธิได้ รับจัดสรร
หุ้น ไม่สามารถยอมรับได้ ในทุกกรณี ของขวัญอื่นๆ อาจให้ หรื อรับได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิล่วงหน้ าจากฝ่ าย
บริหารจัดการระดับสูงขึ ้นไป
พนักงานคนใดให้ ห รื อรั บ สิ น บนหรื อเงิน ทุจ ริ ต จะถูกเลิก จ้ างและถูก รายงานไปยัง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เงินทุจริ ตหรื อสิน บนให้ หมายรวมถึงสิ่งใดๆ ที่ม่งุ หมายเพื่อจะให้ ได้ มาซึ่งการปฏิบตั ิอนั เป็ นคุณ
โดยไม่เหมาะสม
การปฏิบัติต่อลูกค้ า ผู้เกี่ยวข้ องและสังคม
การรักษาความลับและการใช้ อย่ างเหมาะสมซึ่งข้ อมูลของบริษัทฯ ลูกค้ าหรื อผู้ผลิต
พนักงานต้ องไม่ใช้ หรื อเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นซึ่งความลับทางการค้ า ข้ อมูลความลับหรื อการเป็ น
เจ้ าของของบริษัทฯ ของลูกค้ าหรือผู้ผลิต เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากฝ่ ายบริหารจัดการระดับสูงขึ ้นไป หรื อ
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ตามที่ ถูก ก าหนดไว้ โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย สิ่ง รวมถึ งวิธี ด าเนิ น ธุ รกิจ การกาหนดราคาและข้ อมูล ทาง
การตลาด กลยุทธ์ รหัสคอมพิวเตอร์ สกรี น แบบฟอร์ ม การค้ นคว้ าทดลอง และข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ าและ
ลูกจ้ างในปัจจุบนั ในอดีตและที่คาดหวังของบริ ษัท
การขาย-การหมิ่นประมาทและการแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จ
การขายในเชิงรุกต้ องไม่มีการให้ ข้อความเท็จ การพูดจาเสียดสี การปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับ คู่แข่งหรื อ
สินค้ าหรื อสภาวะทางการเงินของคู่แข่ง ห้ ามให้ สัญญาที่ ไม่อาจได้ รับการสนับสนุนได้ เกี่ยวกับสินค้ าของ
บริษัทฯ
การค้ าอย่ างเป็ นธรรม
ห้ ามมิให้ พนักงานใช้ ข้อได้ เปรี ยบอันไม่เป็ นธรรมกับบุคคลใดๆ ด้ วยการชักจูงหว่านล้ อม ปิ ดบัง ใช้
ข้ อมูลลับในทางที่ผิด แสดงข้ อเท็จจริงที่สาคัญอย่างผิดๆ หรื อใช้ การปฏิบตั ิทางการค้ าอันไม่เป็ นธรรมอื่นๆ
การซือ้ ขายหลักทรั พย์
การซื อ้ หรื อขายหลักทรั พ ย์ โดยใช้ ข้อ มูล สาคั ญ ซึ่ง ยังไม่ เป็ น ที่ รับ รู้ ต่ อ สาธารณะชนเป็ น การผิ ด
กฎหมาย ผู้บริ หารและพนักงานใช้ “ข้ อมูลวงใน” ที่ยงั ไม่เป็ นที่เปิ ดเผยแก่บคุ คลอื่น อาจมีความรับผิดเท่ากับ
บุคคลซึ่งซื ้อขายหลักทรัพย์ในขณะที่มีข้อมูลนัน้ ทังนี
้ ้ อาจเป็ นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์หากท่านหรื อ
เครื อญาติหรื อเพื่อนฝูงเข้ าทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อของลูกค้ า หรื อของผู้ผลิต ในขณะที่มี
ข้ อมูลวงในเกี่ยวกับบริษัทนัน้
การปกปิ ดข้ อผิดพลาด การเปลี่ยนแปลงการบันทึกให้ ผิดไป
ข้ อผิดพลาดไม่ควรถูกปกปิ ด แต่ควรที่จะได้ ถูกเปิ ดเผยและแก้ ไขในทันทีและทัง้ หมด ห้ ามมิให้ มี
การเปลี่ยนแปลงบันทึกใดๆ ของบริษัทฯ ของลูกค้ า หรือของบุคคลภายนอกให้ ผิดไป
ความปลอดภัยในสถานที่ทางาน
บริ ษัทฯ ให้ คามัน่ ในการจัดสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และจะเป็ น
องค์ ก รที่ รับ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม เป็ น นโยบายของบริ ษั ท ฯ ที่ จ ะปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย และข้ อบัง คับ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่บังคับใช้ พนักงานทุกคนมีหน้ าที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษัทเกี่ยวกับเรื่ องความรุนแรง การล่วงละเมิด และเรื่ องอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
นี ้ รวมทังการใช้
้
วตั ถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
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การปฏิบัติต่อองค์ กร : ความถูกต้ องเที่ยงตรงทางการเงิน
ผู้ลงทุน เจ้ าหนี ้และบุคคลอื่นๆ ล้ วนมีสว่ นได้ เสียอันชอบด้ วยกฎหมายในข้ อมูลทางการเงินและทาง
บัญชีของบริ ษัทฯ ความถูกต้ องเที่ยงตรงของรายงานทางการเงินและข้ อมูลทางการบัญชีของบริษัทฯ ตังอยู
้ ่
บนพืน้ ฐานของความสมบูรณ์ ถูกต้ อง และความสมบูรณ์ ของข้ อมูลพืน้ ฐานซึ่งใช้ ประกอบรายการในสมุด
และบันทึกของบริษัทฯ สมุดบันทึก และบัญชีทางการเงินต้ องสะท้ อนถึงธุรกรรมและเหตุการณ์อย่างถูกต้ อง
และเป็ นไปตามหลักการทางบัญชีที่ยอมรับทั่ว ไปและสอดคล้ องกับระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ เป็ น
หน้ าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะส่งเสริ มมาตรฐานเหล่านี ้
พนักงานถูกคาดหวังในการให้ ความร่ วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และ
ของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ข้ อมูลจะต้ องไม่ถกู เปลี่ยนแปลงหรือปกปิ ดไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ

ตัวอย่ างของหลักปฏิบัติทางการบัญชีและทางการเงินที่ขาดจริยธรรม รวมถึง
1) ทาการบันทึกรายการผิดโดยเจตนาที่จะปิ ดบังหรือกลบเกลื่อนสภาพที่แท้ จริงของธุรกรรมใดๆ
2) เร่งหรือเลื่อนการบันทึกรายจ่ายหรือรายได้ อย่างไม่เหมาะสมเพื่อให้ บรรลุผลลัพธ์หรื อเป้าหมาย
ทางการเงิน
3) มีลกั ษณะที่มไิ ด้ บนั ทึกบัญชี
4) ทาหรื อคงไว้ ซงึ่ เอกสารทางบัญชีหรือรายงานทางการเงินที่ไม่เหมาะสม ทาให้ เข้ าใจผิด ไม่สมบูรณ์
หรือเป็ นการฉ้ อฉล
5) จ่ายเงินใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์อนั นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ ในเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และ
6) ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เชื่อว่าไม่ถกู ต้ องหรือไม่เป็ นความจริง
การปกป้ องและการใช้ ทรั พย์ สินของบริษัทฯ อย่ างเหมาะสม
พนักงานทุก คนต้ องปกป้องทรัพ ย์ สิ นของบริ ษั ทฯ จากการสูญ หายหรื อโจรกรรม และจะไม่ ใช้
ทรัพ ย์ สินดังกล่าวเพื่ อประโยชน์ แก่ ตนเอง ทรัพ ย์ สินของบริ ษัทฯ รวมถึ งข้ อมูลที่เป็ นความลับ ความลับ
ทางการค้ า ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สานักงานและวัสดุใช้ สิ ้นเปลือง
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ห้ ามมิ ให้ ท าส าเนาแจกจ่ ายหรื อเปิ ดเผยซอฟต์ แวร์ ของบริ ษั ทและของบุคคลที่ส ามโดยมิ ได้ รับ
อนุญาตไว้ เป็ นการเฉพาะ ซอฟต์แวร์ ทงหลายของบุ
ั้
คคลที่สามต้ องได้ รับอนุญาตให้ ใช้ โดยถูกต้ องเหมาะสม
ข้ อตกลงอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในซอฟต์แวร์ ของบุคคลที่สาม อาจกาหนดข้ อจากัดในการเปิ ดเผย การใช้ และ
การทาสาเนาซอฟต์แวร์ ไว้ หลายประการ และข้ อจากัดนันต้
้ องได้ รับการปฏิบตั ิตาม

การเก็บรั กษาข้ อมูล
ข้ อมูล ทางธุ รกิจของบริ ษัทฯ จะต้ องถูกเก็บรักษาไว้ ตามระยะเวลาที่ กาหนดและให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เฉพาะของหน่วยธุรกิจของท่ าน ข้ อมูลอาจทาถูกทาลายได้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาที่ถูกต้ อง
เหมาะสมเท่านัน้

การใช้ สิทธิทางการเมือง
ห้ ามมิให้ ใช้ สินทรัพย์ของบริ ษัท ฯ เพื่อให้ การสนับสนุนทางการเมือง เว้ นแต่จะเป็ นไปโดยถูกต้ อง
ตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับ อย่างไรก็ตาม พนักงานอาจเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองได้ ด้วยทรัพยากรของ
พนักงานโดยใช้ เวลาของพนักงานเอง

3.6 การดูแลให้ มีการปฏิบัติตามจริยธรรม และการทบทวนจริยธรรมองค์ กร
บริ ษัทฯ กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนที่
จะต้ องรับทราบ ทาความเข้ าใจ ปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนดไว้ ใน เรื่ องจริ ยธรรมธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบตั ิใน
การทางานข้ างต้ น อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบตั ิตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้ างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบตั ิ
ที่กาหนดขึ ้น
ผู้บ ริ ห ารทุก ระดับ ในองค์ ก รจะต้ อ งดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบ และถื อ เป็ นเรื่ องส าคัญ ที่ จ ะด าเนิ น การให้
พนักงานภายใต้ สายบังคับบัญชาทราบ เข้ าใจ และปฏิบตั ิตามอย่างจริ งจัง
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บริ ษัทฯ ไม่พึงปรารถนาที่จะทาให้ การกระทาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริ ยธรรมที่ดี หาก
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานผู้ใดกระทาผิดจริ ยธรรมที่กาหนดไว้ จะได้ รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด
และหากมีการกระทาที่เชื่อได้ ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้ อบังคับของภาครัฐ บริ ษัทฯ จะส่ง
เรื่องให้ เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐดาเนินการต่อไปโดยไม่ชกั ช้ า

3.7 วินัย
ถื อว่าจริ ยธรรมและข้ อพึงปฏิบัติ ในการทางาน เป็ นวินัย อย่างหนึ่ ง ซึ่ งกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และ
พนักงานทุกคนต้ องปฏิบัติ ตามอย่า งเคร่ งครัด การฝ่ าฝื น หรื อไม่ ป ฏิบัติต ามถื อเป็ น การทาผิดวินัยตาม
ระเบียบว่าด้ วยการบริหารงานบุคคล
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน มี ห น้ าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริ มให้ ผ้ ูอื่ นปฏิบัติตาม
จริยธรรมและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางาน โดยการกระทาต่อไปนี ้ถือเป็ นวินยั ที่ผิดจริ ยธรรม
1.
2.
3.
4.
5.

การไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางาน
แนะนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นไม่ปฏิบตั ิตามจริยธรรมและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางาน
ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามจริยธรรมฯ ในกรณีที่ตนทราบ
ไม่ให้ ความร่วมมือ ขัดขวาง การสืบสวน/สอบสวน ข้ อเท็จจริง
การกระทาอันไม่เป็ นธรรมต่อผู้ร้องเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบตั ิตามจริยธรรม
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