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การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดแูลกิจการที่ดี ว่าเป็นรากฐานในการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ อนัจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีประสิทธิภาพทัง้ในด้านการบริหารจดัการที่เป็นเลิศ และ

การด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่ น

สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ ถือหุ้ น และค านึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเชื่อมันและ

เจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนร่วมกนั 

บริษัทฯใช้หลักบรรษัทภิบาลซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ ดีของตลาด

หลักทรัพย์พร้อมยึดถือและปฏิบัติตามค่านิยมหลัก (Core value) ของบริษัทฯอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง

ประกอบด้วย 6 คณุค่า ดงันี ้

• Mutual Support  สนบัสนนุซึง่กนัและกนั โดยเน้นเปา้หมายรวมขององค์กรเป็นส าคญั  

• Respect เคารพ ให้เกียรติ และรับฟังความคิดเห็นซึง่กนัและกนั โดยถือเป็นคณุค่า

บนความแตกต่าง 

• Accountability  รับผิดชอบต่อการกระท าที่ เก่ียวข้องกับ ทั ง้เป้าหมายส่วนตนและ

เปา้หมายสว่นรวม 

• Commitment  มุ่งมัน่ที่จะท าอย่างเต็มความสามารถ 

• Trust  ไว้วางใจซึง่กนัและกนั 

• Transparency  มีความโปร่งใสในการบริหารงานที่สามารถตรวจสอบได้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯ มาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและจดัท าคู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบั

ปรับปรุง ปี 2562 โดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของ

กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ รับผิดชอบ และก าหนดให้มีการทบทวนอย่าง

สม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้ทันสมัย ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับกลยุทธ์และ

ทิศทางของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนหลักการก ากับดูแลกิจการตามมาตรฐานทัง้ในประเทศ
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และท่ีเป็นสากล รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยสื่อสารเพื่อให้บรรษัทภิบาลเกิดขึน้ทั่วองค์กร 

ตัง้แต่ระดับกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อันเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มมูลค่าและ

ผลตอบแทนสงูสดุให้กบัองค์กร ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ผู้มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่นต่อไป 
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การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการมีเจตนารมณ์ที่จะสง่เสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่ เป็นเลิศ ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมี

จรรยาบรรณ เป็นธรรม มีความซื่อสตัย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้ก าหนดนโยบายด้านการก ากบัดแูล

กิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการผู้ บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การบริหารงานด้วย

ความโปร่งใส การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียทุก

ฝ่าย ซึง่จะเป็นปัจจยัส าคญัที่สง่เสริมให้กิจการเติบโต และพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามหลกัการก ากับดูแลกิจการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

ครอบคลมุเนือ้หา 5 หมวด อนัได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ ถือหุ้น หมวดการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งส และหมวดความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 

 

ส่วนท่ี 1 บทท่ัวไป 

วิสัยทัศน์ 

เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ผลิตชัน้น าเพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจ สร้างผลก าไร ด้วยความซื่อสตัย์ 

พร้อมทัง้ส่งมอบสิ่งที่มีคณุค่าที่ยัง่ยืนให้กบัสงัคม โดยทีมงานที่ทุ่มเท และสง่มอบผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพสงู

สุด อีกทัง้บริการที่เป็นเลิศ รวมถึงการสร้างมูลค่าที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าทั่วทุกมุมโลก เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้า

เป็นผู้น าในธุรกิจ และเติมเต็มความต้องการของบคุลากรในองค์กร 

 

ค่านิยมองค์กร 

Mutual Support   สนบัสนนุซึง่กนัและกนั โดยเน้นเปา้หมายรวมขององค์กรเป็นส าคญั 

Respect               เคารพ ให้เกียรติ และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยถือเป็นคุณค่าบน

ความแตกต่าง 
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Accountability     รับผิดชอบต่อการกระท าที่เก่ียวข้องกับ ทัง้เป้าหมายส่วน0ตน และเป้าหมาย

สว่นรวม 

Commitment      มุ่งมัน่ที่จะท าอย่างเต็มความสามารถ 

Trust                 ไว้วางใจซึง่กนัและกนั 

Transparency     มีความโปร่งใสในการบริหารงาน ที่สามารถตรวจสอบได้ 

บริษัทฯได้สื่อสารค่านิยมหลักนีไ้ปยงัพนกังานทุกระดับในองค์กรผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้

ทกุคนได้รับรู้ เข้าใจ และยดึถือเป็นแนวทางในการท างานร่วมกนั อนัจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพในการด าเนิน

ธุรกิจ การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนร่วมกนั  

 

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการสื่อสาร และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ศึกษาและ

ปฏิบติัตามคู่มือการก ากับดแูลกิจการอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ทบทวนคู่มือการก ากบัดแูลกิจการเป็นประจ า

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อสร้างความมัน่คง และยัง่ยืนให้กบัองค์กร ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  

 

ส่วนท่ี 2 การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เอสวีไอ จ ากัด (มหาชน) 

นิยามและความหมาย 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไก การบริหารจัดการภายในองค์กร 

เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ บ ริหาร พนักงานและผู้ ถือหุ้ น โดยมี

วตัถุประสงค์ที่ส าคญัในการสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม  น าไปสู่

การเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนขององค์กร โดยยดึถือปฏิบติัตามค่านิยมขององค์กร อนัได้แก่ Mutual Support, 

Respect, Accountability, Commitment, Trust และ Transparency เรียกย่อว่า  MR ACTT 
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ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นและให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้

บรรษัทภิบาลเกิดขึน้ทั่วองค์กร ตัง้แต่ระดับกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อันเป็นปัจจัย

ส าคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทในระยะยาว ในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการของบริษัทฯได้แต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการขึน้ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ในการก าหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล

กิจการ และปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตามแนวทางก ากบัดูแลกิจการที่ดีทัง้ในและ

ต่างประเทศเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล และได้ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการครอบคลมุ เนือ้หา 5 

หมวด โดยมเีนือ้หาดงันี ้

1.  สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีนโยบายในการค านึงถึงสิทธิผู้ ถือหุ้นโดยส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอน

สิทธิของผู้ ถือหุ้ น รวมถึงการได้รับข่าวสารสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบทีเหมาะสมต่อการ

ตดัสินใจ การอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียง และละเว้นการกระท า

ที่อาจจ ากดัโอกาสดังกล่าว ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน  โดยการซกัถาม 

แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่า

เทียมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเร่ืองที่ส าคัญต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตัง้

หรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมติัผู้สอบบญัชี การจดัสรรเงินปัน

ผลตามสัดส่วนอย่างเท่าเทียมกัน การลดทุนหรือเพิ่มทุน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และการอนุมัติ

รายการพิเศษ การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบั หนงัสือบริคณห์สนธิ พร้อมทัง้อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือ

หุ้นได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมในวันท าการ เลือกสถานที่มีการ

คมนาคมสะดวกพร้อมจดัรถรับส่งไว้บริการผู้ ถือหุ้นและกองทุน รวมถึงจดัให้มีบคุลากรและเทคโนโลยีอย่าง

เพียงพอ ส าหรับการตรวจสอบเอกสาร และจดัให้มีอากรแสตมป์ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ รวมถึงละ

เว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ

เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงันี ้
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1) บริษัทฯ ได้จัดท าหนังสือเอกสารเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดอย่างชดัเจน โดยระบวุ่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว 
ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชมุจะมีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

2) เอกสารเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นจะถูกส่งให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนการประชมุ ได้เผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไว้ในเว็บไซต์ก่อนจดัส่ง
เอกสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

3) บริษัทฯ จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามล่วงหน้า เสนอวาระการประชมุได้ลว่งหน้า และ/หรือ เสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ระบุหลกัเกณฑ์และขัน้ตอน
ไว้ในเว็ปไซด์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) 

4) ผู้ ถือหุ้ นจะได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส เปิดเผยทนัเวลา และสามารถตรวจสอบได้ โดยได้เผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชุม
ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าในเว็บไซต์บริษัทฯ (www.svi-hq.com) ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนจัดส่งเอกสาร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

5) เปิดเผยสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้นในวนัถดัไปบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) 

6) เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมบนัทึกประเด็นซกัถามและข้อเสนอแนะที่ส าคัญไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ 

7) บริษัทฯส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้การลงทะเบียน การนับคะแนน 
และการแสดงผลคะแนน รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจัดให้มี
การลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ ทัง้นี ้เพือให้การด าเนินการประชุม
สามารถกระท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง และแม่นย า 

8) บริษัทได้เชิญผู้ สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อตอบค าถามที่เก่ียวข้องกับงบ
การเงินของบริษัท 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อผู้ ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบนั 

หรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ และไม่ค านึงถึงเพศ อายุ ความพิการ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือความ

http://www.svi.co.th/
http://www.svi.co.th/
http://www.svi.co.th/
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คิดเห็นทางการเมือง โดยได้ปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจใน

การลงทนุกบับริษัทฯ  

บริษัทฯ มีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1) บริษัทฯ จะแจ้งก าหนดการประชุมผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้
ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวนันัดประชุมผู้
ถือหุ้น โดยจดัท าทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2) บริษัทฯ สนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บคุคลอื่น
ใดหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อ เพื่อให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งบริษัทฯได้
แนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น หรือเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดได้ 

3) ในการประชุมมีการจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียม
กันในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ค าถามในที่ประชุมโดยกรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะ
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในที่ประชมุ 

4) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน  และสนับสนุนให้มีการ
ใช้บตัรลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

5) บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส าคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถ
ตรวจสอบได้ 

6) บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้า 

7) คณะกรรมการและผู้ บริหาร จะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสีย และผู้ เก่ียวข้องเพื่อให้
คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ซึง่กรรมการ และผู้บริหาร ที่มีสว่นได้เสียกบัธุรกรรมที่ท ากบับริษัท
ฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าธุรกรรมดังกล่าว และควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการ
ประชุมพิจารณาในวาระนัน้ ทัง้นี  ้ให้เป็นไปตามขัน้ตอน หรือมาตรการอนุมัติการท ารายการ
ระหว่างกนัของบริษัทฯ 
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บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้ บริหารใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อหา

ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน โดยหากกรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมลูภายในที่เป็นสาระส าคญั อนั

จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารจะต้องระงบัการซือ้ขาย โอนและรับโอน

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่ข้อมลูภายในดงักล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระนัน้ต่อบุคคลอ่ืน นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการและ

ผู้บริหารรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และจดัสง่รายงาน

นีใ้ห้แก่บริษัทฯ ในวนัท าการถดัจากวนัที่เกิดรายการซือ้ขาย ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารได้ด าเนินการ

รายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้ทางบริษัทฯ ด้วย

เช่นกนั ในกรณีที่บริษัททราบว่ามีข่าวสารใดๆ ทัง้ที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงร่ัวไหลออกสูส่าธารณชนอนัอาจมี

ผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนผ่านทางตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในทนัที ทัง้นี ้เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไป ทัง้นี ้

บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในในรายงานประจ าปี 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังก าหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทฯ เท่านัน้ การกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว 

ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอ่ืนที่รู้จกัส่วนตวัเป็นการเฉพาะ โดยให้ปฏิบติัตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ 

ด้วยมาตรฐานเดียวกัน บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยก าหนดให้

พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องไม่น าข้อมูลภายในไปใช้ในทางหนึ่งทางใดอันน าไปสู่การแสวงหา

ผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ และรักษาข้อมูลและเอกสารที่ไม่พึง

เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลกิจกรรมการด าเนินงาน หรือแผนการในอนาคตของ

บริษัทฯ เป็นต้น 

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทฯได้ตระหนกัถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยได้ก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่ง

ในจรรยาบรรณธุรกิจและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ เก่ียวข้องได้รับรู้และถือปฏิบติั

อย่างเคร่งครัด เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ด าเนินไปด้วยดี มีความมัน่คง สร้างความเชื่อมนัและสง่เสริมให้มี

การร่วมมือกัน ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน และสังคม โดยรวมอย่าง

เหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อีกทัง้ ยังได้ค านึงถึงสิทธิ
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มนุษยชน และการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญและตระหนักดีว่าความรับผิดชอบ

ดงักล่าว ถือเป็นหวัใจของการพฒันาที่ยัง่ยืน โดยบริษัทฯได้ก าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่

ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการให้ความส าคัญกับกิจกรรมเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสาระส าคัญ

สรุปได้ดงันี ้

3.1 การปฏิบติัต่อผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ต่างๆ  

ผู้ ถือหุ้น   

บริษัทฯให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ ถือหุ้ นและการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกกลุ่มอย่างเท่า

เทียม ทัง้ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้ นรายย่อย และก าหนดเป้าหมายในการตอบสนองความ

ต้องการของผู้ ถือหุ้น โดยมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจให้มีผลการด าเนินการที่ดี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืนและมีศักยภาพในการแข่งขัน ทัง้นีบ้ริษัทยังต้องค านึงถึงความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้เกิด

มลูค่าสงูสดุในระยะยาวส าหรับผู้ ถือหุ้น บริษัทฯยังเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญต่างๆด้วยความโปร่งใส

และเป็นธรรม และด าเนินการทุกวิถีทางที่จะปกป้องทรัพย์สินและรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ 

นอกจากนัน้ บริษัทฯยงัตระหนักถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมของผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดย

บริษัทฯได้จัดให้ผู้ ถือหุ้นที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาส

รับทราบข้อมลูเก่ียวกบักิจการจากคณะผู้บริหารโดยตรง 

 ลูกค้า 

 บริษัทฯ มีนโยบายคณุภาพและระบบจดัการคณุภาพ ท่ีมุ่งด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึง

พอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า โดยค านึงถึงคณุภาพของสินค้าและการบริการท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสม ด้วย

พนกังานที่มีคณุภาพ ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั โดยสญัญาระหว่างบริษัทฯ กบัลกูค้า

ของบริษัทฯ เขียนด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีข้อมูล ข้อตกลงที่ถูกต้องและเพียงพอ  ไม่

ก าหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รวมทัง้มีการปฏิบัติตามสญัญา

หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัให้ความส าคญัในการสนบัสนุน สง่เสริม และสร้างความสมัพนัธ์อนัดี ระหว่าง

ลกูค้ากบับริษัทฯให้ยัง่ยืนตลอดไป 

 



 

 
คู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดี          หน้า12 

 

 เจ้าหนีแ้ละคู่ค้า 

 บริษัทฯให้ความส าคญัในการพงึปฏิบติัต่อคู่ค้าและเจ้าหนีทุ้กกลุม่อย่างเสมอภาคและเป็น

ธรรม พึงปฏิบติัตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือใน

ลกัษณะเอือ้อ านวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลส าเร็จทางธุรกิจโดยรวม รวมทัง้ให้ข้อมูลที่

เป็นจริงและบอกถึงความเสี่ยงที่อาจเป็นไปได้ นอกจากนี ้บริษัทฯยังได้เน้นถึงสิ่ งที่พนักงานพึง

ปฏิบติัที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบติัตนต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้โดยเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรในคู่มือข้อพึง

ปฏิบติัในการท างาน  

เกณฑ์ทัว่ไปในการคดัเลือกคู่ค้า มีดงันี ้

 1. สถานะทางการเงิน 

2. ความสามารถในการบริหารธุรกิจ 

3. การเติบโตขององค์กร 

4. การพฒันาทางเทคโนโลยี ความสร้างสรรค์ 

5. เงื่อนไขการค า้ประกนั  

6. การบริหารเงินทนุ  

7. กรณีที่เกิดการผิดนดัช าระหนี ้

8. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์/รายการเก่ียวโยง 

9. นโยบายต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่  

10. นโยบายด้านคณุภาพ 

คู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ เป็นธรรม โดยไม่

แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงิน

สินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการ

กลา่วหาในทางร้าย หรือให้ข้อมลูที่ไม่เป็นจริง 
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พนักงาน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้

บริษัทฯสามารถด าเนินธุรกิจได้ตามวตัถปุระสงค์และบรรลเุป้าหมาย โดยประสงค์ที่จะให้พนกังาน

มคีวามรู้สึกภาคภมูิใจในการเป็นสว่นหนึ่งขององค์กร มีบรรยากาศการท างานที่มีการเกือ้กลู พึ่งพา 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และค านึงถึงความเป็นธรรมในการบริหารจดัการ โดยที่ บริษัทฯจะปฏิบติั

ต่อพนักงานโดยค านึงถึงการให้เกียรติและเคารพในสิทธิของพนักงานภายใต้กฎหมาย และ

ระเบียบข้อบงัคับของบริษัทฯ จัดให้พนักงานปฏิบติัหน้าที่ในต าแหน่งต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม 

ให้ความส าคัญเก่ียวกับการสื่อสารสองทางระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ  ก าหนดให้มีนโยบาย 

ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวกับการบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานอย่าง

ชัดเจน โดยสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯพร้อมทัง้จัดให้มีสวัสดิการ เช่น จัดให้มี

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน จัดรถรับส่งพนักงาน เป็นต้น ให้ความส าคัญ

กบัการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนกังานทุกระดบัพร้อมทัง้เปิดเผยตัวเลขชั่วโมง

เฉลี่ยของการฝึกอบรมพนกังานต่อปีไว้ในรายงานประจ าปี และจดัให้มีกิจกรรมนนัทนาการเพื่อให้

พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อน หย่อนใจคลายความตึงเครียดจากการท างาน อีกทัง้ยังเป็นการ

เสริมสร้างความรู้สกึที่ดีระหว่างพนกังานกบับริษัทฯ อีกทางหนึ่งด้วย  

สังคม 

ด้วยความเชื่อว่าการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จอยา่งมัน่คงในระยะยาวนัน้ ขึน้อยู่

กับความสามารถในการบริหารองค์กร และการยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจตามหลักการก ากับ

ดแูลกิจการที่ดี  ความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญ โดยบริษัทฯ มี

เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการที่จะท างานร่วมกับผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้อง โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจ

เกิดขึน้ต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนรอบข้างที่ตัง้บริษัท และ

หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสงัคมและประเทศชาติ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่า ก าหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกถึงความ

ปลอดภัยและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ปลกูฝังและส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อ

สังคมตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนโดยรอบ รวมทัง้ใส่ใจดูแล

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
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อาชีวอนามัย ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการพฒันาระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลมุถึงสขุภาพของพนักงานและส่วนผลิตที่มีความปลอดภัย 
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน พร้อมทัง้ ได้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อ
ชมุชน ประเทศชาติ และสงัคมโลก ดงันี ้

1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อก าหนดอ่ืนที่เก่ียวข้องกับอาชีวอนามัย 
ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม ISO-14000, ISO-14001, ISO-18001 

2. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น 
สนบัสนนุสว่นผลิตเพื่อให้บรรลเุปา้หมาย 

3. ก าหนดและท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัททุกคนได้ตระหนักถึงการเสริมสร้าง

จิตส านึกในความรับผิดชอบอาชีวอนามัย ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต โดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน รวมถึงเปิดเผยสถิติ

อบุติัเหตหุรืออตัราการหยุดงานหรือการเจ็บป่วยจากการท างานไว้ในรายงานประจ าปี 

 

3.2 การปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ เชื่อมัน่และส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของบคุคล และ

หลกัสิทธิมนุษยชนเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกัน มีกาปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่

เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเชือ้ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา พนักงานต้อง

ปฏิบติัต่อกันด้วยความเคารพ และประพฤติตนอย่างเหมาะสมตามระเบียบข้อบงัคับของบริษัทฯ 

และตามขนบธรรมเนียมประเพณี บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานในการแสดงความสามารถอย่าง

เต็มที่ โดยก าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ บริษัทฯ ให้การยอมรับในการ

ใช้สิทธิของพนกังานตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายทัว่ไปหรือรัฐธรรมนูญ ตลอดจนจะไม่กระท าการ

ใดๆ ที่จะเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิดังกล่าวของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีนโยบายอย่างชัดเจนใน

การสง่เสริมและสนบัสนนุหลกัสิทธิมนษุยชนอย่างเคร่งครัด 
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1) บริษัทฯ ให้การยอมรับในการใช้สิทธิของพนักงานตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายทั่วไปหรือ
รัฐธรรมนูญ ตลอดจนจะไม่กระท าการใดๆที่จะเป็นการขัดขวางการใช้สิทธิดังกล่าวของ
พนกังาน 

2) บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานกระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อหลกั
สิทธิมนษุยชนหรือสิทธิของผู้ อ่ืน 

3) บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เผยแพร่ต่อ
บคุคลภายนอก ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ นอกจากจะได้รับอนญุาตจากพนกังานผู้นัน้  

4) พนักงานของบริษัททุกคนจะปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาค
ตลอดจนไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการลว่งละเมิดหรือคกุคามต่อสิทธิของบุคคลอื่น 
 

3.3 นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบติัเก่ียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิชสิทธ์ิ โดยมี

แนวทางในการด าเนินการ อาทิ การก าหนดนโยบายของระบบสารสนเทศเก่ียวกับการจัดหา 

Software License การตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การท างานของพนักงาน เพื่อ

ปอ้งกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่เก่ียวข้องกบัการท างาน  

1) บริษัทไม่อนุญาตและสนับสนุนให้พนกังานใช้ซอฟท์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ผิดกฎหมาย ใน
การท างานให้บริษัทไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2) พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดจาก
เจ้าของลิขสิทธ์ิและใช้เฉพาะเท่าที่ได้รับอนญุาตจากบริษัทเท่านัน้ 

3) พนักงานจะต้องไม่น าผลงานหรือสิ่งที่มีการคิดค้นขึน้ระหว่างที่ท างานให้กับบริษัทไปใช้
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท และพนกังานจะต้องส่ง
มอบทรัพย์สินทางปัญญาคืนแก่บริษัทไม่ว่าสิ่งนัน้จะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบใด ๆ เมื่อ
พนกังานพ้นสภาพจากการเป็นพนกังาน  

4) พนักงานจะต้องตรวจสอบให้แน่เสียก่อนว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือข้อมูลที่น ามานัน้ เป็น
สิ่งที่ถกูต้องตามกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมลูส าคญัของบริษัทฯ จดัให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน  

รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศเร่ืองอ่ืนๆ ตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์ฯ โดยมีแนวปฏิบติัดงันี ้

1) เปิดเผยข้อมูลที่มีความชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่าย โปร่งใส ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และ
เป็นไปตามก าหนดเวลา โดยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ และรายงานไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไป และให้ผู้ ถือหุ้นได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั  

2) เปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ที่ได้รับความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดงักลา่ว โดยรายงานผ่านรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

3) คณะกรรมการได้ให้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐาน
และหลกัการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบญัชี ท่ีเหมาะสมตามหลกัความระมัดระวัง 
ถูกต้อง และครบถ้วน และสะท้อนผลการด าเนินงานตามที่เป็นจริง รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูล
ส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี
ภายนอกที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบติัที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 
เพื่อความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ก ากับดแูลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน รวมทัง้ระบบควบคมุภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม 

4) บริษัทฯ จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของการจัดการ (Management Discussion and 
Analysis หรือ MD&A) ส าหรับงบการเงินทุกไตรมาส รายงานผ่านทาง เว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

5) บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบญัชี และค่าบริการอ่ืนที่ผู้สอบบญัชีให้บริการในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

6) บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้การ
ประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการพัฒนา
กรรมการและผู้บริหารในรายงานประจ าปี 
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7) บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ บริหารระดับสูงในรายงาน
ประจ าปี 

8) บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงานการซือ้ขายหลักทรัพย์/การถือ
ครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการทราบทกุครัง้ 

9) สารสนเทศท่ีส าคญัของบริษัทที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ได้แก่ 
- วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ข้อบงัคบั และหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
- โครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างองค์กร 
- รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และผู้บริหารของบริษัท 
- ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และสภาวการณ์ตลาดและการแข่งขนั 
- นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงกฎบตัร

ของคณะกรรมการชดุย่อยๆ 
- แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
- หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และเอกสารอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้รายงานการประชุมผู้ ถือ

หุ้น 
- ระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงของ

บริษัท 
10) บริษัทฯ ได้จัดตัง้หน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ (Investor Relations Section) เพื่อท าหน้าที่สื่อสาร

ประชาสมัพันธ์ข้อมูลส าคัญที่เป็นประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้
ซั ก ถ าม ต ล อดจน รับ ท ราบ ข้ อ มู ล ขอ งบ ริษั ท ฯผ่ าน ท าง เว็ บ ไซ ต์ นั ก ล งทุ น สั ม พั น ธ์ 
(http://investorrelations.svi.co.th) การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ ตลอดจนอีเมล์  (ir@svi.co.th) ท่ี
สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างฉับไว เพื่อชีแ้จงและตอบค าถามของนักลงทุนได้อย่างถูกต้องและ
ทนัเวลา 
ทัง้นี  ้บริษัทฯ ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน  ซึ่งจะมุ่งเน้นถึง

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอของข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อย ผู้

ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ สื่อมวลชน ผู้จดัการกองทนุทัง้ในและต่างประเทศ และ

ผู้ เก่ียวข้องทุกกลุ่ม อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และสม ่าเสมอ  โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อชีแ้จงผลการ

ด าเนินงานรายไตรมาสและรายปี  การพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ จัดการกองทุนทัง้ในและ

http://investorrelations.svi.co.th/
mailto:ir@svi.co.th
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ต่างประเทศ  การให้สัมภาษณ์ของผู้ บริหารระดับสูง ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 

เว็บไซต์  การสง่ข่าวประชาสมัพนัธ์บริษัทไปยงัสื่อมวลชน 

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

1. นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ 
บริษัทฯ ถือว่าการคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งผิดกฎหมายและท าลายความน่าเชื่อถือของการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ จึงถือมีนโยบายที่จะต่อต้านคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุ

ถึงธุรกิจและรายการทัง้หมดทุกส่วนที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ เพื่อมิให้มีผลเสียหายเกิดขึน้ต่อบริษัทฯ และ

สงัคม โดยให้ความส าคญัต่อการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบการบริหารจดัการของการมีจริยธรรมท่ี

ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เก่ียวข้องหรือสุม่เสี่ยงต่อการทจุริตภายใน

บริษัทฯ รวมถึงการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ไว้ ดงันี ้

1. ห้าม กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เรียก หรือรับผลประโยชน์หรือ
ทรัพย์สินที่จะน าไปสู่การปฏิบติั หรือการละเว้นการปฏิบติัหน้าที่ในความรับผิดชอบ
ของตวัเองในทางมิชอบ หรืออาจท าให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์นัน้ๆ ได้ 

2. ห้าม กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เสนอหรือให้ผลประโยชน์หรือ
ทรัพย์สินใดๆ แก่บุคคลภายนอกเพื่อจงูใจให้บุคคลผู้นัน้กระท าสิ่งใดๆ หรือละเว้นการ
กระท าสิ่งใดๆ ผิดกฎหมาย หรือโดยไม่ชอบในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

3. ในกรณีที่มีการกระท าอันถือเป็นการทุจริตเกิดขึน้ บริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระท าที่
ร้ายแรง และจะพิจารณาด าเนินการต่อบุคคลผู้นัน้ตามระเบียบข้อบงัคับของบริษัทฯ 
หรือกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับ

ดแูลให้มีระบบที่สนบัสนนุการต่อต้านคอร์รัปชัน่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่า ฝ่าย
บริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็น
วฒันธรรมองค์กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงาน
ทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหาร
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ความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ 

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดให้มี
ระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยัง
พนักงานที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ
ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนด
ของกฎหมาย 

4. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน
การปฏิบติังานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อ านาจด าเนินการ 
ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามี
ระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจ
เกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่อย่างเคร่งครัด หากกรรมการผู้บริหารและพนกังาน ไม่ได้ปฏิบติัตาม
นโยบายนี ้จะต้องได้รับโทษทางวินยั 

3. แนวทางปฏิบติัในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัททุกระดับต้องถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่ เข้าไปเก่ียวข้องกับการ
คอร์รัปชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น
การกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ
บคุคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมี
ข้อสงสยั หรือข้อซกัถามให้ปรึกษากบัผู้บงัคับบญัชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่
รับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตาม การปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง
ต่างๆที่ก าหนดไว้ 

3. บริษัทฯ ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีปฎิเสธ หรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชั่นที่
เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้ มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือใน
การรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ในคู่ มือการก ากับดูแล
กิจการ 
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4. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ที่กระท าการคอร์รัปชัน่ถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ
บริษัท ซึง่จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ 

5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับ
บุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบติัหน้าที่ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ 
ในเร่ืองที่ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่นี ้

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับ
การคอร์รัปชัน่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว พวกพ้อง และคน
รู้จกั 
 

มาตรการในการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

  บริษัทฯ เชื่อมนัว่าการปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลที่ดี จะท าให้บริษัทฯ บรรลเุป้าหมาย

การเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางส าหรับพนกังาน บุคคลภายนอก และผู้ ท่ี

ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีสว่นได้เสีย สามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ หรือ

ในการให้ข้อมูลเก่ียวกับการกระท าผิดหรือการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดแย้งกับหลกัการก ากับดูแล

กิจการที่ดี ผ่านทาง email : audit.svi@svi.co.th และเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบับุคคลผู้แจ้งเบาะแสว่าจะ

ได้รับการคุ้ มครอง บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายเก่ียวกับการรับเร่ืองร้องเรียน ซึ่งก าหนดให้ผ่านกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ ก าหนดไว้ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกร้องเรียนก่อนด าเนินการทางวินัย 

หรือทางกฎหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป  

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิสยัทัศน์ กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เป้าหมาย ภารกิจ 

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตาม

นโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลกัการข้อพึง

ปฏิบัติที่ดี นอกจากนัน้ คณะกรรมการยังได้ควบคุมและตรวจสอบการบริหารของฝ่ายจัดการให้ เป็นไป

อย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และเป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนกังาน และดูแลสื่อสารและการ

เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้การน าของ

mailto:audit.svi@svi.co.th
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ประธานกรรมการที่มีภาวะผู้น า และสามารถควบคุมการด าเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน จะประกอบด้วยกรรมการ

อิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด หรือ

อย่างน้อยจ านวน 3 ท่าน และจะเลือกให้กรรมการอิสระเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ผู้ ที่ด ารง

ต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ ที่มีคณุสมบติัเหมาะสม โดยค านึงถึงความหลากหลาย

ของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทัง้การอุทิศเวลาและ

ความพยายามในการปฏิบติัหน้าที่ ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และมีคณุสมบติั

ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ อีกทัง้จ านวน

บริษัทที่กรรมการแต่ละคน หรือกรรมการที่แต่งตัง้มาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไปด ารงต าแหน่งไม่

เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าที่กรรมการของบริษัท และไม่มีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นีก้ าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นบัจาก

วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

ในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามวาระที่ก าหนดไว้ รวมทัง้ มีความโปร่งใสและ

ชดัเจนในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อการแต่งตัง้/เลือกตัง้ มีประวติัของกรรมการท่ีมีรายละเอียดเพียงพอ และ

บริษัทฯ จะเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียด และทุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อ

สาธารณชนผ่านเวปไซด์และข่าวสารของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแต่งตัง้กรรมการที่มีอายุเกิน 70 ปี หรือในกรณีที่ยงัไม่สามารถหา

กรรมการอิสระที่เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งทดแทนกรรมการอิสระท่านเดิมที่

ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาต่ออายุ

ในการด ารงต าแหน่งอีกคราวละหนึ่งวาระ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้เลขานุการบริษัทฯ เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบติัหน้าที่ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ

รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) ปฏิบติัหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ 

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนในเร่ืองส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น 
วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็น
ประจ าทกุปี 

3) ติดตาม และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบาย แผนกลยุทธ์ และงบประมาณของ
กิจการ ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามหลกัธรรมาภิบาล และขอบเขตของ
กฎหหมาย โดยสนบัสนุนการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคณุค่าให้แก่กิจการ รวมทัง้
การก ากบัดแูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) ควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้กลไกในการรับเร่ืองร้องเ รียนและการด าเนินการ
กรณีมีการชีเ้บาะแส 

5) ดแูลให้การด าเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทัง้แผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของ
ผู้บริหาร 

6) จดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้ให้ความเห็นชอบ
ทบทวน ประเมินผลการปฏิบติังานตามนโยบายดงักล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

7) จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเข้าใจ
ถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมถึงได้จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง จริยธรรม
ธุรกิจให้มีความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ การ
ติดตาม การประเมินผล ให้ชัดเจนยิ่งขึน้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เพื่อ
เป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบติัที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ได้ยึดมั่นปฏิบัติ 
ด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรม 
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8) ก าหนดนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่นตวั เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และก าหนดให้มีการรายงานรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาความเหมาะสม 
รวมทัง้มีการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงาน
ประจ าปี นอกจากนี ้คณะกรรมการยังดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน โดยก าหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. และก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้ บริหาร ที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่
บคุคลภายนอก 

9) จัดให้มีระบบการควบคุมการด าเนินงานด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ และนโยบาย อีกทัง้ยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบติัหน้าที่ เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงักล่าว และควรทบทวนระบบที่
ส าคญุอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

10) ก าหนดนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างระมัดระวังและมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ สงัคมและ
การเมือง นโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ครอบคลุมถึงมาตรการในการป้องกัน และ
แก้ไขความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่คอยดแูล และติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนที่วางไว้ และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า และมีการทบทวนระบบหรือ
ประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละระดบั ซึง่ได้แก่ 
การหลีกเลี่ยง การลด การโอนให้ผู้ อ่ืน และการยอมรับความเสี่ยงเพื่อให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ ได้มีการ
พิจารณาทางเลือกที่มีความคุ้มค่ามากที่สดุ และมีประสิทธิผลมากที่สดุ โดยเลือกจดัการกบัความ
เสี่ยงระดบัสงูที่อาจมีผลกระทบต่อมลูค่าของผู้ ถือหุ้น เป็นล าดบัแรก 

11) ระบคุวามเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ าปี 
12) จัดให้มีช่องทางส าหรับพนักงาน บุคคลภายนอก และผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้

เสีย สามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็ประโยชน์ หรือในการให้ข้อมูลเก่ียวกับการ
กระท าผิดหรือการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขดัแย้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

13) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะสง่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคมุการบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการท ารายการต่างๆ ให้ถกูต้องตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์
ของกฎหมายหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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14) จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอมากกว่า 6 ครัง้ต่อปี เพื่อพิจารณากิจการทั่วไป
ของบริษัทฯ และเป็นการประชมุเต็มคณะที่สดุเท่าที่จะสามารถกระท าได้ 

15) พิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการที่มีนัยส าคัญ รวมทัง้การแต่งตัง้กรรมการอิสระที่มิได้มีการ
เก่ียวข้องกบัการบริหารงานประจ า มีความเป็นอิสระจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในด้านการใช้ดลุย
พินิจของตนอย่างอิสระเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้เกิดแก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุนรายย่อย และผู้ที่
เก่ียวข้อง 

16) รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็น
ส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทัง้นีต้ามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

17) พิจารณาลงมติอนุมติังบประมาณค่าใช้จ่าย และงบลงทุนในเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ต่างๆ ของแต่ละปี 
อีกทัง้ควบคุมดแูลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่อนุมัติไปแล้ว และพิจารณาอนุมัติใน
กรณีที่บริษัทฯ จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณที่อนุมัติแล้ว เกินวงเงิน 10 ล้าน
บาท อย่างไรก็ตามการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย และการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ ต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการทกุกรณี 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตัง้บุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การ

ควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจมอบอ านาจให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการ

บริษัทฯ เห็นสมควร ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทฯ 

สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การแต่งตัง้หรือการมอบอ านาจที่ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจหรือผู้ รับ

มอบอ านาจช่วง สามารถอนุมัติการเข้าท ารายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด) กบับริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย 

บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและประธาน

กรรมการบริหารไว้อย่างชดัเจน เพื่อให้มีการถ่วงดลุอ านาจและความโปร่งใส โดยคณะกรรมการมีบทบาท

ในการก ากบัดแูลการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย ให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมัน่ว่า

กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ด าเนินไปในลักษณะท่ีถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม คณะกรรมการทุก

ท่านมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปฏิบติั
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หน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และความ

เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และอุทิศ

เวลาเพื่อปฏิบติัหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่  

 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการของบริษัทจะท าหน้าที่เพิ่มเตมิจากกรรมการท่านอ่ืน ดงันี ้

1) เรียกประชุมโดยร่วมกับกรรมการผู้ จัดการ และก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ และการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้การพิจารณาและลงนามใน
มติที่ประชมุ 

3) เป็นผู้ออกเสียงชีข้าดถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัในที่ประชมุคณะกรรมการและในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการจะมีการก าหนดขึน้เป็นการล่วงหน้า และจะแจ้งให้กรรมการแต่ละคน

ทราบถึงก าหนดการประชุมดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้  ประธาน

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารควรร่วมกันพิ จารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุม

คณะกรรมการ เพื่อให้แน่ใจว่าเร่ืองส าคญัได้น าเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่

จะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม และพิจารณาค าขอของกรรมการ ที่จะบรรจุ

เร่ืองอ่ืนที่ส าคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครัง้ต่อไป กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการ

ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการก่อนการประชุม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและ

ตดัสินใจอย่างถกูต้องในเร่ืองต่างๆ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีการประชุมอย่างสม ่าเสมอ มากกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดยก าหนดให้มีองค์

ประชุม ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติที่ประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมด และกรรมการทุกคนควรจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 ของจ านวนการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมดที่ได้จัดให้มีขึน้ในรอบปี โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวัน
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ประชุมและวาระการประชุมประจ าล่วงหน้าตลอดทัง้ปี เพื่อให้กรรมการสามารถจดัเวลาเข้าร่วมประชุมได้

ทกุครัง้ ซึง่ในการประชุมแต่ละครัง้ ทางฝ่ายบริหารได้จดัเตรียมข้อมลูและรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการ

ใช้ประกอบการพิจารณา และในระหว่างประชุม ประธานในที่ประชุมได้ให้เวลากับกรรมการในการ

พิจารณาวาระต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีการจดบนัทกึการ

ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทัง้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองเพื่อให้ผู้ เก่ียวข้อง

ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มีการเชิญผู้ บ ริหารระดับสูงเข้า ร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง รวมถึง

สามารถเข้าถึง และขอสารสนเทศ ค าปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากประธาน

กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย หรืออาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจาก

ที่ปรึกษาภายนอกได้ นอกจากนีย้งัมีการก าหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุม

กันเองอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา เพื่ออภิปรายปัญหา

ต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารทราบถึงผลการประชมุด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกันเองกับผู้ จัดการตรวจสอบภายใน  เพื่อติดตามและ

วางแผนงานตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ ไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย และประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครัง้เป็นอย่างน้อย เช่นกนั ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา

คดัเลือกและเสนอชื่อของผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี  ให้ความเห็นในงบการเงินระหว่างกาล

และงบการเงินประจ าปีที่ผู้ สอบบัญชีได้สอบทานหรือตรวจสอบ พิจารณาการปฏิบติัตามมาตรฐานทาง

บัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา สอบทานการ

เปิดเผยรายการระหว่างกนัหรือรายการที่เก่ียวโยงกนั การพิจารณาความเหมาะสมของแผนการก ากบัดแูล

และตรวจสอบภายใน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานโดยกรรมการท่าน อ่ืน ในการประเมินผลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการชุดย่อยทัง้คณะ ประเมินผลงานเป็นรายบุคคล และการประเมินของกรรมการและกรรมการ

ชุดย่อยรายบุคคลแบบไขว้ เพื่อให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานตาม



 

 
คู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดี          หน้า27 

 

หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติังานในหน้าที่ของคณะกรรมการ

โดยสม ่าเสมอ และให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ และท าการ

ประเมินผลการปฏิบติังานโดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ เปรียบเทียบกบับรรทดัฐาน ปี

ละ 1 ครัง้ 

1. การประเมินตนเองของคระกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรมการใน
ภาพรวมขององค์คณะกรรมการ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ครอบคลมุหวัข้อต่างๆ ดงันี ้

1) โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3) ประชมุคณะกรรมการ 
4) การท าหน้าที่ของกรรมการ 
5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของคณะกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการท างานของ
คณะกรรมการชุดย่อย ท่ีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์
คณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ครอบคลมุหวัข้อต่างๆ ดงันี ้

1) โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการชดุย่อย 
2) การประชมุคณะกรรมการชดุย่อย 
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 

3. การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการท าหน้าที่อย่าง
เหมาะสมของการเป็นกรรมการ และกรรมการชดุย่อยรายบคุคล 

1) โครงสร้างและคณุสมบติัของกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
2) การประชมุของกรรมการและกรรมการชดุย่อย 
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดุย่อย 

4. การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลแบบไขว้ เพื่อใช้ประเมินการท าหน้าที่
อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการและกรรมารชุดย่อยรายบุคคลโดยกรรมการท่านอ่ืนเป็นคน
ประเมิน 
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1) โครงสร้างและคณุสมบติัของกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ย 
2) การประชมุของกรรมการและกรรมการชดุย่อย 
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดุย่อย 

 

การประเมินผลการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 การประเมินผลการบริหารงานของเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้แบบประเมินผลที่ครอบคลมุหวัข้อต่างๆ 

ดงันี ้

 หมวดท่ี 1 ความคืบหน้าของการวางแผน 

 หมวดท่ี 2 การวดัผลการปฏิบติังาน 

1) ความเป็นผู้น า 
2) การก าหนดกลยทุธ์ 
3) การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
4) การวางแผนและการปฏิบติัทางการเงิน 
5) ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
6) ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7) การบริหารงานทรัพยากรบคุคลและความสมัพนัธ์ในองค์กร 
8) การสืบทอดต าแหน่ง 
9) ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
10) คณุลกัษณะส่วนตวั 
11) การพฒันาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย 

 เพื่อให้การปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้จดัให้

มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลัน่กรองการด าเนินงานตามความจ าเป็น ในปัจจุบนับริษัท มี

คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเร่ืองรวม 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
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หาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดย

ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุ เป็นดงัต่อไปนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ 

มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และมีความรู้ความเข้าใจ รวมทัง้มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชีและ/หรือ

การเงิน โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทาง

การเงินอย่างน้อยที่สุดหนึ่งท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการ

ด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี (รายละเอียดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ใน 

“กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน)” ) ข้อ 3 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้

1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอค่าตอบแทนและเลิกจ้างผู้สอบบญัชีภายนอกที่มีความเป็น
อิสระ มีคุณสมบติัเป็นที่ยอมรับ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยผู้สอบบญัชีดังกล่าว
ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ 
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6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้รายงานประจ าปีของบริษัทฯซึ่งรายงาน
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
ดงันี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่

ละท่าน 
ช. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจาการปฏิบติัหน้าที่ตาม

กฎบตัร 
ซ. รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7) ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อันควร

สงสยัว่า กรรมการบริษัท ผู้จดัการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ได้กระท า
ความผิดตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบใน
เบือ้งต้นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ สอบบัญชี
ทราบภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

8) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับแผนงานและผลการปฏิบติังาน งบประมาณ และอัตราก าลังของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

9) ทบทวน กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
10) ในการปฏิบติัตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจดัการหรือหัวหน้า

งานเข้าร่วมประชมุเพื่อชีแ้จงหรือให้สง่เอกสารที่เก่ียวข้องได้ 
11) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับค าปรึกษาจากผู้ เชี่ยวชาญอิสระ ตามความเหมาะสมด้วย

ค่าใช้จ่ายของบริษัทตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 
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12) สอบทานและอนมุติักฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
13) ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 
14) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการ

ด าเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสีย และบคุคลทัว่ไป 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 4 ท่าน คัดเลือกจากกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมี
ความสมัพันธ์ที่ดีกับผู้มีความรู้ ความสามารถ และทรงคุณวุฒิ ในสายงานต่างๆ ประธานคณะกรรมการ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระในการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 2 ปี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี
ละ 2 ครัง้  
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

1) พิจารณาสรรหาและอนุมัติบุคคลเพื่อเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
ของบริษทัฯ  

2) พิจารณาหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดย
ค านึงถึงความสมเหตสุมผล  

3) พิจารณาเห็นชอบการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง และคดัเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยจ านวน 5 ท่าน โดย คดัเลือก
จากผู้ ระดับบริหารที่มีความรู้ความสามารถ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี  
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหีน้าที ่ดงันี ้ 

1) ดแูลและอนุมติัการบริหารความเสี่ยง การปฏิบติัตามนโยบาย และขัน้ตอนของการควบคมุภายใน
บริษัท  

2) ดแูลการออกแบบและการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคมุภายใน (รวมถึงการ
รายงานระบบการตรวจสอบภายใน) ร่วมกบักระบวนการและระบบทางธุรกิจที่มีอยู่  

3) จดัท ารายงานส าหรับการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพ
ของการจดัการของความเสี่ยงทางธุรกิจ และเปิดเผยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  

4) จัดท านโยบายส าหรับดูแลตรวจสอบและการประเมินผลของระบบการจัดการความเสี่ยง การ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบเหลา่นัน้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจสง่ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ 

5) ก ากับดูแลระบบภายในเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และประเมินนโยบาย
ดงักลา่วด้วย  

6) อนมุติันโยบาย และแจ้งให้พนกังานทกุคนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของพนกังาน ที่พึงปฏิบติัต่อ คู่ค้า 
ลูกค้า และผู้ รับเหมา รวมถึงให้ความเคารพในสิทธิของพวกเขาเหล่านัน้ แจ้ งพนักงานทราบถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบติัตนให้สอดคล้องกบักรอบการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจด้วย  

7) อนมุติัและจดัท ารายงานสรุปผล การก ากบัดแูลความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของ
บริษัท เพื่อเปิดเผยแก่คนทัว่ไป  

8) รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกน าไปรวมในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงได้
ก าหนดไว้ 

 

คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ  
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประธาน

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ คดัเลือกจากกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้
ระดบับริหารที่มีความรู้ความสามารถ กรรมการก ากบัดแูลกิจการมวีาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  
1) เสนอนโยบาย แนวปฏิบติั ตลอดจนให้ค าปรึกษาด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

2) ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

3) ก าหนดและทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบติังานในส่วนที่เก่ียวกับการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดีอย่างสม ่าเสมอ 

4) สนบัสนนุให้มีการแผยแพร่จริยธรรมองค์กรที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนกังาน  

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการจะต้องจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และสามารถได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งได้ โดยจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 

1) เป็นผู้ รับมอบอ านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  

2) ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษัทฯ  
3) ด าเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์นโยบาย แผนงาน ระเบียบข้อบงัคบั ข้อก าหนด 

และงบประมาณที่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
4) ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและก ากับดูแลการ

ด าเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้พิจารณาให้ความเห็น  

5) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
ปัจจยัต่างๆ ทัง้จากภายในและภายนอกบริษัทฯ และมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน การบริหาร
จัดการ ความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ  
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6) มีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมทัง้มีอ านาจพิจารณาว่าจ้าง แต่งตัง้ โอน 
โยกย้าย และถอดถอนพนักงาน ก าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส รวมถึงสวัสดิการต่างๆ 
เก่ียวกบัพนกังาน  

7) มีอ านาจ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
ฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การท างานภายในองค์กร  

8) มีอ านาจอนุมัติตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอ านาจอนุมัติที่ ได้อนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ  

9) มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ 
โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบ
อ านาจตามหนังสือมอบอ านาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้  

10) ปฏิบติัหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป  
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท  

 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมติัรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
ก าหนดขอบเขตชดัเจน 

  
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ  

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี ้ 
ก. ทะเบียนกรรมการ  
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี

ของบริษัท 
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ค. หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  
3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  
4. จัดการประชุมผู้ ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ 

และข้อพงึปฏิบติัต่างๆ  
5. ร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ  
6. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ติดตามผลให้มี

การปฏิบติัตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  
7. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากบับริษัทฯ

ตามระเบียบ และข้อก าหนดของหน่วยงานทางการ  
8. ดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ของส านักคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
9. สง่เสริมให้บริษัทฯ มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลที่เหมาะสม  
10. ติดต่อสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับสิทธิต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ  
11. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ  

 

กรรมการอิสระ  
 
นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

นิยามของกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็น
อิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทและสอดคล้องกบั
หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กล่าวคือ กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการ
บริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกบับริษัทฯ อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระ  

บริษัทฯ คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบงัคับ และ/หรือกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านต้องด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ไม่เกิน 5 
บริษัท  
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บริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทโดยต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้ 

1) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย  

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้
เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน ทัง้นีล้ักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท  

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร 
กรรมการรายอ่ืน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ความสมัพันธ์ทางธุรกิจ
ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญา
มีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระ
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หนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
หุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ก.ล.ต.  

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่ น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ
อนญุาตต่อส านกังาน 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงาน
ของบริษัท  

 
ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  
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ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 ให้
บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้
พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติั
หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผู้
ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระด้วย  
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมี

คณุสมบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด  

ข. เหตผุลและความจ าเป็นที่ยงัคงหรือแต่งตัง้ให้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวเป็น
กรรมการอิสระ  

 
เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5 และ 6 ค าว่า “หุ้นสว่น” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากส านกั

งานสอบบญัชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการ
ให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้  
 
หมายเหตุ : บริษัท เอสวีไอ จากัด (มหาชน) ได้ก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามก าหนดขัน้ต ่าของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตัง้กรรมการตามคุณสมบติัที่ระบุไว้ในข้อบงัคับบริษัท 
โดยที่กรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อก าหนดใดๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจดัการ การบริหารธุรกิจ 
บญัชี หรือกฏหมาย มีความซื่อสตัย์สจุริต และมีความพร้อมในการบริหารงานในหน้าที่ของตน การคดัเลือก
บุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาจากทักษะที่ยังขาดอยู่ และต้องมาจากมติ
ของคณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
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การแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้อง
เป็นผู้มีคุณสมบติัครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด โดยกรรมการแต่ละท่านต้องด ารงต าแหน่งในบริษัทซึ่ง
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัท  

ข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้กรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปนี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหนึ่งเสียง  
2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1. เลือกตัง้บุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชีข้าด  

 
ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจ านวน

กรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3  
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้ใช้วิธี

จบัฉลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ โดยไม่ได้จ ากดัจ านวนครัง้ 

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ 

มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และมีความรู้ความเข้าใจ รวมทัง้มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย บญัชีและ/หรือ
การเงิน โดยกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทาง
การเงินอย่างน้อยที่สดุหนึ่งท่าน  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการดแูลให้บริษัท
มีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในการให้วิสัยทัศน์ และให้ความเห็นที่
ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้มีการ
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เปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ซึ่งส่งผล
ให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคณุภาพที่ดี และมีมลูค่าเพิ่มต่อองค์กร ทัง้นี ้ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 2 ปี  

 
 
การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บริษัทฯ คัดเลือกคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จากกรรมการที่มีความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความสมัพันธ์ที่ดีกับผู้มีความรู้ ความสามารถ และทรงคณุวฒุิ ในสาย
งานต่างๆ  

 
การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัทฯ คัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงานระดับบริหารที่มีความรู้ความสามารถ 

และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติั  
 
การสรรหาคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  
บริษัทฯ คดัเลือกจากคณะกรรมการบริษัทฯ และพนกังานระดบับริหารที่มีความรู้ความสามารถ 

และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติั  
 
การสรรหาผู้บริหาร  
สาหรับการคดัเลือกผู้บริหารของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้อ านาจประธานเจ้าหน้าที่

บริหารเป็นผู้คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ามา
บริหารงานในบริษัทฯ  

 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย  
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีกลไกในการก ากบัดแูลที่ท าให้สามารถควบคมุดแูลการจัดการ

และรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ 
ดงัต่อไปนี ้

1) บริษัทฯ ได้แต่งตัง้หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยอย่างน้อย
ตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อ หรือ
แต่งตัง้มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย 
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ในเร่ืองที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทั่วไปและด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยได้
ตามแต่ที่กรรมการ และผู้ บริหารของบริษัทย่อย จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯ และบริษัทย่อย  

2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะก ากับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ โดย
ก ากบัดแูลด้านการจดัซือ้ จดัจ้าง รวมถึงการอนมุติัจ่ายเงินของบริษัทย่อย โดยยึดแนวทาง
ปฎิบติัเช่นเดียวกบับริษัทฯ ทกุประการ  

3) คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามแผนงาน
และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลการท ารายการ
ระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เก่ียวโยง และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
ตามประกาศที่เก่ียวข้องมาบังคับใช้ โดยยึดแนวทางปฎิบัติเช่นเดียวกับบริษัทฯ ทุก
ประการ  
 

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสาหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

คณะกรรมการท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิสยัทัศน์ กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เป้าหมาย ภารกิจ 
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลกัการข้อพึง
ปฏิบัติที่ ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้ 
คณะกรรมการยังได้ควบคุมและตรวจสอบการบริหารของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม 
และเป็นไปตามจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน และดูแลการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้การน าของประธานกรรมการที่มี
ภาวะผู้น าและสามารถควบคุม การด าเนินการของผู้ บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

อนึ่ง บริษัทฯ มีประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลคนละคน

กนั โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และจากฝ่ายจดัการ โดยไม่มี

ต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจ าของบริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ถูกเลือกจาก

กรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
กฎระเบียบของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อพึงปฏิบัติส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ มีมาตรการในการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน โดยถ้ากรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมลู
ภายในที่เป็นสาระส าคัญ อันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารจะต้อง
ระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่ข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระนัน้ต่อบุคคลอ่ืน  

บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกบัหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ และ
การเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติดังกล่าว บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารรายงานการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดและจัดส่ง
รายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ในวันท าการถัดจากวันที่เกิดรายงานซือ้ขายในกรณีที่กรรมการและผู้ บริหารได้
ด าเนินการรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้ทาง
บริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ในกรณีที่มีข่าวสารใดๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ทัง้ที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงร่ัวไหลออกสูส่าธารณชน บริษัทฯ จะชีแ้จงต่อ ผู้ ถือหุ้ นและผู้ลงทนุ ผ่าน
ทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในทนัที ทัง้นี ้เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทัว่ไป  

 
แนวทางการเปิดเผยข้อมูล  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสให้กับผู้ ถือหุ้น

ทุกรายและผู้ลงทุนทัว่ไป อย่างเสมอภาคและเป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มี

มาตรการในการดแูลการใช้และเปิดเผยข้อมลูภายใน โดยถ้ากรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมลูภายใน

ที่เป็นสาระส าคญั อนัจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ กรรมการและผู้บริหารจะต้องระงบัการ

ซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนที่ข้อมูลภายในนัน้จะถูกเปิดเผยต่อ
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สาธารณชน รวมทัง้จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นการประมาณการงบการเงินรายปี/รายไตรมาส ในกรณียัง

ไม่ได้เปิดเผยผ่านระบบตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตน เพื่อป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และก าหนดให้มีการรายงานรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาความเหมาะสม รวมทัง้มีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจ าปี นอกจากนี ้
คณะกรรมการยังดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน โดยก าหนดให้กรรมการและผู้ บริหาร รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. และก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ห้ามไม่ให้
กรรมการ ผู้บริหาร ที่ได้รับทราบข้อมลูภายใน ให้ข้อมลูดงักลา่วแก่บคุคลภายนอก  

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร
ให้อยู่ในระดบัที่เทียบเคียงได้กบัที่ปฏิบติัในอตุสาหกรรมเดียวกนั และอยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจได้ รวมทัง้
จดัค่าตอบแทนในลกัษณะที่เชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสามารถรักษากรรมการ และ
ผู้บริหาร ที่มีคณุภาพตามที่ต้องการได้ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนดหลกัเกณฑ์
การพิจารณาค่าตอบแทน ก าหนดวิธีปฏิบติัการจ่ายค่าตอบแทน และรายงานผลการพิจารณาค่าตอบแทน
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขออนมุติัในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสนบัสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องโดยส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม และเข้าร่วม
สมัมนาในหลกัสตูรต่างๆ และให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการและผู้ เก่ียวข้องสามารถท าหน้าที่และก ากบัดแูลกิจการของบริษัท
ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ 
รับทราบข้อมลูของบริษัท กฎระเบียบ คู่มือ จรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ซึ่งมีเอกสารและข้อมลูของบริษัทที่
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เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการใหม่อย่างเพียงพอ รวมถึงจัดให้มีการแนะน าลักษณะ
ธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ นโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบติั
ในการก ากบัดแูลกิจการ และจะจดัให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการด้วย  
 
การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง  

บริษัทฯ มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง ในต าแหน่งที่ส าคัญในแต่ละกลุ่มงาน ได้แก่ ประธาน

กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการทุกสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่ความรู้ ความเข้าใจใน

ธุรกิจ มีความสามารถเพียงพอในการสานต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัคดัสรรพนกังานที่มีศกัยภาพ เพื่อพฒันาให้เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่และเป็นรากฐานใน

การขยายธุรกิจ รวมทัง้ป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรในอนาคต เพื่อรักษาความเชื่อมัน่ให้กบัผู้ ถือ

หุ้น นกัลงทนุ ตลอดจนพนกังาน  

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่พิจารณา 
ก าหนดหลกัเกณฑ์ และแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทัง้ให้บริษัทฯ จัดให้มีการ
ทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 
การจัดประชุมผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และการพบส่ือ  

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในองค์ประกอบต่างๆ ของการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความ
เท่าเทียมกนัในระหว่างผู้ ถือหุ้น อันได้แก่การก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมที่ไม่เป็นอุปสรรคในการ
เข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้ น และการส่งหนังสือเชิญประชุมเสนอให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนการประชุมล่วงหน้า
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยมักก าหนดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปีในช่วงเดือนเมษายน นอกจากนี ้
ยงัให้ความส าคญักบัการจดัประชมุนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ รวมถึงการเปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์ทัง้ไทยและ
ต่างประเทศ และสื่อมวลชนเข้าพบผู้บริหารระดบัสงู เพื่อสมัภาษณ์ แลกเปลี่ยน และรับทราบข้อมูลที่เป็น
จริงของบริษัทฯ ที่สามารถเปิดเผยได้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นระยะๆ  

 
นักลงทุนสัมพันธ์  

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลส าคัญที่ถูกต้อง
เก่ียวกบับริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทัว่ไป และข้อมลูทางการเงิน เช่น ลกัษณะการประกอบธุรกิจ การจดัการ กิจกรรม
ต่างๆ รายละเอียดทั่วไป รวมถึงข้อมูลผลประกอบการ (ที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว) โดยมีจุดประสงค์ที่
สะท้อนมลูค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ อนัจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน สถาบนั 
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นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนทัว่ไป กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ถือ
เป็นกิจกรรมทีส่ าคญัที่จะช่วยสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี  

 
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน)  
141-142 หมู่ที่ 5, ถนนติวานนท์ สวนอตุสาหกรรมบางกะดี ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทมุธานี 12000  
หมายเลขโทรศพัท์  02-105-0456   หมายเลขโทรสาร  02-105-0466  
Email:    ir@svi.co.th   IR Website: hppt://investorrelations.svi.co.th 
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ส่วนที่ 3 จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการท างาน 

 
นิยามและความหมาย 

จริยธรรม (Ethics) คือ แบบแผนของการกระท าที่ถูกต้อง หรือเป็นเคร่ืองน าทางไปสู่หลกัในการ
ประพฤติปฏิบติัที่ถกูหลกัศีลธรรม หรือเป็นแนวคิดของการประพฤติท่ีถกูต้อง 
 
ธุรกิจ (Business) เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการผลิตและจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อแสวงหาก าไรสงูสดุ 
 
จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) คือ มาตรฐานของการประกอบธุรกิจ การผลิตสินค้า 
การให้บริการ จัดจ าหน่ายเพื่อได้รับผลตอบแทนตามสมควรกับการที่ลงทุนไปอย่างเป็นธรรมทุก
ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภค เจ้าของกิจการ ผู้ ถือหุ้ น ผู้บริหาร ผู้ ร่วมงาน ผู้บริการ รัฐบาล 
สงัคม ซึง่ต่างมีความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจร่วมกนั 
 
จริยธรรมทางธุรกิจ หมายถึง กลไกทุกสว่นในการด าเนินกิจกรรมทางธรุกิจที่ให้ความชอบธรรมเพื่อ
ประสิทธิภาพสงูสดุ 
 

3.1 จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มาใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความซื่อสตัย์สจุริต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผู้มีสว่น

ได้เสียและสงัคมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนในการดแูลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกับการด าเนิน

กิจการ เพื่อเป็นกลไกและกระบวนการที่จะดแูลให้มีการด าเนินการอย่างจริงจัง น าไปสู่การเป็นองค์กรธรร

มาภิบาลที่แท้จริง ดงันี ้

1. ปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
2. ปฏิบติัตาม นโยบาย “การก ากบัดแูลกิจการ” และ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ของบริษัทฯ 
3. มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์สจุริต และเป็นธรรม 
4. ปลกูฝังให้พนกังานมีจิตส านึกที่ดี และยดึมัน่ในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 
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5. ค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กร ด้วยความเสมอภาคและเป็น
ธรรมทางสงัคม ต่อผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท 

6. ด าเนินธุรกจิด้วยความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียและสงัคม 
7. สร้างระบบงานที่เข้มแข็ง เพื่อปอ้งกนัการทจุริต  
8. ก าหนดให้ กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทั่วทัง้องค์กร มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน
การท างาน 

9. เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส 

 

3.2 จริยธรรมกรรมการบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มุ่งหวงัให้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย ปฏิบติัหน้าที่ภายใต้กรอบ

จริยธรรม ด ารงตน หรือ ปฏิบติัหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ระมัดระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชน์สงูสดุใน

การด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืนของบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสีย ดงันี ้

การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ 

1. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทดงันี ้

ก. กรรมการ จะต้องปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

ข.    กรรมการ ต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

ค. กรรมการ จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ 
ก าหนดขึน้  

2. ปฏิบติัหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชมุ มีเร่ืองที่จะพิจารณา กรรมการที่มีสว่น
ได้เสียท่านนัน้ ต้องออกจากห้องประชุมและงดการมีส่วนร่วมใด ๆ ในการพิจารณา
ตดัสินใจในเร่ืองดงักลา่ว 



 

 
คู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดี          หน้า48 

 

3. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันี ้

ก. ไม่น าข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือ
ผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 

ข.   ไม่ใช้ความลบัขององค์กรในทางที่ผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลบัของ
องค์กร แม้พ้นสภาพหรือสิน้สดุการปฏิบติัหน้าที่ขององค์กรไปแล้ว 

ค. ไม่หาประโยชน์สว่นตวัจากการเป็นกรรมการ 
ง.   ไม่สร้างข้อผกูมดัที่อาจขดัแย้งกบัหน้าที่ของตนในภายหลงั 
จ. ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเป็นการขดัต่อประโยชน์ขององค์กร 

4. รักษาข้อมูลที่เป็นความลบัขององค์กร ไม่ให้ร่ัวไหลไปยังบุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้มีสว่นได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย 

5. การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ืองการปฏิบติัเก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพย์ของกรรมการและพนกังาน 
พ.ศ.2547 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  บริษัทฯ มีนโยบายที่มิให้กรรมการ ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ของบริษัทฯ แสวงหา

ผลประโยชน์สว่นตน จึงก าหนดข้อควรปฏิบติัไว้ ดงัต่อไปนี ้

1) หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ  

2) ในกรณีที่กรรมการ ไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในองค์กรอ่ืน การด ารงต าแหน่งนัน้
ต้องไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบติัหน้าที่โดยตรงในบริษัทฯ  

3) ในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of 
Interest) ระหว่างผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอ่ืน ซึ่ง
ใช้เป็นแนวปฏิบติัอย่างชัดเจนและเชื่อมัน่ได้ว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวมีความเป็น
ธรรม โปร่งใส สมเหตสุมผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทัง้จัดให้มี
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แบบรายงานการเปิดเผยรายการที่ส งสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ ขัดกันกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไว้ในคู่มือก ากบัดแูลกิจการ 

4) บคุคลที่ด าเนินการใด ๆ ซึง่มีส่วนได้เสียกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม จะต้องมีหน้าที่ในการรายงานการมีสว่นได้เสียโดย ดงันี ้

5) ก าหนดให้กรรมการที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ต่อคณะกรรมการเป็น
ประจ า 

6) เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการของบริษัทฯ หรือ
บุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งมีส่วนได้เสียกับการบริหารจัดการของบริษัทและบริษัท
ย่อย ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการรายงานข้อมลู
ของรายการที่เก่ียวโยงกนัทกุไตรมาส และตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   

7) ในกรณีที่บุคคลที่เก่ียวข้อง เข้าไปมีสว่นร่วมหรือถือหุ้นในกิจการที่แข่งขนักบัธุรกิจของ
บริษัทกรรมการที่เก่ียวข้องจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

2. การใช้ข้อมูลภายใน 
1) ห้ามใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ในการหาประโยชน์ส่วนตน เพื่อ

ผู้ อ่ืน หรือท าธุรกิจที่แข่งขนักบับริษัท และ/หรือ ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกนั 
2) ห้ามใช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูล

ภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 
3) ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สว่นตน 
4) ห้ามใช้ข้อมลูของบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงต่อบคุคลภายนอก เพื่อสร้างประโยชน์สว่นตวั 
5) ห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่

แข่งขนัแม้หลงัพ้นสภาพการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไปแล้ว 
 

3.3 จริยธรรมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มุ่งหวังให้ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบติัหน้าที่ภายใต้กรอบจริยธรรม ด ารงตนหรือปฏิบติั

หน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

และยัง่ยืนของบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสีย ดงันี ้
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การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ 

1. ปฏิบติัตามระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกจิของบริษัท
ดงันี ้

▪ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

▪ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

▪ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแลกิจการที่
บริษัทฯก าหนดขึน้  

2. ปฏิบติัหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุม มีเร่ืองที่จะพิจารณา ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ท่านนัน้ ต้องออกจากห้องประชุมและงดการมีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาตัดสินใจใน
เร่ืองดงักลา่ว 

3. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันี ้

1) ไม่น าข้อมลูที่ได้รับจากการปฏิบติัหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้ อ่ืน
โดยมิชอบ 

2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางท่ีผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ
องค์กร แม้พ้นสภาพหรือสิน้สดุการปฏิบติัหน้าที่ขององค์กรไปแล้ว 

3) ไม่หาประโยชน์สว่นตวัจากการเป็นผู้บริหารและพนกังาน  
4) ไม่สร้างข้อผกูมดัที่อาจขดัแย้งกบัหน้าที่ของตนในภายหลงั 
5) ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเป็นการขดัต่อประโยชน์ขององค์กร 

4. รักษาข้อมูลที่เป็นความลบัขององค์กร ไม่ให้ร่ัวไหลไปยังบุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้มีสว่นได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

1. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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   บริษัทฯ มีนโยบายที่มิให้ ผู้บริหารและพนักงาน  ใช้โอกาสจากการเป็นผู้บริหาร

และพนกังาน ของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จึงก าหนดข้อควรปฏิบติัไว้ ดงัต่อไปนี ้

1) หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  

2) ในกรณีที่ ผู้บริหารและพนักงาน ไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในองค์กรอ่ืน 
การด ารงต าแหน่งนัน้ต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบัติ
หน้าที่โดยตรงในบริษัทฯ  

3) ในการพิจารณารายการที่มีห รืออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(Conflicts of Interest) ระหว่างผู้ ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงาน และบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแย้งอ่ืน ซึ่งใช้เป็นแนวปฏิบติัอย่างชดัเจนและเชื่อมัน่ได้ว่าการ
เข้าท ารายการดังกล่าวมีความเป็นธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผล และเปิดเผย
ข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วน รวมทัง้จดัให้มีแบบรายงานการเปิดเผยรายการที่
สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไว้ในคู่มือ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

4) บุคคลที่ด าเนินการใดๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องมีหน้าที่ในการรายงานการมีสว่นได้เสีย ดงันี ้

▪ ผู้บริหารและพนกังาน จะต้องมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย กรณี
ที่มีรายการเกิดขึน้ และเพื่อมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบ
เป็นประจ า จึงก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ส ารวจรายการที่
มีส่วนได้ เสียเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยรายงานต่อประธาน
กรรมการบ ริษั ท  ป ระธานคณ ะกรรม การต รวจสอบ  แล ะ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดีรับทราบทุกไตรมาส 

▪ เพื่อให้สอดคล้องมีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้
ก าหนดให้ผู้ บริหารในระดับจัดการทุกคนและพนักงานที่มีส่วน
เก่ียวข้องในการด าเนินงาน มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย และ/
หรือรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยมอบหมาย
ให้ผู้ ต รวจสอบภายในมี ห น้ าที่ ส า รวจและรายงาน ต่อและ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีรับทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 
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5) ผู้ บ ริหาร และพนักงานที่มีส่วน รู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ  และ
ก าหนดให้ผู้บริหารที่มีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อ
คณะกรรมการเป็นประจ า 

6) เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของผู้บริหารของบริษัทฯ 
หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งมีส่วนได้เสียกบัการบริหารจดัการของบริษัท
และบริษัทย่อย ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ  คณะกรรมการบริษั ทฯ ได้
ก าหนดให้มีการรายงานข้อมลูของรายการที่เก่ียวโยงกนัทกุไตรมาส และตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

7) ในกรณีที่บุคคลที่เก่ียวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้นในกิจการที่แข่งขนักับ
ธุรกิจของบริษัทฯ บุคคลนัน้จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

2. การใช้ข้อมลูภายใน 
▪ ห้ามใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ ได้จากการเป็นผู้ บริหารและพนักงาน ในการหา

ประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้ อ่ืน หรือท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท และ/หรือ ธุรกิจที่
เก่ียวเนื่องกนั 

▪ ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้
ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 

▪ ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สว่นตน 
▪ ห้ามใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้อ้างอิงต่อบุคคลภายนอก เพื่อสร้างประโยชน์

สว่นตวั 
▪ ห้ามเปิดเผยข้อมลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบคุคลภายนอก โดยเฉพาะคู่

แข่งขนัแม้หลงัพ้นสภาพการเป็นผู้บริหารหรือพนกังาน ของบริษัทฯ ไปแล้ว 
 

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและการให้บริการที่ดีแก่ลกูค้า โดยก าหนดเป็น

แนวปฏิบติัของผู้บริหารและพนกังานดงันี ้
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- ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างประหยดั และเกิดประโยชน์สงูสดุ 
- ช่วยกนัดแูลมิให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เสื่อมค่าหรือสญูหายโดยมิชอบ 

 

การจัดท าเอกสาร 

1) ต้องจัดท าเอกสารต่าง ๆ ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

2) ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ 
 

การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้ถือเป็น
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ผู้ บริหารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์สว่นตวั 

2) ห้ามผู้บริหารและพนกังาน เปิดเผยข้อมลูทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อมลูที่ทางบริษัทฯ 
ซือ้มาทัง้ท่ีอยู่และไม่อยู่ในระบบข้อมลูของบริษัทฯ หรือคดัลอกข้อมลูใสใ่นสื่อบนัทกึข้อมลู
สว่นตวัโดยไม่ได้รับอนญุาต 

3) ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปลี่ยนแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรือท าลายข้อมูลของบริษัทฯ โดย
ไม่ได้รับอนญุาต 

4) ห้ามผู้บริหารและพนักงานน าซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์
ลิขสิทธ์ิด้วยเหตผุลใด ๆ โดยมิได้รับอนญุาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นัน้ ๆ 

5) ห้ามผู้บริหารและพนกังานปรับแต่งอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือติดตัง้อปุกรณ์ใด ๆ ท่ีนอกเหนือ 
จากอปุกรณ์มาตรฐานท่ีบริษัทฯ ติดตัง้ให้ นอกจากได้รับอนญุาตเป็นกรณีไป 

6) ห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริษัทฯ ในการส่งต่อข้อความที่กล่าวร้าย ท าให้
เสื่อมเสีย หรือสอ่ไปในทางที่ลามก อนาจาร อนัเป็นสิ่งที่ขดัต่อศีลธรรมจรรยาอนัดีงามของ
สงัคม 

7) ผู้บริหารและพนกังาน ควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมลูและความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดี
งาม 
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8) ผู้บริหารและพนักงานควรใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารอ่ืน ๆ ที่บริษัทฯ จัดให้ 
เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิ ตส านึกและรับผิดชอบ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั 

9) ห้ามผู้บริหารและพนกังานเข้าถึงระบบหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้มีไว้ส าหรับ
ตนโดยมิชอบ 

10) ห้ามผู้บริหารและพนกังานที่ลว่งรู้มาตรการป้องกนัการเข้าถึงข้อมลูและระบบคอมพิวเตอร์
ที่ผู้ อ่ืนจัดท าขึน้ หรือไม่ได้มีไว้ส าหรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรือท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ อ่ืน 

11) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบการใช้งานทรัพย์สินภายใต้ระบบสารสนเทศของ
บริษัทฯ ตามความเหมาะสม 

 

3.4   จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
           

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้น  
บริษัทฯให้ความส าคญักบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทัง้ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่และผู้ ถือหุ้นรายย่อย และก าหนดเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของผู้ ถือหุ้น โดยมุ่งมั่น
ด าเนินธุรกิจให้มีผลการด าเนินการที่ดี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
ทัง้นีบ้ริษัทยงัต้องค านึงถึงความเสี่ยงต่างๆทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต เพื่อให้เกิดมลูค่าสงูสดุในระยะยาว
ส าหรับผู้ ถือหุ้น นอกจากนัน้ บริษัทฯยังเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม และ
ด าเนินการทุกวิถีทางที่จะปกป้องทรัพย์สินและรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯตระหนักถึงความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมของผู้ ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นอย่างอิสระและถามค าถาม
เก่ียวกับการด าเนินกิจการในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมเพื่อเข้าด ารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุม นอกจากการให้สิทธิขัน้พืน้ฐานแล้ว บริษัทฯยังจดัให้ผู้ ถือหุ้นที่มีความสนใจ
เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลเก่ียวกับกิจการจากคณะผู้บริหาร
โดยตรง ทัง้นีบ้ริษัทฯยงัมีช่องทางการสื่อสารทางเว็บไซต์เพื่อรับค าเสนอแนะหรือข้อสงสยัจากผู้ ถือหุ้น เพื่อ
น าเสนอไปยงัคณะกรรมการบริษัทโดยตรงด้วย  
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นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน  
บริษัทให้ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้บริษัท

สามารถด าเนินธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของบริษัท โดยประสงค์ที่จะให้พนักงานมี
ความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ที่มีบรรยากาศการท างานที่มีการเกือ้กูล พึ่งพา 
ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั และค านึงถึงความเป็นธรรมในการบริหารจดัการ  

1) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยค านึงถึงการให้เกียรติและเคารพในสิทธิของพนักงานภายใต้
กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 

2) บริษัทได้จดัให้พนกังานปฏิบติัหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถของแต่ละคนเป็นส าคัญ โดยจะไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางด้าน เพศ อาย ุ
เชือ้ชาติ ศาสนาของพนกังาน 

3) บริษัทได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการสื่อสารสองทางระหว่างพนกังานกบับริษัท เพื่อเปิดโอกาส
ให้มีการสร้างความเข้าใจกนัที่ดีต่อกนัระหว่างพนกังานกบับริษัท และยงัเป็นช่องทางให้บริษัท
ได้อธิบายในสิ่งที่พนกังานมีข้อสงสยั หรือไม่เข้าใจ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างพนกังาน
กบับริษัท นอกจากนี ้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนกังานทุกระดับได้แสดงความคิดเห็นในเร่ือง
ต่าง ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ผ่านทางช่องทางการสื่อสารที่บริษัทจัดให้มีขึน้ เป็นต้นว่า ระบบการ
เสนอข้อคิดเห็น การประชุมพนักงาน ซึ่งบริษัทจะมีการน าเอาความคิดเห็นที่พนักงาน
เสนอแนะนัน้ มาพิจารณาเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบติัตามความเหมาะสม  

4) บริษัทได้ก าหนดให้มีนโยบายตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่ เก่ียวกับการบริหารค่าจ้างและ
ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานนัน้ จะ
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ลกัษณะของงาน และผล
การปฏิบติังานของพนักงานเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมเป็น
ส าคญั  

5) บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะ ที่จ าเป็นอย่างเพียงพอต่อการท างานตามบทบาทและหน้าที่ของพนักงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ผ่านการฝึกอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีความหลากหลายและต่อเนื่อง  

6) บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจคลายความ
ตงึเครียดจากการท างาน อีกทัง้ยงัเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีระหว่างพนักงานกบับริษัท
อีกทางหนึ่งด้วย  
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นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า  
บริษัทให้ความส าคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยค านึงถึงคุณภาพของสินค้า

และการบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยพนักงานที่มีคุณภาพ 
โดยสญัญาระหว่างบริษัทฯ กบัลกูค้าของบริษัทฯ เขียนด้วยภาษาที่ชดัเจนและเข้าใจง่าย มีข้อมลู ข้อตกลง
ที่ถูกต้องและเพียงพอ ไม่ก าหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รวมทัง้มีการ
ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลกั
ความสมเหตสุมผล นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความส าคญัในการสนบัสนุน สง่เสริมและสร้างความสมัพนัธ์อนั
ดี ระหว่างลกูค้ากบับริษัทให้ยัง่ยืนตลอดไป 

 
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้ 
บริษัทฯให้ความส าคญัในการพึงปฏิบติัต่อคู่ค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พึงปฏิบติั

ตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ให้ความช่วยเหลือในลักษณะเอือ้อ านวย
ผลประโยชน์ซึง่กนัและกนั เพื่อผลส าเร็จทางธุรกิจโดยรวม รวมทัง้ให้ข้อมลูที่เป็นจริง และบอกถึงความเสี่ยง
ที่อาจเป็นไปได้ นอกจากนีบ้ริษัทยังได้เน้นถึงสิ่งที่พนักงานพึงปฏิบติัที่เก่ียวข้องกับ การปฏิบติัตนต่อคู่ค้า
และเจ้าหนี ้โดยเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรในคู่มือข้อพงึปฏิบติัในการท างาน  

บริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนกังาน หรือเครือญาติ ให้ของขวญัหรือรับของขวญัจากลกูค้าหรือ
ผู้ขายสินค้า หรือผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็นผู้ขายสินค้า การรับเงินสดหรือสิ่งอ่ืนในท านองเดียวกบัเงินสด รวมทัง้ 
เช็ค ตั๋วเงิน บตัรก านัล บตัรของขวญั เงินกู้  หุ้น หรือสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ไม่สามารถยอมรับได้ในทุกกรณี 
ของขวญัอืน่ ๆ อาจให้หรือรับได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนมุติัลว่งหน้าจากฝ่ายบริหารจดัการระดบัสงูขึน้ไป  

 
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า  
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่

เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของ
คู่แข่ง เป็นต้น และไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือให้ข้อมูลที่ไม่
เป็นจริง  
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นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งต่อภาระหน้าที่ของบริษัทในการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนา

มยั ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลมุถึงสขุภาพของพนกังานและส่วนผลิตที่มีความ
ปลอดภัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน พร้อมทัง้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อ
ชมุชน ประเทศชาติ และสงัคมโลก ดงันี ้ 

1) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อก าหนดอ่ืนที่เก่ียวข้องกับอาชีวอนามัย 
ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม  

2) ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็น 
สนบัสนนุสว่นผลิตเพื่อให้บรรลเุปา้หมายฯ  

3) ก าหนดและท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ มีความตระหนกัถึงการเสริมสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
 

3.5  ข้อพงึปฏิบัติในการท างานของพนักงาน 

การปฏิบัติต่อตนเอง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

พนกังานต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมสว่นบุคคล การลงทนุ หรือการสมาคม ซึง่อาจเห็นได้ว่ามีผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจที่ดีเก่ียวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และไม่อาจใช้ต าแหน่งหรือความสมัพันธ์กับบริษัทฯ 

เพื่อประโยชน์ส่วนตวั ต้องหลีกเลี่ยงแม้เพียงปรากฏมีการขดักันของผลประโยชน์เช่นว่านัน้ ตัวอย่างเช่น มี

ผลประโยชน์ทบัซ้อนที่อาจเกิดขึน้ได้จากเหตกุารณ์ดงันี ้

1) ท าให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมทางธุรกิจกบัเครือญาติหรือเพื่อนฝงู 
2) ใช้ข้อมูลซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผยของบริษัทฯ ลูกค้า หรือผู้ขายสินค้า เพื่อประโยชน์ส่วนตน เครือ

ญาติ หรือเพื่อนฝงู 
3) มีสว่นได้เสียในทางการเงินกบัผู้ผลิต ลกูค้า หรือคู่แข่งของบริษัทฯ 
4) รับเงินให้กู้ยืมหรือการค า้ประกันหนีจ้ากบริษัทฯ (นอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้เป็นการ

เฉพาะ) หรือบคุคลภายนอก อนัเนื่องมาจากต าแหน่งของพนกังานในบริษัทฯ 
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5) ท าการค้าแข่ง หรือเตรียมการที่จะท าการค้าแข่งกับบริษัทฯ ในขณะที่ยังคงเป็นลูกจ้างของ
บริษัทฯ หรือ 
ท างาน (โดยได้รับหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน) ให้กับคู่แข่ง องค์กรก ากับดูแลหรือองค์กรของ

รัฐบาล ลกูค้า หรือผู้ขายสินค้าของบริษัทฯ หรือท างานใดๆ ให้กบับุคคลภายนอกซึ่งอาจมีผล

ในทางลบต่อการปฏิบัติงาน หรือการตัดสินใจในงานหรือบั่นทอนความสามารถในการอุทิศ

เวลาและความตัง้ใจอนัจ าเป็นต่อหน้าที่ 

โอกาสทางธุรกิจ 

พนักงานมีหน้าที่ในการน ามาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อมีโอกาสที่จะท าเช่นนัน้ได้ 

นอกจากการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว ต้องไม่รับเอาไว้เพื่อตนเองหรือส่งต่อให้กับบุคคลอ่ืน ซึ่ง

โอกาสหรือแนวคิดทางธุรกิจใดๆ ซึง่บริษัทฯ อาจมีสว่นได้เสีย ซึง่ถกูค้นพบในระหว่างการจ้างงาน 

ของขวัญ สินบนและเงนิทุจริต 

นอกจากของขวัญพอประมาณซึ่งได้ให้หรือได้รับจากการด าเนินธุรกิจปกติ (รวมถึงการท่องเที่ยว

และสนัทนาการ) ซึ่งไม่อาจถือได้ว่าเป็นสิ่งจงูใจในทางธุรกิจ พนกังานหรือเครือญาติของพนกังานไม่อาจให้

ของขวญักบัหรือรับของขวญัจากลูกค้าหรือผู้ขายสินค้าของบริษัทฯ ในระหว่างหรือเก่ียวเนื่องกบัการเจรจา

ตกลงสญัญาไม่ควรรับของขวญัจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็นผู้ขายสินค้า การรับเงินสดหรือสิ่ง

อ่ืนในท านองเดียวกับเงินสด รวมทัง้ เช็ค ตั๋วเงิน บตัรก านัล บตัรของขวัญ เงินกู้  หุ้น หรือสิท ธิได้รับจัดสรร

หุ้น ไม่สามารถยอมรับได้ในทุกกรณี  ของขวญัอ่ืนๆ อาจให้หรือรับได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมติัล่วงหน้าจากฝ่าย

บริหารจดัการระดบัสงูขึน้ไป 

พนักงานคนใดให้หรือรับสินบนหรือเงินทุจริตจะถูกเลิกจ้างและถูกรายงานไปยังหน่วยงานที่

รับผิดชอบ เงินทุจริตหรือสินบนให้หมายรวมถึงสิ่งใดๆ ที่มุ่งหมายเพื่อจะให้ได้มาซึ่งการปฏิบติัอนัเป็นคุณ

โดยไม่เหมาะสม 

การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้ เกี่ยวข้องและสังคม 

การรักษาความลับและการใช้อย่างเหมาะสมซึ่งข้อมูลของบริษัทฯ ลูกค้าหรือผู้ผลิต 

พนักงานต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืนซึ่งความลับทางการค้า ข้อมูลความลับหรือการเป็น

เจ้าของของบริษัทฯ ของลกูค้าหรือผู้ผลิต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารจดัการระดบัสงูขึน้ไป หรือ
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ตามที่ถูกก าหนดไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย สิ่งรวมถึงวิธีด าเนินธุรกิจ การก าหนดราคาและข้อมูลทาง

การตลาด กลยุทธ์ รหัสคอมพิวเตอร์ สกรีน แบบฟอร์ม การค้นคว้าทดลอง และข้อมูลเก่ียวกับลูกค้าและ

ลกูจ้างในปัจจบุนัในอดีตและที่คาดหวงัของบริษัท 

การขาย-การหมิ่นประมาทและการแสดงข้อความอันเป็นเทจ็ 

การขายในเชิงรุกต้องไม่มีการให้ข้อความเท็จ การพดูจาเสียดสี การปล่อยข่าวลือเก่ียวกบัคู่แข่งหรือ

สินค้าหรือสภาวะทางการเงินของคู่แข่ง ห้ามให้สัญญาที่ไม่อาจได้รับการสนับสนุนได้เก่ียวกับสินค้าของ

บริษัทฯ 

การค้าอย่างเป็นธรรม 

ห้ามมิให้พนักงานใช้ข้อได้เปรียบอันไม่เป็นธรรมกบับุคคลใดๆ ด้วยการชกัจูงหว่านล้อม ปิดบงั ใช้

ข้อมลูลบัในทางที่ผิด แสดงข้อเท็จจริงที่ส าคญัอย่างผิดๆ หรือใช้การปฏิบติัทางการค้าอนัไม่เป็นธรรมอ่ืนๆ 

การซือ้ขายหลักทรัพย์ 

การซือ้หรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลส าคัญซึ่งยังไม่เป็นที่ รับรู้ต่อสาธารณะชนเป็นการผิด

กฎหมาย ผู้บริหารและพนกังานใช้“ข้อมลูวงใน” ที่ยงัไม่เป็นที่เปิดเผยแก่บคุคลอ่ืน อาจมีความรับผิดเท่ากบั

บคุคลซึ่งซือ้ขายหลกัทรัพย์ในขณะที่มีข้อมลูนัน้ ทัง้นี ้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายหลกัทรัพย์หากท่านหรือ

เครือญาติหรือเพื่อนฝูงเข้าท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือของลกูค้า หรือของผู้ผลิต ในขณะที่มี

ข้อมลูวงในเก่ียวกบับริษัทนัน้ 

การปกปิดข้อผิดพลาด การเปลี่ยนแปลงการบันทกึให้ผิดไป 

ข้อผิดพลาดไม่ควรถูกปกปิด แต่ควรที่จะได้ถูกเปิดเผยและแก้ไขในทันทีและทัง้หมด ห้ามมิให้มี

การเปลี่ยนแปลงบนัทกึใดๆ ของบริษัทฯ ของลกูค้า หรือของบคุคลภายนอกให้ผิดไป 

ความปลอดภัยในสถานท่ีท างาน 

บริษัทฯ ให้ค ามัน่ในการจดัสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยัและถูกสขุลกัษณะ และจะเป็น

องค์กรที่ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับ

เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่บังคับใช้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ปฏิบติัตามนโยบายของบริษัทเก่ียวกบัเร่ืองความรุนแรง การล่วงละเมิด และเร่ืองอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน

นี ้รวมทัง้การใช้วตัถอุอกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 
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การปฏิบัติต่อองค์กร : ความถูกต้องเที่ยงตรงทางการเงนิ 

ผู้ลงทนุ เจ้าหนีแ้ละบคุคลอ่ืนๆ ล้วนมีสว่นได้เสียอนัชอบด้วยกฎหมายในข้อมลูทางการเงินและทาง

บญัชีของบริษัทฯ ความถูกต้องเที่ยงตรงของรายงานทางการเงินและข้อมลูทางการบญัชีของบริษัทฯ ตัง้อยู่

บนพืน้ฐานของความสมบูรณ์ ถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลพืน้ฐานซึ่งใช้ประกอบรายการในสมุด

และบนัทกึของบริษัทฯ สมดุบนัทึก และบญัชีทางการเงินต้องสะท้อนถึงธุรกรรมและเหตกุารณ์อย่างถกูต้อง

และเป็นไปตามหลกัการทางบญัชีที่ยอมรับทั่วไปและสอดคล้องกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็น

หน้าที่รับผิดชอบของพนกังานทกุคนที่จะสง่เสริมมาตรฐานเหลา่นี ้

พนักงานถูกคาดหวังในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ

ของผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก ข้อมลูจะต้องไม่ถกูเปลี่ยนแปลงหรือปกปิดไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ 

 

ตัวอย่างของหลักปฏิบัติทางการบัญชีและทางการเงินท่ีขาดจริยธรรม รวมถึง 

1) ท าการบนัทกึรายการผิดโดยเจตนาที่จะปิดบงัหรือกลบเกลื่อนสภาพที่แท้จริงของธุรกรรมใดๆ 
2) เร่งหรือเลื่อนการบนัทกึรายจ่ายหรือรายได้อย่างไม่เหมาะสมเพื่อให้บรรลผุลลพัธ์หรือเปา้หมาย

ทางการเงิน 
3) มลีกัษณะที่มไิด้บนัทกึบญัชี 
4) ท าหรือคงไว้ซึง่เอกสารทางบญัชีหรือรายงานทางการเงินที่ไม่เหมาะสม ท าให้เข้าใจผิด ไม่สมบูรณ์

หรือเป็นการฉ้อฉล 
5) จ่ายเงินใดๆ เพื่อวตัถปุระสงค์อนันอกเหนือไปจากท่ีระบไุว้ในเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และ 
6) ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เชื่อว่าไม่ถกูต้องหรือไม่เป็นความจริง 

 

การปกป้องและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม 

พนักงานทุกคนต้องปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการสูญหายหรือโจรกรรม และจะไม่ใช้

ทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ความลับ

ทางการค้า ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ส านกังานและวสัดใุช้สิน้เปลือง  
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ห้ามมิให้ท าส าเนาแจกจ่ายหรือเปิดเผยซอฟต์แวร์ของบริษัทและของบุคคลที่สามโดยมิได้รับ

อนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ ซอฟต์แวร์ทัง้หลายของบุคคลที่สามต้องได้รับอนญุาตให้ใช้โดยถกูต้องเหมาะสม 

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม อาจก าหนดข้อจ ากัดในการเปิดเผย การใช้และ

การท าส าเนาซอฟต์แวร์ไว้หลายประการ และข้อจ ากดันัน้ต้องได้รับการปฏิบติัตาม 

 

การเก็บรักษาข้อมูล 

ข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องถูกเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาที่ก าหนดและให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์เฉพาะของหน่วยธุรกิจของท่าน ข้อมูลอาจท าถูกท าลายได้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ถูกต้อง

เหมาะสมเท่านัน้ 

 

การใช้สิทธิทางการเมือง 

ห้ามมิให้ใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้การสนับสนุนทางการเมือง เว้นแต่จะเป็นไปโดยถูกต้อง

ตามกฎหมายที่ใช้บงัคับ อย่างไรก็ตาม พนักงานอาจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้ด้วยทรัพยากรของ

พนกังานโดยใช้เวลาของพนกังานเอง 

  

3.6 การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรม และการทบทวนจริยธรรมองค์กร 

 บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่

จะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ ปฏิบติัตามนโยบายที่ก าหนดไว้ใน เร่ืองจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบติัใน

การท างานข้างต้น อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบติัตามสมคัรใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบติั

ที่ก าหนดขึน้ 

 ผู้ บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคัญที่จะด าเนินการให้

พนกังานภายใต้สายบงัคบับญัชาทราบ เข้าใจ และปฏิบติัตามอย่างจริงจงั 



 

 
คู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดี          หน้า62 

 

 บริษัทฯ ไม่พึงปรารถนาที่จะท าให้การกระท าใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หาก

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้ ใดกระท าผิดจริยธรรมที่ก าหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด 

และหากมีการกระท าท่ีเชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่ง

เร่ืองให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐด าเนินการต่อไปโดยไม่ชกัช้า 

 

3.7 วินัย 

 ถือว่าจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้ บริหาร และ

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการท าผิดวินัยตาม

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติตาม

จริยธรรมและข้อพงึปฏิบติัในการท างาน โดยการกระท าต่อไปนีถื้อเป็นวินยัที่ผิดจริยธรรม 

1. การไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและข้อพงึปฏิบติัในการท างาน 
2. แนะน า สง่เสริม สนบัสนนุให้ผู้ อ่ืนไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมและข้อพงึปฏิบติัในการท างาน 
3. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามจริยธรรมฯ ในกรณีที่ตนทราบ 
4. ไม่ให้ความร่วมมือ ขดัขวาง การสืบสวน/สอบสวน ข้อเท็จจริง 
5. การกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อผู้ ร้องเรียน จากการรายงานการไม่ปฏิบติัตามจริยธรรม 

 


