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บทนํา
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ตระหนักและมีความมุ่งมัน่ ที่จะบริ หารองค์กรโดยยึด
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท ภายใต้ การปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อเสริ มสร้ างความโปร่ งใส
การสร้ างความสัมพันธ์ อันดีต่อลูกค้ า คู่ค้า คู่แข่งขัน ตลอดจนชุมชมและสังคม การปรั บนโยบายและกลยุทธ์ ให้ เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ส่งเสริ มการคิดค้ นนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่กบั การสร้ างคุณประโยชน์ ต่อลูกค้ าและ
สังคมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ อันจะทําให้ องค์กรสามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว เพื่อส่งเสริ ม
ความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียต่อบริ ษัทฯ
คู่มือ “นโยบายหลักการกํ ากับ ดูแลกิจการ” ของบริ ษัทฯ ฉบับนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท อินเตอร์ ลิง้ ค์ คอมมิวนิ เคชั่น จํ ากัด
(มหาชน) ได้ พิจารณาและกําหนดขึ ้นโดยครอบคลุมแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ เพื่อยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ ที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน ในการปฏิบัติหน้ าที่ซึ่งรั บผิดชอบ และกํ ากับดูแลให้ มีการปฏิ บัติตามนโยบายและแนวปฏิ บัติฯ ตามนิยาม “Corporate
Governance” ของ G20/OECD เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้ างความมัน่ คงและการเติบโตขององค์กรอย่างยัง่ ยืน
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สารบัญ
หน้ า
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หลักปฏิบัตทิ ่ ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้ างคุณค่าให้
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กิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบัตทิ ่ ี 2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อการสร้ างคุณค่าอย่างยัง่ ยืน
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หลักปฏิบัตทิ ่ ี 3 เสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
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หลักปฏิบัตทิ ่ ี 6 ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
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นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ บริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อให้ บริ ษัท ฯ มีระบบการปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิทธิภาพและเป็ นพื ้นฐานของการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยยึดมัน่ ดําเนินธุรกิจด้ วยคุณธรรมและจริ ยธรรม ด้ วยนโยบายการเป็ น
หุ้นส่วนและพันธมิตรกับลูกค้ า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและสังคม ให้ มีพฒ
ั นาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและเติบโตควบคู่ไปกับ
การดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์
คณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ พิจารณาและทบทวนปรั บปรุ งนโยบายตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริ ษัทจด
ทะเบียนปี 2560 ที่สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานกลต. และ ตลท. ซึ่งอ้ างอิงตามนิยาม “Corporate
Governance” ของ G20/OECD ประกอบด้ วยสาระสําคัญ 8 หมวด ดังนี ้
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้ างคุณค่าให้ กิจการอย่างยัง่ ยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
2. กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
3. เสริมสร้ างคณะกรรมการที่เอื ้อต่อการบรรลุผล
(Strengthen Board Effectiveness)
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Business)
6. ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
8. สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป
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การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ บริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อให้ บริ ษัท ฯ มีระบบการปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิทธิภาพและเป็ นพื ้นฐานของการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยยึดมัน่ ดําเนินธุรกิจด้ วยคุณธรรมและจริ ยธรรม ด้ วยนโยบายการเป็ น
หุ้นส่วนและพันธมิตรกับลูกค้ า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและสังคม ให้ มีพฒ
ั นาศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและเติบโตควบคู่ไปกับ
การดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัทอินเตอร์ ลิ ้งค์ฯ
คณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ พิจารณาและทบทวนปรับปรุ งนโยบายตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริ ษัทจด
ทะเบียนปี 2560 ที่สอดคล้ องกับหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานกลต. และ ตลท. ซึ่งอ้ างอิงตามนิยาม “Corporate
Governance” ของ G20/OECD ประกอบด้ วยสาระสําคัญ 8 หมวด ดังนี ้ :-

หมวดที่ 1
ตระหนั กถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์ กรที่
สร้ างคุณค่ าให้ กจิ การอย่ างยั่งยืน
คณะกรรมการมีอํานาจและหน้ าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้ อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมาย ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษัท อีกทังกํ
้ าหนดเป้าหมายแนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมกํากับดูแล
(Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
กําหนด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันและได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สําคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรื อแย้ งกับ
กฎหมายอื่นไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบการควบคุมภายในและรายการตรวจสอบในที่เพียงพอและ
เหมาะสม
พิจารณากําหนดโครงสร้ างการบริ หารงาน มีอํานาจในการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นต้ น
รวมถึงการกํ าหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่
แต่งตัง้ เพื่อพิจารณา และกํากับในเรื่ องดังต่อไปนี ้ :-

เรื่องที่ต้องพิจารณาและกํากับดูแลให้ มีการดําเนินการและไม่ ควรดําเนินการ
1. เรื่ องที่พิจารณาและกํากับดูแลให้ มีการดําเนินการ

เรื่ องที่คณะกรรมการกํากับดูแลให้ ดาํ เนินการ
1. กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ
2. สร้ างวัฒนธรรมองค์กร ยึดมัน่ ในจริยธรรม

เรื่ องที่ดาํ เนินการร่ วมกับฝ่ ายจัดการ
1. กําหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจําปี
2. ดูแลความเหมาะสม เพียงพอของระบบบริ หารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
3. ดูแลโครงสร้ างและปฏิบตั ิของคณะกรรมการให้ เหมาะสมเพื่อ 3. กําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่าง ฝ่ ายจัดการ
มีประสิทธิภาพ
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4. สรรหา พัฒนา กําหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
5. กําหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนเป็ นเครื่ องจูงใจให้ บคุ ลากร
ปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของ
องค์กร

4. กําหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และ
งบประมาณ
5. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
6. การดูแลให้ เปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินและอื่น ๆ ให้ มีความ
น่าเชื่อถือ

2. เรื่ องที่คณะกรรมการไม่ดําเนินการ

เรื่ องที่คณะกรรมการไม่ ดาํ เนินการ
1. ไม่แทรกแซงการตัดสินใจของฝ่ ายจัดการ ซึ่งให้ ดําเนินการรับผิดชอบตัดสินใจดําเนินงาน การจัดซื ้อจัดจ้ าง การรับบุคลากรเข้ า
ทํางาน ตามกรอบกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมตั ิแล้ ว (อนุมตั ิดําเนินการโดยฝ่ ายบริหาร)
2. การอนุมตั ิรายการที่กรรมการมีสว่ นได้ เสีย

หมวดที่ 2
กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกับคณะกรรมการบริ หาร กําหนด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives)
เป็ นไปเพื่อความเติบโต ต่อเนื่อง และยัง่ ยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเหมายหลักที่สอดคล้ องกับการสร้ างคุณค่าให้ กิจการ ลูกค้ า
ผู้มีสว่ นได้ เสียและสังคมโดยรวม ดังนี ้;
1. วัตถุประสงค์ ห รื อเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้ เป็ นแนวคิดหลักในการกํ าหนด
รู ปแบบธุรกิจ (Business model) และสื่อสารให้ ทกุ คนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทําเป็ น คําขวัญ วิสยั ทัศน์
ปรัชญา นโยบาย เป้าหมาย ปฏิญญา และความมุง่ มัน่ ดังนี ้
Motto

(คําขวัญ)

: อินเตอร์ ลิ ้งค์ นัมเบอร์ วนั (INTERLINK

Vision
Philosophy
Mission
Core value
Commitment

(วิสัยทัศน์ )
(ปรั ชญา)
(พันธกิจ)
(ค่ านิยม)
(ปฏิญญา)

:
:
:
:
:

no. 1)

เติบโต ต่อเนื่อง และยัง่ ยืน
นําเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย
เติบโตไปพร้ อมกันทังลู
้ กค้ า และพันธมิตร
คนดี – คนเก่ง
1. สินค้ าคุณภาพ
2. ราคาถูกกว่า
3. บริ การที่ดีกว่า
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Intention (ความมุ่งมั่น)
1. บริษัท อินเตอร์ ลงิ ้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (Interlink Communication Public Company Limited)
 นําเข้ าและจัดจําหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย
2. บริษัท อินเตอร์ ลงิ ้ ค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (Interlink Telecom Public Company Limited)
 เป็ นผู้ให้ บริ การโครงข่าย Fiber Optic ครอบคลุม 77 จังหวัดทัว่ ไทย
 เป็ นศูนย์ดาต้ าเซ็นเตอร์ ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สดุ
3. บริษัท อินเตอร์ ลงิ ้ ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (Interlink Power and Engineering Co., Ltd.)
 เป็ นผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมโครงการระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
2. ค่ านิยมขององค์ กร (Core Value) คือ แนวปฏิบตั ิที่เหมาะสมซึง่ กําหนดเป็ นนโยบาย เพื่อมุ่งเน้ นให้ พนักงานทุกคน
ปฏิบตั ิ อันจะทําให้ เกิดความเป็ นระเบียบแบบแผนในการปฏิบตั ิงาน และส่งผลให้ ภาพรวมการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร
ค่านิยมขององค์กร : คือคําว่า “ คนดี คนเก่ง” ซึง่ มีโดยมีแนวปฏิบตั ิที่เหมาะสม ดังนี ้ :
คนดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คนเก่ ง

มีเหตุผล
ใฝ่ หาความรู้
ทีทศั นคติที่ดี
ซื ้อสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรม
เห็นแก่สว่ นรวม
ต้ องเป็ นคนมีนํ ้าใจ
มีความวิริยะอุตสาหะ
มีวินยั และสัมมาคารวะ
รู้หน้ าที่ในงาน ในรอบครัว และในสังคม
รักษาชื่อเสียงทังของตนเองและบริ
้
ษัท

1.
2.
3.
4.

เก่งคน
เก่งคิด
เก่งงาน
เก่งเรี ยน

3. คณะกรรมการส่ งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้ างให้ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์ กรสะท้ อนอยู่ใน
การตัดสินใจและการดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
4 คณะกรรมการจัดทํากลยุทธ์ และแผนงานประจําปี สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ
โดยคํานึงถึงปั จจัยแวดล้ อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และควรสนับสนุนให้ มีการจัดทําหรื อ
ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ สําหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี ด้ วย เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากลยุทธ์ และแผนงานประจําปี ได้
คํานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ ้น และยังพอจะคาดการณ์ได้ ตามสมควร
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หมวดที่ 3
เสริมสร้ างคณะกรรมการที่เอือ้ ต่ อการบรรลุผล
คณะกรรมการรั บผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่ องขนาด องค์ ประกอบ สัดส่วน
กรรมการที่เป็ นอิสระ ที่เหมาะสมและจําเป็ นต่อการนําพาองค์กรสู่วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กําหนดไว้ โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหายทังด้
้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้ าน ตลอดจน
เพศและอายุ ที่จําเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

3.1 คณะกรรมการบริษัท
องค์ ประกอบ
1. คณะกรรมการบริษัทไม่จําเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. คณะกรรมการบริ ษัทให้ มีจํานวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด แต่ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน
้
น้ ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมดนั
3. คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
แต่ต้องไม่
น้ อยกว่า 3 คน
ทังนี
้ ้ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธานกรรมการและ
ตําแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้

คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
1. เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมีความซื่อสัตย์สจุ ริ ตมีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะ
อุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ ต้ องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วน
หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจกรรมของบริ ษัท ไม่ว่าจะทํา
เพื่อประโยชน์ตนหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
4. กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติที่เกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามที่บริ ษัทกําหนด และเป็ นไปตามแนวทางเดียวกันกับ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องที่กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และต้ องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้
เท่าเทียมกัน และไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ นอกจากนันยั
้ งสามารถเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
โดยให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ

ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณากลัน่ กรองนโยบายและหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาอัตราให้ มีความเหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ รวมทังเปรี
้ ยบเทียบได้ กับ
อุตสาหกรรมในประเภทและขนาดใกล้ เคียงกัน ให้ สอดคล้ องกับผลประกอบการและความสําเร็ จของเป้าหมาย และนํ าเสนอ
คณะกรรมการก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการการมีอํานาจและหน้ าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎมาย วัตถุประสงค์
และข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ตลอดจนมติ ข องที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
้ วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท
2. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับตังแต่
3. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครัง้ /ปี
4. จัดทําและรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลดําเนินงานในรอบปี ที่
ผ่านมา และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
5. กํ า หนดเป้ าหมายแนวทาง นโยบาย แผนงานการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ และงบประมาณของบริ ษั ท ควบคุม กํ า กับ ดูแ ล
(Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. การกําหนดนโยบายการบริ หารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Policy) และกํากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หาร ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและรายงานผลให้ คณะกรรมการทราบ รวมถึงจัดให้ มีการทบทวนระบบหรื อประเมินประสิทธิภาพของ
การจัดการความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ
7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั ิแผนการขยายธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้ าร่ วมลงทุนที่
เสนอโดยฝ่ ายบริหาร
8. จัดทํารายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทํารายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
บริษัทและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาในรายงานประจําปี
ของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
9. กํากับและดูแลการบริ หารจัดการและการดําเนินงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนด
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ข้ อกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สําคัญ
เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายอื่น รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบการควบคุมภายในและรายการตรวจสอบในที่เพียงพอและ
เหมาะสม
10. พิจารณากําหนดโครงสร้ างการบริ หารงาน มีอํานาจในการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เป็ นต้ น รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้
ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ที่กําหนดนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทําให้ คณะกรรมการ
บริหารประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ งมี
ส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดทํากับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิ
11. คณะกรรมการมอบอํานาจให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการหรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้ บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ
หน้ าตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขการมอบอํานาจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร
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ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทําให้ บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการ
ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ ้นกับบริ ษัท หรื อ
บริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ
ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง) เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปรายการธุรกิจปกติและเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ า
โดยทัว่ ไป หรื อเป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว โดยอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการตามที่กําหนดเกี่ ยวกับรายการที่เกี่ ยวโยงกัน และรายการได้ มาหรื อจํ าหน่ายไป ซึ่งทรั พย์ สินที่สําคัญของบริ ษัทจด
ทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยและ/หรื อประกาศอื่นใดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท
จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเป็ นรายบุคคล และรายคณะ
1. ประเมินตนเองรายบุคคล เลขานุการจะส่งแบบประเมินให้ คณะกรรมการทําการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง
และกําหนดระยะเวลาในการจัดส่งเพื่อให้ เลขานุการรวบรวมประมวลผลข้ อมูล และนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในเดือนกุมภาพันธ์ของปี ถัดไป
2. ประเมิ น ผลคณะกรรมการรายคณะโดยเลขานุก ารบริ ษั ท ส่ง แบบประเมิ น ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ประเมิ น ผล
ประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานร่ วมกันในที่ประชุมทังคณะ
้
เพื่อพิจารณาและทบทวนผลการปฏิบตั ิงานร่ วมกันในช่วง
เดือนธันวาคมของทุกปี

การประชุม
1. ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมากกว่า 6 ครัง้ /ปี โดยกําหนดวันประชุมไว้ ล่วงหน้ าตลอดทังปี
้ และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจําเป็ น
2. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ประธานกรรมการหรื อบุคคลซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
พร้ อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้ กรรมการทุกท่านล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
เพื่อให้ กรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอ เว้ นแต่กรณีจําเป็ นเร่ งด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริ ษัท
ให้ สามารถแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกําหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้
3. กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ และให้ กรรมการที่มีส่วนได้ เสียออกจากที่
ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่ องนันๆ
้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ อภิปรายแสดงความคิดอย่างเป็ นอิสระ

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ประกอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการบริษัท ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 ท่าน
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประกอบด้ วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ ด้านการเงินและบัญชี
และประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้ าที่ในการสอบทานงบการเงินได้

คุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องคุณสมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ ข้ อกําหนดที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตลาด
หลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ กําหนดขึ ้นโดยกรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกันหรื อนิติบคุ คลที่อาจความมีความ
ขัดแย้ ง เว้ นแต่ได้ พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับแต่งตัง้
3. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกันหรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่ได้ พ้นจาก
ลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
4. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกันหรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริ หารหรื อหุ้นส่วน
ผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชีซงึ่ มีสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่ได้ พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริการที่เป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริการเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริการทางวิชาชีพ เป็ นนิติบคุ คลให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่ได้ พ้นจากลักษณะ
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน ได้ รับการแต่งตัง้
6. ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คูส่ มรส พี่น้องและบุตรรวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ผู้บริ หารผู้ถือหุ้นใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังเพื
้ ่อเป็ นตัวแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นที่เป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
9. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ ตดั สินใจเรื่ องการดําเนินงานกิจการของบริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
10. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทในกลุม่ (เฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน)
11. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้ อย
หนึง่ คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทําหน้ าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานให้ มีการรายงานทางการเงินที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่
เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
4. สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้
มัน่ ใจว่า สมเหตุผล และเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ
7. กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของแผนกตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็ นอิสระ รวมทัง้
ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ าตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหัวหน้ า
ตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะของทัง้ ผู้สอบบัญชี และแผนกตรวจสอบภายใน รวมทัง้
ติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่า ฝ่ ายบริหารมีการดําเนินการต่อข้ อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และ
ภายในเวลาที่เหมาะสม
10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรื อพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้ องมารายงาน หรื อนําเสนอข้ อมูล
ร่วมประชุม หรื อจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องและจําเป็ น
11. ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจําเป็ นเพื่อให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม
ขององค์กรและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
12. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อมูล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน
ด้ านต่างๆ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
13. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ฝ่ าย
บริหารมีหน้ าที่ที่จะต้ องรายงานหรื อนําเสนอข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุน
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ บรรลุตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย

3.3. คณะกรรมการสรรหาและค่ าตอบแทน
องค์ ประกอบ
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัทฯ อย่างน้ อย 3 ท่าน ซึง่ กรรมการกึ่งหนึ่ง
ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
และกําหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการ
บริษัท
3. หากจํ า เป็ นต้ องมี คณะกรรมการที่ ทําหน้ า ที่บ ริ หาร จะต้ องประกอบด้ ว ยกรรมการอิสระอย่างน้ อ ย 2 ใน 3 และ
ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนต้ องเป็ นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติ
1. เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้ าใจถึงคุณสมบัติหน้ าที่และความรับผิดชอบใน
ฐานะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ตลอดจนความรู้ด้านบรรษัทภิบาล
2. ประธานและกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ควรเป็ นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็ นแกน
หลักในการผลักดัน ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนอย่างเป็ นอิสระ
3. กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้ องไม่มีรายใดได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าร้ อยละ 5 หรื อหากมีการได้ รับ
การจัดสรรเกินร้ อยละ 5 ไม่มีสทิ ธิให้ ความเห็นชอบในการจัดสรรครัง้ นันๆ
้
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ค่ าตอบแทน
คณะอนุก รรมการสรรหาและกํ า หนดค่า ตอบแทนพิจ ารณากลั่น กรองนโยบายและหลัก เกณฑ์ การจ่ า ยค่า ตอบแทน
กรรมการ โดยพิจารณาอัตราให้ มีความเหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ รวมทังเปรี
้ ยบเทียบได้ กบั อุตสาหกรรมในประเภท
และขนาดใกล้ เคียงกัน ให้ สอดคล้ องกับผลประกอบการและความสําเร็ จของเป้าหมาย และนําเสนอคณะกรรมการก่อนนําเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ กรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ และกรรมการผู้จดั การ
2. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดั การใหญ่ และกรรมการผู้จดั การบริ ษัทโดยพิจารณา
บุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิ และหรื อเสนอขอ
อนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
3. กําหนดค่าตอบแทนที่จําเป็ นและเหมาะสม ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของกรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ และกรรมการผู้จดั การของบริษัทแต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
กรรมการผู้จัดการบริ ษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรื อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมตั ิตามแต่กรณี
5. รายงานกรอบด้ านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผลและวัตถุประสงค์ ของนโยบายเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจําปี
6. ร่ วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประเมินและกํ าหนดผู้สืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริ ษัทรวมทัง้
ผู้บ ริ หารระดับ สูง ซึ่งรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดัง กล่า ว และรายงานแผนการสืบทอดตํา แหน่ง ของ
ผู้บริหารระดับสูงให้ คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็ นประจําทุกปี
7. ร่ วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดทํ านโยบายแผนการสืบทอดตําแหน่งสําหรั บตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
รวมทังผู
้ ้ บริหารระดับสูงซึง่ รายงานตรงต่อกรรมการผู้จดั การใหญ่ดงั กล่าว
8. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เปลี่ยนแปลง
9. ดําเนินการอื่นๆ ใดหรื อตามอํานาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้ าที่ให้ เป็ นคราวๆ ไป

การประชุม
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จํานวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
3. ในกรณี ที่ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้
กรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
4. กรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในเรื่ องที่พิจารณาเรื่ องใด มิให้ ออกเสียลงคะแนนใน
เรื่ องนันๆ
้ ยกเว้ นกรณีพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทังคณะ
้
5. การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
เสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
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6. การรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่มีการประชุมต่อคณะกรรมการ
บริ ษั ท จัด ทํ า เสร็ จ ภายใน 30 วัน และลงนามรั บ รองความถูก ต้ อ ง โดยประธานกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน
7. รายงานผลการประเมินตนเอง กรรมการทังคณะและรายบุ
้
คคล ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจําปี และแบบ
แสดงรายงานข้ อมูลประจําปี ตามความเหมาะสม

3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกํากับดูแลกิจการ
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและกํากับดูแลกิจการ ได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท เพื่อช่วยกํากับดูแล
งานด้ านการบริ หารความเสี่ยงในระดับต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อให้ มนั่ ใจว่า ฝ่ ายบริหารซึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบงานด้ าน
ครอบคลุมความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยงได้ นําระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภทต่างๆ อย่างครบถ้ วน และช่วยกํากับการปฏิบตั ิตามแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจ
ขององค์กรเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้ วยกรรมการและผู้บริ หารอย่างน้ อย 3 คน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ

ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณากลัน่ กรองนโยบายและหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาอัตราให้ มีความเหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ รวมทังเปรี
้ ยบเทียบได้ กับ
อุตสาหกรรมในประเภทและขนาดใกล้ เคียงกัน ให้ สอดคล้ องกับผลประกอบการและความสําเร็ จของเป้าหมาย และนํ าเสนอ
คณะกรรมการก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
บริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาและนําเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาสอบทานและให้ ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ (Risk Appetite) และนํ าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบ
3. กํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิตามนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มี
้ กรและมีการปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่อง
ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทัว่ ทังองค์
4. สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญและดําเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจว่า องค์กร
มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ และมีผ้ ตู รวจสอบภายในเป็ นผู้สอบทานเพื่อให้
มัน่ ใจว่า บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทังการนํ
้
าระบบการบริ หาร
ความเสี่ยงมาปรับใช้ อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทังองค์
้ กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญอย่างสมํ่าเสมอ
้ จารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ ไขข้ อมูล
7. ให้ คําแนะนําและคําปรึ กษาคณะทํางานบริ หารความเสี่ยง รวมทังพิ
ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
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8. พิจารณาแต่งตังบุ
้ คลากรเพิ่มเติมหรื อทดแทนในคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมถึงการ
กําหนดบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. ประชุ ม เพื่ อ การสื่ อ สารแลกเปลี่ ย นข้ อมูล และประสานงานเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในกั บ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ทังนี
้ ้ผู้บริ หาร/คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง/ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้สอบบัญชี จะต้ องรายงานหรื อนําเสนอข้ อมูลและ
เอกสารที่เกี่ยวข้ องต่อคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงให้ บรรลุตามหน้ าที่ซึ่งได้ รับ
มอบหมาย

การกํากับดูแลกิจการ
1. กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและ
อนุมตั ิ
2. ให้ คําแนะนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีแก่คณะกรรมการบริ ษัท
3. จัดทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนแนวปฏิบตั ิด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบกับ
หลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข องมาตรฐานสากล และของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิปรับปรุงให้ เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
4. แต่งตังคณะทํ
้
างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานตามความเหมาะสมและกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้
คณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยรายงานผลการกํากับดูแลกิจการให้ ทราบเป็ นระยะ
5. รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
6. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การประชุม
1. ให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและกํากับดูแลกิจการ จัดการประชุมเป็ นประจํา ไม่น้อยกว่าปี ละ 1 ครัง้ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกํากับดูแลกิจการสามารถเชิญบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมได้
2. ในการประชุมแต่ละครัง้ ต้ องมีกรรมการบริ หารเข้ าร่ วมประชุม และในการประชุมมีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจํานวนกรรมการที่มีอยูใ่ นขณะนันจึ
้ งจะถือเป็ นองค์ประชุม
3. ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงและกํากับดูแลกิจการไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม และไม่ได้ มีการแต่งตัง้
อก
รักษาการประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงและกํากับดูแลกิจการ กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นันจะเลื
้
กรรมการท่านใดท่านหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
4. ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงและกํากับดูแลกิจการ อาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและ
กํากับดูแลกิจการได้ เป็ นกรณีพิเศษ หากมีการร้ องขอพิจารณาประเด็นสําคัญจําเป็ นต้ องหารื อร่วมกัน
5. หากกรรมการท่านใดเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่พิจารณา ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรื อออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่ องนันๆ
้
6. เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและกํากับดูแลกิจการ มีหน้ าที่นดั หมายการประชุม จัดเตรี ยมวาระการ
ประชุม นํ าส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม ทัง้ นี ้ หนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมให้ นําส่งล่วงหน้ าก่อนการประชุม
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7. ในการลงมติของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและกํากับดูแลกิจการ ให้ ประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงและกํากับดูแลกิจการ มีเสียงคนละหนึ่งเสียงให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานฯ มีสทิ ธิลงคะแนนอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาดและเลขานุการไม่มีสทิ ธิออกเสียง
8. นําเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารความเสี่ยงองค์กรเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง แก้ ไข ปรับปรุ ง เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญที่องค์กรเผชิญ
อยู่ และปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงขององค์กรในอนาคต
รายงานในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกํากับดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ ไข ในกรณีที่มีการกระทําที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการดําเนินงานของบริษัท และไม่เป็ นไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

3.5 คณะกรรมการบริหาร
องค์ ประกอบ
1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้ วยกรรมการและผู้บริ หารไม่น้อยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการบริ ษัทจะเลือกกรรมการบริ หารคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธาน
3. ประธานกรรมการบริ หารอาจเป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การใหญ่

คุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบริ หารต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทเป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้
ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. คณะกรรมการบริ หารต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง

ค่ าตอบแทน
บริ ษัทฯ มีเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หารโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา
รวมถึ ง พิ จ ารณาเที ย บเคี ย งกับ บริ ษั ท อื่ น ในธุ รกิ จ เดี ย วกัน ด้ ว ย สํา หรั บ ค่า ตอบแทนของผู้บ ริ ห าร ได้ แ ก่ เงิ น เดื อ น โบนัส และ
ผลประโยชน์อื่นๆ

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ หาร มีหน้ าที่ในการบริ หารกิจการของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของ
บริ ษั ท ทัง้ นี ้ ในการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ดัง กล่า วจะต้ อ งเป็ นไปตามนโยบาย ข้ อ บัง คับ หรื อ คํ า สั่ง ใด ๆ ที่
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด นอกจากนี ้ ให้ คณะกรรมการบริ หารมีหน้ าที่ในการพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ที่จะ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบ
2. กํ า หนด พิ จารณา อนุมัติ ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ นโยบายทางธุ รกิ จ เป้ าหมาย แนวทาง แผนการดํ า เนิ น งาน และ
งบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. มี อํ า นาจพิ จ ารณาอนุมัติ เ ฉพาะกรณี ห รื อ การดํ า เนิ น การใดๆ อัน เป็ นปกติ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ภายใต้ ว งเงิ น หรื อ
งบประมาณประจําปี ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทและมีอํานาจดําเนินการตามที่กําหนดไว้
17

4. แต่งตัง้ ถอดถอน เลิกจ้ าง ต่ออายุการทํางาน พนักงานหรื อเจ้ าหน้ าที่ระดับบริ หารของบริ ษัทในตําแหน่งที่ตํ่ากว่า
ตําแหน่งประธานกรรมการบริ หาร รวมถึงพิจารณาจ้ าง หรื อเลิกจ้ างบุคลากรที่มีอายุครบ หรื อเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่
กําหนดให้ เกษี ยณอายุตามข้ อบังคับการทํางานของบริ ษัท และพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นไปตามโครงสร้ างเงินเดือน
ขององค์กร
5. รายงานผลการดําเนินงานในเรื่ องและภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ
 รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทรายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษัท ซึง่ รวมถึงงบการเงินประจําปี และงบการเงินราย
ไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
 รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ หารพิจารณาเห็นสมควร
6. พิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าร่ วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจนเข้ าดําเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึง
การทํานิติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าวจนเสร็จการ
7. พิจารณาสอบทานและอนุมตั ิรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจําหน่ายทรัพย์สิน การบริ หารทรัพยากรบุคคล การเงิน
และการบริ หารเงิน การบริ หารงานทัว่ ไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท ภายในขอบเขตอํานาจที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
8. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
9. ดําเนินการอื่นๆ ใดหรื อตามอํานาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายหน้ าที่ให้ เป็ นคราวๆ ไป

การประชุม
คณะกรรมการบริ หารมี การกําหนดการประชุมเป็ นประจํ าทุกเดื อน หากมีการยกเลิกหรื อประชุมมี E-mail แจ้ งให้ ผ้ ูที่
เกี่ยวข้ องทราบล่วงหน้ าทุกครัง้ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามอํานาจหน้ าที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทและพิจารณา
กลัน่ กรองเรื่ องที่นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
1. รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เปรี ยบเทียบกับแผนงบประมาณรายไตรมาสต่อคณะกรรมการ
บริษัท
2. รายงานกิจกรรมข้ อมูลที่สําคัญ เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัท
3. เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
 เลขานุการที่ประชุมแจ้ งกําหนดการประชุมและส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนวันประชุม
 เลขานุการที่ประชุมจดบันทึกการประชุม และจัดทําร่ างรายงานการประชุมส่งให้ คณะผู้บริ หารพิจารณา
ก่อนจัดพิมพ์ฉบับจริ งภายใน 14 วันหลังจากการวันประชุม

3.6 เลขานุการบริษัท
เพื่อให้ การดูแลการดําเนินการงานด้ านเลขานุการบริษัทให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เลขานุการบริษัท
หน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี ้
1) ทะเบียนกรรมการ
2) รายงานประจําปี ของบริษัทฯ
18

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

3) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
4) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริหาร
จัดส่งสําเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องให้ ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่บริษัทฯ ได้ รับรายงานนัน้
จัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
ดูแล ตรวจสอบ และให้ คําแนะนําในการดําเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้ เป็ นไปตามหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้ อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เป็ นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้ อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
ประสานงาน และติดตามการดําเนินงานตามมติของกรรมการ และผู้ถือหุ้น
ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลตามระเบียบและ
ข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการ
ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย

หมวดที่ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
บริษัทฯ ได้ สนับสนุนให้ กรรมการทุกท่านเข้ าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้ อเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
้ การส่งเสริ มให้ มีการฝึ กอบรมให้
เป็ นต้ น ซึง่ กรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้ ผา่ นการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ ว รวมทังมี
ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริ ษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ทางเลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้ช่วย
้ จะได้ รับ
แจ้ งหลักสูตรการอบรมที่น่าสนใจให้ กบั กรรมการทุกท่านทราบ หากมีกรรมการใหม่เข้ ามาดํารงตําแหน่ง กรรมการท่านนันก็
การสรุปลักษณะและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากประธานกรรมการเพื่อเป็ นข้ อมูลต่อไป
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ เลขานุการบริ ษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าอบรมหลักสูตรต่างๆ และรับ
ฟั ง/เสวนาในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง/สอดคล้ องกับสถานการณ์ และเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงาน ที่จดั โดยสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างสมํ่าเสมอ

หมวดที่ 5
ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรั บผิดชอบ
การดําเนินธุรกิจด้ วยความยั่งยืน
เป็ นเวลากว่า 30 ปี ที่กลุ่มบริ ษัทอินเตอร์ ลิ ้งค์ได้ ดําเนินธุรกิจเคียงคู่อยู่กบั สังคมไทย ได้ มีความตระหนักในความสําคัญของ
การดําเนินธุรกิจภายใต้ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) จึงมีการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อ
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สังคมให้ สอดคล้ องไปกับนโยบายของการดําเนินธุรกิจภายใต้ เป้าหมาย “เติบโต ต่อเนื่อง และยัง่ ยืน” เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนา
ธุรกิจควบคูไ่ ปกับการพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืนสูงสุด ดังต่อไปนี ้
ด้ านที่ 1 การบริ หารจัดการภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สนับสนุนและส่งเสริ มให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยยึดมัน่ ในอุดมการณ์ ซึ่งได้ ถือปฏิบตั ิสืบเนื่องกันมา
้ การตระหนักถึงพันธกิจ
ภายใต้ หลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ บนพื ้นฐานแห่งประโยชน์สขุ อย่างสมดุลและยัง่ ยืน พร้ อมทังมี
สําคัญในการสร้ างความเชื่อมัน่ ในการดําเนินธุรกิจ โดยมีระบบบริ หารจัดการที่ดี โปร่ งใส และเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุก
ฝ่ าย ดังนันสิ
้ ่งที่จะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นไว้ วางใจ และมัน่ ใจในการลงทุนกับธุรกิจขององค์กร คือ การมีนโยบายและการดําเนินงานที่รักษา
สิ ท ธิ พื น้ ฐานที่ ผ้ ูถื อ หุ้น พึง ได้ รั บ อย่ า งเป็ นธรรมตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด หรื อ มากกว่ า นัน้ รวมถึ ง มี ก ารจัด การที่ เ หมาะสม มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สดุ เป็ นที่ยอมรับจากผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายเสมอ
ด้ านที่ 2 การดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม มีจริยธรรม และความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้ อมทังปฏิ
้ บตั ิตามกฎหมาย
เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็ นองค์กรที่มีความเป็ นกลางทางการเมือง ยึดถือการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้ าและสัญญาที่
กําหนด จรรยาบรรณ และคํามัน่ ที่ให้ ไว้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเคร่งครัด มีการกําหนดระเบียบในการจัดหาและการดําเนินการต่างๆ
ที่ชดั เจน สนับสนุนการจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม หลีกเลี่ยงสิง่ ที่จะก่อให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา รวมทังจะไม่
้
ทําธุรกิจกับคูค่ ้ าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
ด้ านที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้ างวัฒนธรรมองค์กรแห่ง “คนดี คนเก่ง” ซึ่งเป็ นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนแนวคิด
ความรั บผิดชอบต่อสังคมจากภายในไปสู่ภายนอกองค์ กร ผ่านกระบวนการ CSR โดยให้ ความสําคัญในทุกระดับของการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดโครงการคนคุณภาพขึ ้นภายในองค์กร ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ สําคัญในการสร้ างความ
ยัง่ ยืนให้ กบั สังคมไทย ตามแนวคิดที่สําคัญว่า “พนักงาน” ถือเป็ นทรัพยากรที่มีค่าที่สดุ ขององค์กร และการเจริ ญเติบโตขององค์กร
ขึ ้นอยู่กบั พนักงานที่มีคณ
ุ ภาพ บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้ นที่จะปรับปรุ งระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล เสริ มสร้ างวัฒนธรรมให้
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สร้ างความผูกพันที่ดีระหว่างพนักงานที่มีต่อองค์กร มุ่งมัน่ ในการดูแลรักษาพนักงาน
โดยจัดให้ มีสวัสดิการที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน รวมทังการเชื
้
่อมัน่ ในคุณค่าของคน มุ่งมัน่ ส่งเสริ ม
ให้ เกิดความเป็ นเลิศ ด้ วยแนววิธีการมอบประสบการณ์ ในการเรี ยนรู้ อบรมเพิ่มเติมทักษะ พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่แล้ วให้ เกิด
ความสามารถที่โดดเด่นขึ ้นมา ทําให้ สามารถเติบโตในหน้ าที่ ในสายงาน
ด้ านที่ 4 การมุ่งมัน่ พัฒนาความสัมพันธ์ กบั ผู้มีส่วนได้ เสีย ผ่านการดําเนินธุรกิจด้ วยความสุจริ ต สามารถตรวจสอบได้
มุ่งเน้ นการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทฯควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวทางเกี่ยวกับบทบาทของบริ ษัทต่อผู้มีส่วนได้ เสีย ไว้ ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริ ษัทฯ มีการ
ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลท. กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ แก่ ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า เจ้ าหนี ้ คู่แข่งขัน ผู้ถือหุ้น
หรื อผู้ลงทุน รวมทังเพื
้ ่อนบ้ าน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิ รวมถึงการที่จะไม่กระทําการใดๆ
อันเป็ นการละเมิดสิทธิ รวมทังทรั
้ พย์สนิ ทางปั ญญา อาทิเช่น
้ งให้ ความ
- บริษัทฯ จะเคารพสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบตั ิต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็ นธรรม ไม่เอาเปรี ยบผู้ร่วมทุน อีกทังยั
ร่ ว มมื อ อย่า งดี กับ ผู้ร่ ว มลงทุน เพื่ อ เป็ นการส่ง เสริ ม และสนับ สนุน การดํ า เนิ น งานของกิ จ การให้ มีค วามแข็ ง แกร่ ง
สนับสนุนให้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ก่อให้ เกิดความโปร่งใส และผลักดันให้ การดําเนินงานเป็ นไป
ตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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- บริ ษัทฯ มีความคํานึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ซื่อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ ยึดมัน่ ในการดําเนินงานเพื่อ
ก่อให้ เกิดความเชื่อถือ และเป็ นธรรมให้ กบั เจ้ าหนี ้ ปฏิบตั ิตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด พร้ อม
ทังมุ
้ ง่ มัน่ ในการักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับเจ้ าหนี ้
ด้ านที่ 5 การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ภายใต้ หลักความเชื่อว่าบริ ษัทฯจะไม่สามารถเติบโตได้ หาก
ปราศจากการช่วยเหลือเกื ้อกูลจากชุมชนและสังคม โดยให้ ความสําคัญในด้ านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วน
ในการปรับปรุ งคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ ดีขึ ้น พร้ อมทังส่
้ งเสริ มและสนับสนุนให้ พนักงานมีจิตอาสา ผ่านทางกิจกรรมต่างๆของ
บริ ษัทฯ เพราะการที่ธุรกิจจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้ อย่างยัง่ ยืนนัน้ ผู้ประกอบการทุกรายต้ องมีการดําเนินการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนที่ได้ มาตรฐานเดียวกัน ผลักดันแนวคิดและแนวปฏิบตั ิที่ดีในการดูแลชุมชนร่ วมกันอย่างจริ งจัง ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงได้ ม่งุ มัน่
และพยายามทุกวิถีทางในการปลูกฝั งจิตสํานึกที่ดี และส่งเสริ มให้ พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดี มีหน้ าที่
รับผิดชอบและทําประโยชน์ให้ กบั ชุมชนและสังคม ทังยั
้ งเปิ ดโอกาสให้ ชุมชนและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อ
โครงการต่างๆ รวมทังเสนอความคิ
้
ดเห็น ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อร้ องเรี ยน เพื่อนําไปปรับปรุ ง แก้ ไข ทําให้ ผลจากการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ สัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และยังมุ่งหวังให้ องค์กรและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างยัง่ ยืน เพราะบริ ษัทฯ เชื่อว่า “สังคมที่
เข้ มแข็ง” จะเป็ นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ เจริญก้ าวหน้ า
ด้ า นที่ 6 การพัฒ นานวัต กรรม (Innovation) ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นการปฏิ บัติ ง าน และการตัด สิ น ใจอย่ า งเป็ นระบบ
(System) เริ่ มตังแต่
้ การป้องกัน (Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุ ง (Improve) และพัฒนา (Development) เพื่อส่งเสริ มให้ เกิด
นวัตกรรมใหม่ (Innovation) อยูเ่ สมอ

การเปิ ดเผยข้ อมูลการดําเนินธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริษัทฯได้ เปิ ดเผยรายละเอียดการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ในรายงานความยัง่ ยืน ประจําปี 2560 โดย
คัดเลือกเฉพาะการดําเนินงานที่มีนยั สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ ตามแนวทางของการจัดทํารายงานความยัง่ ยืนที่จดั ทําโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ กรอบการจัดทํารายงานขององค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้ วยการรายงานสากล (Global Reporting
Initiative: GRI) ฉบับ G4 ซึง่ เป็ นมาตรฐานสากลด้ านการรายงานและผลการดําเนินงานด้ านสิง่ แวดล้ อม สังคม เศรษฐกิจ ฉบับ
ล่าสุด โดยแยกย่อยออกได้ เป็ น 9 หัวข้ อหลัก ดังนี ้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงคุณค่าในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ ความสําคัญกับกระบวนการดําเนินกิจการ
ในทุกขันตอน
้
ยึดหลักบริ หารงานภายใต้ ความโปร่ งใส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ มู ีส่วน
ได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย โดยได้ ยดึ แนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
2. การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
บริ ษั ท มี น โยบายในการดํ า เนิ นการต่ อ ต้ านการคอร์ รัป ชั่น โดยได้ จัดทํ า แนวทางการปฏิ บัติเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรไว้ ใ น
จรรยาบรรณของบริ ษัท ซึ่งได้ ผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
เอกสารเลขที่ บช. 480/57/บส. โดยได้ สื่อสารไปยังพนักงานทุกคน โดยมีการกําหนดให้ มีการอบรมนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
แก่พนักงานทุกคนในการปฐมนิเทศน์ พนักงานใหม่และติดประกาศผ่านบอร์ ดภายในบริ ษัทฯ อีกทังบนเวปไซท์
้
ของบริ ษัทฯ เพื่อ
เผยแพร่ แก่บุคคลทัว่ ไปที่สนใจ เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้ องและนําไปปรับใช้ ในการปฏิบตั ิงานอย่าง
เหมาะสม
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯยึดหลักในการเคารพสิทธิ มนุษยชน ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนต้ องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื ้นที่ และเคารพหลักสิทธิ มนุษยชนสากลอย่างเคร่ งครัด ซึ่งเป็ นพื ้นฐานในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และเพื่อความมัน่ ใจ บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมีนโยบายที่ชดั เจน และแนวระเบียบ
ปฏิบตั ิที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึ่งเป็ นธรรมกับบุคลากรทุกคน ในการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อเป็ นการป้องกันการละเมิดสิทธิ
มนุษ ยชนในทุก กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ซึ่ง มี ก ารดํ า เนิ น งานเป็ นไปตามข้ อ กํ า หนดของมาตรฐานสากล ผ่า นกลไกการ
บริหารงานของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริษัทฯให้ ความคุ้มครอง ดูแล และจัดสรรสวัสดิการอย่างเหมาะสมให้ กบั บุคลากรทุกคน รวมทังการคุ
้
้ มครองสถานภาพการ
ทํางานของบุคลากรทุกส่วนงาน รวมทังให้
้ ความเสมอภาคทางโอกาสในการเข้ าทํางานอย่างไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ เพราะบริ ษัทฯ
ตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นปั จจัยแห่งความก้ าวหน้ า จึงได้ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถสูง โดยมีแผนการ
พัฒนารายบุคคลประจําปี นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีการดูแลพนักงานด้ วยการให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็ นธรรม และสอดคล้ องกับ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
มีการทบทวนอัตราผลตอบแทนให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถ
แข่งขันได้ กบั ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่งพนักงานทุกคน ทุกระดับจะมีตวั ชี ้วัด
(KPI) และรวมทัง้ มี ก ารทบทวนสวัส ดิ ก ารในระดับ ที่ สูง กว่ า กฎหมายกํ า หนดไว้ เช่ น กองทุน สํ า รองเลี ย้ งชี พ สวัส ดิ ก ารค่ า
รักษาพยาบาลด้ านสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลด้ านอุบตั ิเหตุ โครงการสะสมหุ้น (E-jib) เป็ นต้ น
5. ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทฯมีความมุ่งมัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจและความมั่นใจให้ กับผู้บริ โภค เพื่อให้ ได้ รับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดี มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ในระดับราคาที่เหมาะสม ให้ ข้อมูลโดยไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง และไม่เปิ ดเผย
ข้ อมูลลูกค้ าหรื อผู้บริ โภคโดยไม่ได้ รับอนุญาต อีกทังยั
้ งมีการสร้ างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบสินค้ าและบริ การที่
ตอบสนองตามความต้ องการที่แ ท้ จริ งของผู้บริ โภคทัง้ ด้ านคุณภาพและราคาที่ เป็ นธรรม ซึ่ง สินค้ าและบริ การจะต้ องมี ความ
ปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม และเสริมสร้ างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยการนํากลยุทธ์ความเป็ นเลิศมา
ใช้ ในการดําเนินงาน เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจ และได้ รับความพึงพอใจสูงสุด พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีส่วนงานที่รับผิดชอบการบริ หารลูกค้ า
้
สัมพันธ์ โดยจะได้ นําข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้ า และบริ การ รวมถึงการให้ คําปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ งาน การแก้ ไขปั ญหา รวมทังมี
การบริ การหลัง การขาย รวมทัง้ รั บ ข้ อ ร้ องเรี ย น เพื่ อ นํ า ข้ อ เสนอแนะไปจัดทํ า เป็ นแผนงาน สํ า หรั บ ปรั บ ปรุ ง ประสิท ธิ ภ าพการ
ดําเนินงานให้ ดีขึ ้น
6. การดูแลความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยในสถานที่ทาํ งาน และรั กษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษั ทฯ มุ่งมั่น พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ด้วยความใส่ใ จต่อผลกระทบที่ มีต่อ สิ่งแวดล้ อ ม ด้ ว ยความใส่ใจตลอดวงจรชี วิต ของ
ผลิตภัณฑ์ ดังนันผลิ
้ ตภัณฑ์ที่นําเข้ ามาจัดจําหน่ายจึงอยู่ภายใต้ มาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ซึง่
้
เป็ นระเบียบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC) ที่กําหนดไว้ เป็ นมาตรฐานทางด้ านสิ่งแวดล้ อม นอกจากนันในการออกแบบ
ศูนย์ Data Center ยังเน้ นให้ เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด รวมทังการมี
้
ระเบียบปฏิบตั ิในการทํางานอย่างชัดเจน เพื่อลด
ผลกระทบที่มีตอ่ สิง่ แวดล้ อม
ส่วนในด้ านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงานนัน้ บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสําคัญเสมอมา ทําให้ มี
การดําเนินการในเรื่ องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีการกําหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้ อมการทํางาน
เพื่อให้ ทกุ หน่วยงานมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี โดยที่ม่งุ หวังที่จะให้ สร้ างเป็ นวัฒนธรรมความปลอดภัย
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ภายในองค์ พนักงานจะต้ องปฏิบัติตามอย่างเคร่ งครัด อีกทัง้ ยังมีการฝึ กอบรมเพื่อสร้ างการตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ทํางาน เรี ยนรู้ถงึ หลักการประเมินความเสี่ยง การป้องกัน การควบคุม และการปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษัทฯตอบแทนชุมชนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อพัฒนาสังคมให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้
ดําเนินกิจการโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อชุมชนรอบข้ าง รับฟั งข้ อเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงให้ เกิดคุณค่าร่วมแก่กนั ทุกฝ่ าย
8. การมีนวัตกรรมหรื อเผยแพร่ นวัตกรรม
บริษัทฯได้ ประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้ วยการปฏิบตั ิและตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ (System) เริ่ มตังแต่
้
การป้องกัน (Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุ ง (Improve) และพัฒนา (Development) เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดนวัตกรรมใหม่
(Innovation) อยู่เสมอ โดยจัดให้ มีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้ าในแต่ละกลุม่ ธุรกิจ เพื่อการวัดระดับความคาดหวัง ความพึง
พอใจของลูกค้ า และนําเอาความต้ องการของลูกค้ ามาพัฒนาต่อยอดเป็ นนวัตกรรมใหม่ๆ
9. นโยบายการไม่ ละเมิดทรั พย์ สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์
บริ ษัทฯมีนโยบายการใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยได้ จดั ทําแนวทางการปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ตามเอกสารเลขที่ IT.005/14/BS ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 6 มกราคม 2557 ในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ โดยบริ ษัทมีแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่ องราวต่างๆ อาทิ พนักงานทุกคนต้ องลงนามในบันทึกข้ อตกลง
การไม่ก ระทํ า ผิ ดเกี่ ย วกับคอมพิว เตอร์ แ ละการไม่ละเมิดทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญา บริ ษั ท มี การกํ า หนดนโยบายการใช้ ง านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริ ษัทและได้ มีการตรวจสอบการใช้ ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ การทํางานของพนักงาน เพื่อป้องกัน
การใช้ ซอฟแวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรื อไม่เกี่ยวข้ องกับการทํางาน โดยถือเป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริ หาร พนักงานทุก
คน บริ ษัทในเครื อ ตลอดจนผู้รับเหมาที่ทํางานในนามของบริษัทฯ

หมวดที่ 6
ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและกํากับดูแลกิจการเพื่อ
กํากับดูแลระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทําให้ บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องรวมถึงนโยบายต่างๆ ซึ่งมีการจัดให้ มีแผนกตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระใน
การปฏิบัติหน้ าที่เป็ นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิ ภาพระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
พร้ อมทังรายงานให้
้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ไว้ ในรายงานประจําปี
ทังนี
้ ไ้ ด้ กําหนดนโยบายเพื่อดูแลและจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ได้ ระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อย
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง อาทิ ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน
ข้ อมูล และโอกาสของบริ ษัท และการทําธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษัทในลักษณะที่ไม่สมควร โดยมีรายละเอียด
และนโยบายต่างๆดังนี ้
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การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จัดให้ มีการบริ หารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่ครอบคลุม
การบริ หารความเสี่ยงทังองค์
้ กรที่มีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงและกํากับ
้
างานเพื่อบริ หารความเสี่ยงซึ่ง
ดูแลกิจการ เพื่อรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ยงและแต่งตังคณะทํ
ประกอบด้ วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการบริ หารความเสี่ยงในการให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะต่อฝ่ าย
จัดการ, คณะทํางาน และคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ แน่ใจว่าการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท ดําเนินการได้ อย่างเหมาะสม
เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนดและสอดคล้ องกับมาตรฐานสากล (โดยบริ หารความเสี่ยงตามแนวปฏิบตั ิมาตรฐานสากล COSO)
รวมถึงมัน่ ใจได้ วา่ ประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญขององค์กรได้ อย่างครบถ้ วน มีกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญซึง่ แบ่งได้
ตามประเภทความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ ขณะนี ้ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิงาน (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยี (Information Technology)
ความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชัน่ (Corruption Risk)

ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าและผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย โดยมีการ
บริ หารงานตามหลักการกํ า กับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี ทางคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยงของบริ ษัท กํ า หนดนโยบายแนวทางการ
ดําเนินการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ บริ ษัทตัดสินใจที่ดีที่สุด และช่วยให้ มองเห็นโอกาส ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจาก
เหตุการณ์สําคัญที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติ
1. บริ ษัทฯ จะจัดวางระบบและกระบวนการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร รวมทังบริ
้ ษัทในกลุ่ม ให้ สอดรับกับกลยุทธ์
และเป้าหมายทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล โดยประเมินความเสี่ยงให้ ครอบคลุมความเสี่ยง ทุกด้ านที่กําหนด
2. ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษัทเป็ นเจ้ าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการระบุ และประเมิน
ความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทังกํ
้ าหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยง และบริ ษัทจะบริ หารความ
เสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรื อเบี่ยงเบนไม่เกินกว่าระดับที่บริษัทฯยอมรับได้ (Risk Tolerance)
้
ต้ องได้ รับการดําเนินการ ดังนี ้
3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัททังหมด
1) ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
2) ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
3) การจัดการความเสี่ยง ให้ สอดคล้ องตามหลักเกณฑ์การบริ หารความเสี่ยงที่กําหนดได้ โดยคํานึงถึงค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องและผลประโยชน์ที่จะได้ รับจากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
4) ติดตามผลและทบทวนการบริ หารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า ความเสี่ยงของบริ ษัทได้ รับการ
จัดการอย่างเหมาะสม
้
4. ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ ของบริ ษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมากทังหมด
ต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
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ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกํากับดูแลกิจการ ต้ องได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท เพื่อช่วยกํากับ
ดูแลงานด้ านการบริ หารความเสี่ยงในระดับต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อให้ มนั่ ใจว่า ฝ่ ายบริ หารซึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบงานด้ านการบริ หาร
จัดการความเสี่ยงได้ นําระบบบริ หารความเสี่ยงไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครบถ้ วน
และช่วยกํากับการปฏิบตั ิตามแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจขององค์กรเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและกับกับดูแลกิจการ ประกอบด้ วยกรรมการและผู้บริ หารอย่างน้ อย 3 คน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการได้ มีการจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบที
้
่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและอิสระ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

แผนกตรวจสอบภายใน
ภารกิจของการตรวจสอบภายใน
ภารกิจของแผนกตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบตั ิงานให้ คําแนะนําปรึกษาและตรวจสอบด้ วยความเป็ นอิสระและเที่ยง
ธรรม เพื่อให้ ความมัน่ ใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดําเนินงาน และช่วยให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนด โดยจัดให้ มี
แนวทางที่เป็ นระเบียบและแบบแผนที่ดี มาใช้ ในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการ
กํากับดูแล

ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
แผนกตรวจสอบภายใน มีขอบเขตความรับผิดชอบงานด้ านการตรวจสอบภายในของ บริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่
จํากัด (มหาชน) โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการ
โดยมีหน้ าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบตั ิงานของแผนกตรวจสอบภายใน
พร้ อมทังจั
้ ดทําแผนอัตรากําลัง และแผนงบประมาณประจําปี
2. ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการดําเนินงานว่าได้ ปฏิบตั ิสอดคล้ องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบตั ิที่วางไว้
รวมทังกฎหมายที
้
่เกี่ยวข้ อง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัด ดังนี ้
1) ประเมินการควบคุมภายในของ บริษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) เพื่อให้ ความมัน่ ใจต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) และผู้บริหารว่ากิจกรรมต่างๆ ได้ มี
การควบคุมภายในอย่างเพียงพอที่จะบริหารความเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่ควบคุมได้ และเป็ นไปตามกระบวนการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
2) ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินและการ
ข้ อมูลรายงานต่างๆ
3) ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมภายใน
4) ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบการปฏิบตั ิงาน การดูแลรักษาทรัพย์สนิ และการใช้ ทรัพยากรทุก
ประเภทว่าเป็ นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และมิให้ เกิดการสูญเสียหรื อเสียหายใดๆ
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3.
4.

5.

6.
7.

8.

5) สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้ วนของข้ อมูลทางการเงิน และมิใช่ทางการเงิน (Finance &
Non Finance) ตลอดจนวิธีการที่ใช้ วินิจฉัยและวัดผลตรวจสอบหลักฐาน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการ
ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท อย่างมีนยั สําคัญ เช่น ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดําเนินงาน หรื อการทุจริต หรื อสิง่ ผิดปกติ หรื อความบกพร่องที่สําคัญในระบบการควบคุม
ภายใน
6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
นโยบาย วิธีปฏิบตั ิงาน กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
7) ตรวจสอบตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่
จํากัด (มหาชน)
สอบทานเกี่ยวกับหลักจริ ยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณสําหรับพนักงานและผู้บริหาร
การตรวจสอบเพื่อให้ ความเชื่อมัน่ (Assurance Service) แผนกตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานช่วยฝ่ ายบริหารในการ
ปรับปรุงการบริ หารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการ โดยการประยุกต์ทกั ษะทางวิชาชีพของ
การตรวจสอบภายในในการประเมินระบบและระเบียบในการปฏิบตั ิงานที่ฝ่ายบริหารได้ จดั ให้ มีขึ ้น เพื่อให้ เกิดความ
มัน่ ใจว่าวัตถุประสงค์ของ บริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) บรรลุผลตามที่กําหนดไว้ และนําเสนอ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้ มีระบบและระเบียบในการปฏิบตั ิงานที่ดีขึ ้น
การบริการให้ ความเห็นทางวิชาชีพในเรื่ องต่างๆ ที่ได้ รับมอบหมาย อาทิเช่น การตรวจสอบกรณีที่มีการทุจริ ตหรื อการ
กระทําที่สอ่ ไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรื อกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะมีการกระทําที่สอ่ ไปในทางทุจริ ต การ
ตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจสอบเพื่อค้ นหาสาเหตุข้อเท็จจริงรวมถึงผลเสียหายที่เกิดขึ ้น หรื อจะเกิดขึ ้น และ
ผู้รับผิดชอบพร้ อมทังเสนอแนะมาตรการป
้
้ องกัน
การให้ คําปรึกษา แก่คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ
เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการ
พิจารณาให้ คําปรึกษาแก่คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) และฝ่ ายบริหารในการ
จัดให้ มีการควบคุมด้ วยตนเองที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ตรวจสอบภายในควรตรวจสอบความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง (Self-Assessment)
ประสานงานกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อนําเสนอประเด็นความเสี่ยงที่มีนยั สําคัญต่อคณะกรรมการ บริ ษัท
อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) (ถ้ ามี)

ความเป็ นอิสระ และความสัมพันธ์ ระหว่ างหัวหน้ าตรวจสอบภายในกับหน่ วยงานและ
บุคคลต่ างๆ
ความเป็ นอิสระ
แผนกตรวจสอบภายในต้ องมีความเป็ นอิสระโดย
1. ผู้ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อหัวหน้ าตรวจสอบภายใน และหัวหน้ าตรวจสอบภายในรายงานการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานเกี่ยวกับการบริ หารต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
2. หัวหน้ าตรวจสอบภายในมีสถานภาพเทียบเท่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสําคัญๆของ บริษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์
คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) เพื่อช่วยให้ การหารื อและเจรจาผลการตรวจสอบภายในกับผู้บริหารระดับสูงได้ อย่าง
มีประสิทธิผล
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3. ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระจากกิจการอื่นที่ไม่ใช่หน้ าที่ของงานตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในมี
อิสระในการแสดงความเห็น การรายงาน ด้ วยความเที่ยงธรรม ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ตรวจสอบ
ภายใน
4. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรได้ รับมอบหมายให้ ไปช่วยปฏิบตั ิงานอื่นที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในหรื อ
กิจกรรมใดที่เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระและความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
5. ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ ความเชื่อมัน่ การให้ คําปรึกษาอย่างเป็ นทางการ การตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยนและ
การตรวจสอบกรณีมีข้อสงสัยว่าอาจเกิดการทุจริ ต ผู้ตรวจสอบภายในต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดของผลกระทบที่มีตอ่
ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และเปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยรายงานต่อผู้บงั คับบัญชา

ความสัมพันธ์ ระหว่ างหัวหน้ าตรวจสอบภายใน กับ หน่ วยงานและบุคคลต่ างๆ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ าตรวจสอบภายใน กับ คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่
จํากัด (มหาชน) และฝ่ ายบริหาร
1) หัวหน้ าตรวจสอบภายในควรได้ หารื อกับคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
(มหาชน) เป็ นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหาร อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
2) หัวหน้ าตรวจสอบภายในควรได้ รับสิทธิในการเข้ าพบกรรมการผู้จดั การใหญ่ เพื่อหารื อประเด็นต่างๆ ตามความ
เหมาะสม
2. ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ าตรวจสอบภายใน กับ ฝ่ ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและองค์กรกํากับดูแลอื่น หัวหน้ า
ตรวจสอบภายในควรหารื อและวางแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หารหน่วยรับตรวจ
ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบขององค์กรกํากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าแผนการ
ตรวจสอบภายในและการดําเนินการต่างๆ ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้ องอย่างมีประสิทธิผล และไม่เกิดความ
ซํ ้าซ้ อน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ าตรวจสอบภายในกับฝ่ ายบริหาร และบุคคลอื่นที่ได้ รับรายงานการตรวจสอบภายใน
หัวหน้ าตรวจสอบภายในนําเสนอรายงานการตรวจสอบต่อฝ่ ายบริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ก่อนที่จะนําเสนอ
รายงานต่อบุคคลอื่น.

นโยบายต่ างๆที่สาํ คัญของบริษัทมีดงั นี ้

นโยบายรายการเกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดนโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ระเบียบปฏิบตั ิ กระบวนการในการพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี ้
"รายการที่เกี่ยวโยงกัน" หมายถึง รายการระหว่างบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน
หรื อรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
"การตกลงเข้ าทํารายการ" หมายความว่า การเข้ าไปหรื อตกลงใจเข้ าทําสัญญา หรื อทําความตกลงใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมเพื่อก่อให้ เกิดการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การให้ เช่า หรื อเช่าสินทรัพย์ การให้ หรื อรับบริ การ การให้ หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทังเพื
้ ่อก่อให้ เกิดสิทธิหรื อการสละสิทธิในการกระทําดังกล่าว
"บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน" หมายความว่า
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1. ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
จดทะเบียนหรื อบริษัทย่อย รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2. นิติบคุ คลใดๆที่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมเป็ นบุคคลดังต่อไปนี ้ของบริษัทจดทะเบียนหรื อ บริษัทย่อย

1)
2)
3)
4)
5)

ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุม
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุม

ผู้ที่เกี่ยวข้ องและญาติสนิทของบุคคลตาม 1) ถึง 4)
3. บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์ บ่งชีไ้ ด้ ว่าเป็ นผู้ทําการแทนหรื ออยู่ภายใต้ อิทธิ พลของบุคคลตาม 1 ถึง 2 ต่อการตัดสินใจ การ
กําหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดําเนินงานอย่างมีนยั สําคัญ หรื อบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่ามีพฤติการณ์ทํานอง
เดียวกัน
"ผู้บริ หาร" หมายความว่า กรรมการ ผู้จดั การ หรื อผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารสี่รายแรกต่อจากผู้จดั การลงมา ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่ง
เทียบเท่าผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทกุ ราย และให้ หมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อ
การเงินที่เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า
"ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ " หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อมในนิติบคุ คลใดเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของนิ
้
ติบคุ คลนัน้ ทังนี
้ ้ การถือหุ้นดังกล่าวให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องและญาติสนิทด้ วย
"ผู้มีอาํ นาจควบคุม" หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรื อบุคคลอื่นซึง่ โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อได้ รับมอบอํานาจตามสัญญา
หรื อการอื่นใดก็ตาม
"ผู้ท่ ีเกี่ ยวข้ อง" หมายความว่า บุคคลหรื อห้ างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535
1. คูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว
2. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
3. ห้ างหุ้นส่วนสามัญที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) เป็ นหุ้นส่วน
4. ห้ างหุ้นส่วนจํ ากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) เป็ นหุ้นส่วนจํ าพวก ไม่จํากัดความรั บผิด หรื อเป็ น
้
างหุ้นส่วนจํากัด
หุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีห้ นุ รวมกันเกินร้ อยละสามสิบของหุ้น ทังหมดของห้
5. บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) หรื อห้ างหุ้นส่วนตาม 3) หรื อ 4) ถือ
้
ษัทนัน้ หรื อ
หุ้นรวมกันเกินร้ อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ ว ทังหมดของบริ
6. บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) หรื อห้ างหุ้นส่วนตาม 3) หรื อ 4) หรื อ
้
ษัทนัน้
บริ ษัทตาม 5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสามสิบของจํานวน หุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
7. นิติบคุ คลที่บคุ คลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 สามารถมีอํานาจในการจัดการ ในฐานะเป็ นผู้แทนของนิติบคุ คล
"ญาติสนิท" หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี ้ บิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร
“บริ ษัทใหญ่ ” บริ ษัทที่ถือหุ้นในบริ ษัทจดทะเบียน ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่ าร้ อยละห้ าสิบของทุนชําระแล้ วของ
บริ ษัทจดทะเบียน
“บริษัทย่ อย” บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่ าร้ อยละห้ าสิบของทุนชําระแล้ วของบริษัทนัน้
“บริษัทในเครื อ” บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครื อของบริษัทย่อยโดยอนุโลม
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“บริ ษัทร่ วม” บริ ษัทที่บริ ษัทจดทะเบียนถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเกินกว่ าร้ อยละยี่สิบแต่ ไม่ เกินร้ อยละห้ าสิบของ
ทุนชําระแล้ วของบริษัทนัน้
“ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย” ผู้ที่ได้ รับประโยชน์หรื อเสียประโยชน์
“เงื่อนไขการค้ าโดยทั่วไป” หมายความว่า เงื่อนไขการค้ าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อ ให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
ซึง่ รวมถึงเงื่อนไขการค้ าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อยได้ รับ หรื อให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
2. ราคาและเงื่อนไขที่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษัทจดทะเบียนแสดงได้ ว่าเป็ นราคาและเงื่อนไขที่ผ้ ูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกับให้
บุคคลทัว่ ไป

นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในบริษัท
บริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (“บริ ษัทฯ”) มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานในการนําข้ อมูลภายในของบริษัทฯ ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน ดังนี ้
1. บริ ษัทจะให้ ความรู้แก่กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) รวมทัง้ การรายงานการได้ มาหรื อ จํ า หน่า ยหลักทรั พ ย์ ข องบริ ษั ทโดยตน คู่สมรส และบุตรที่ ยัง ไม่บ รรลุนิ ติภ าวะต่ อ
สํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 246 และบทกํ า หนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
2. บริ ษัทฯ กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทําและเปิ ดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสําเนารายงานนี ใ้ ห้ แก่บริ ษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริ ษัทฯ ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ นํ าข้ อมูลนัน้ ไปใช้
้
ประโยชน์ด้วยการซื ้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวแก่บคุ คลอื่นที่อาจนําข้ อมูลนันไปใช้
ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่งหากเกิดกรณีดงั กล่าว ทังผู
้ ้ ให้ ข้อมูลและผู้รับข้ อมูลที่นําไปใช้ ประโยชน์อาจต้ องมีความผิดตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้ รวมทัง้ บริ ษัทฯ ถือว่าเป็ นความผิดทางวินยั ตามข้ อบังคับการทํางาน โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้ แก่ การ
ตักเตือนด้ วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ ตลอดจนการเลิกจ้ างพ้ นสภาพการเป็ นพนักงานด้ วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออก
หรื อต้ องลาออกจากกรรมการแล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
4. บริ ษัทฯ ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ หรื ออดีตกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่ลาออกแล้ ว
เปิ ดเผยข้ อมูลภายใน หรื อความลับของบริ ษัทฯ ตลอดจนข้ อมูลความลับของคู่ค้าของบริ ษัทฯ ที่ตนได้ รับทราบจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
ให้ บคุ คลภายนอกรับทราบ แม้ วา่ การเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวจะไม่ทําให้ เกิดผลเสียหายแก่บริ ษัทฯ และลูกค้ าของบริ ษัทฯ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ หรื ออดีตกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน มีหน้ าที่เก็บรักษาความลับและ/หรื อ
ข้ อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้ าที่ในการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เท่านัน้ โดยมิให้
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ขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ นําความลับ
และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ ประโยชน์ให้ แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็ นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้ าง

นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ มุง่ มัน่ ที่ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการ
กํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี โ ดยให้ ค วามสํ า คัญ ในการต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชัน รวมทัง้ ยึ ด มั่น ในหลัก คุณ ธรรม ศี ล ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริ หารงานด้ วยความโปร่ งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนด
แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิที่เหมาะสมของกรรมการ ที่ปรึ กษาฯ อนุกรรมการผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ในจริ ยธรรม
ทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่า บริ ษัทฯ มีนโยบาย
กําหนดแนวปฏิบตั ิ ข้ อกําหนด และช่องทางในการร้ องเรี ยน เพื่อป้องกันการคอร์ รัปชัน รวมถึงการตัดสินใจและดําเนินการทางธุรกิจ
ที่อาจมีความเสี่ยงด้ วยการคอร์ รัปชัน่ ได้ รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ จึงได้ จัดทํา “นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน” เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรขึ ้น เพื่อให้ ยดึ เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจ และสามารถพัฒนาองค์กรให้ เติบโต ต่อเนื่อง และยัง่ ยืน
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทําหรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึง
ทุกธุรกิจของบริ ษัทฯ ในทุกประเภทและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยบริษัทฯได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิ มาตรการดําเนินการ และ
บทบาทหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้ มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ อย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

นโยบายการรั บ-ให้ ของขวัญ การเลีย้ ง หรื อประโยชน์ อ่ ืนใด
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริ ยธรรมธุรกิจ มีความโปร่ งใส และปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม หลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจนําไปสู่การเลือกปฏิบตั ิ หรื อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ที่ขดั แย้ งกัน และ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ดังนันจึ
้ งกําหนดนโยบายการรับ -ให้ ของขวัญ การเลี ้ยง หรื อประโยชน์อื่น
ใด (No-Gift Policy) เพื่อสร้ างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตต่อเนื่องอย่างยัง่ ยืน

หลักการ
บุคลากรของบริ ษัทฯ ต้ องยึดมัน่ ว่า จะไม่รับ – ให้ สินบน หรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่บคุ ลากรภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หากพิสจู น์ทราบได้ ว่ามีการดําเนินการดังกล่าว ถือว่าบุคลากรของบริ ษัทฯ มีความผิดทังตามระเบี
้
ยบบริ ษัทฯ และ
ตามกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ
1. การให้ ของขวัญ ของที่ระลึก หรื อประโยชน์ อ่ ืนใด
1.1. การให้ ของขวัญหรื อของที่ระลึก ตามประเพณีนิยม สามารถกระทําได้ โดยต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และ
จารี ตประเพณี ท้องถิ่น เช่น สําหรับประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และควรให้ ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทดังต่อไปนี ้
1.1.1. ปฏิทิน ไดอารี่
1.1.2. สินค้ าที่ใช้ เป็ นสื่อประชาสัมพันธ์
1.1.3. สินค้ าโครงการหลวง โครงการในพระราชดําริ สินค้ าชุมชนในพื ้นที่ปฏิบตั ิการของบริ ษัทฯ หรื อสินค้ าเพื่อการ
กุศล หรื อสาธารณประโยชน์ หรื อสินค้ าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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1.2. การให้ ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดําเนินการให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้ เกิดการเลือกปฏิบตั ิ
1.3. ไม่ให้ ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด แก่ค่สู มรส บุตร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องของเจ้ าหน้ าที่รัฐ ลูกค้ า
คูค่ ้ า และบุคคลที่ติดต่อด้ วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็ นการรับแทน
1.4. การให้ ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสําคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตัง้ การลงนามสัญญาทางธุรกิจสามารถ
กระทําได้ แต่หากมูลค่าของที่ระลึกเกินกว่า 3,000 บาท ต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากผู้บริ หารสูงสุดของแต่ละ
บริษัท หรื อตามระเบียบของบริษัทฯ กําหนด
2. การเลีย้ งรั บรอง
การใช้ จ่ายสําหรับเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี ้ยงรับรองเป็ นอาหาร และเครื่ องดื่ม การเลี ้ยงรับรองในรู ปแบบการกีฬา
และการใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั ิทางธุรกิจ หรื อเป็ นจารี ตทางการค้ า รวมถึงการให้ ความรู้ความเข้ าใจทางธุรกิจ
สามารถกระทําได้ แต่ต้องเป็ นการใช้ จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่สง่ ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิ หรื อก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3. การจัดกิจกรรม CSR ร่ วมกับหน่ วยงานของรั ฐ หรื อเจ้ าหน้ าที่รัฐ
3.1. การจัดกิจกรรม CSR ร่ วมกับหน่วยงานของรัฐ หรื อเจ้ าหน้ าที่รัฐ สามารถทําได้ ตามความเหมาะสม โดยต้ องทํา
้ ้ ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน การ
ในนามบริ ษัท และมีวตั ถุประสงค์สอดคล้ องกับนโยบาย CSR ของบริ ษัทฯ ทังนี
วัดผลที่ชดั เจน และดําเนินการผ่านขันตอน
้
ระเบียบ ของบริ ษัทฯ ที่กําหนดไว้
3.2. การจัดกิจกรรม CSR หรื อกิจกรรมใดๆ ในนามบริษัทฯ ต้ องยกเว้ นที่เกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนภาคการเมือง
4. การรั บของขวัญ ของที่ระลึก หรื อประโยชน์ อ่ ืนใด
4.1. บุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ งดรั บ ของขวัญ ของที่ ร ะลึ ก หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดในทุ ก กรณี และมี ห น้ าที่ แ จ้ งให้
บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญดังกล่าวอย่างทัว่ ถึง
4.2. กรณีที่มีความจําเป็ นต้ องรับของขวัญ ของที่ระลึก หรื อประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ บริ ษัท แต่งตัง้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการรวบรวมสิ่งของดังกล่าว และดําเนินการบริ จาคให้ บุคคลหรื อหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อการกุศลหรื อสาธารณประโยชน์ หรื อดําเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไปเว้ นแต่
4.2.1. กรณีเป็ นของบริ โภคซึ่งมีวนั หมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้ เป็ นดุลยพินิจของผู้บงั คับบัญชาส่วนงานที่
ได้ รับของขวัญในการบริหารจัดการ
4.2.2. กรณี ป ฏิ ทิ น ไดอารี่ ที่ ใ ช้ เป็ นสื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ ข องบริ ษั ท พนั ก งานสามารถรั บ เป็ นของขวัญ
ส่วนตัวได้
4.2.3. กรณี เป็ นการรั บของขวัญ ของที่ระลึก ในนามองค์ กรต่อองค์ กร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิ จ
สามารถกระทําได้ ทังนี
้ ้ ของขวัญ ของที่ระลึกดังกล่าว จะต้ องเป็ นทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ
5. การรั บข้ อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้ งบประมาณของคู่ค้า
5.1. การรับข้ อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้ งบประมาณของคู่ค้า สามารถกระทําได้ หาก
เป็ นไปตามข้ อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ต้องไม่มีลกั ษณะแฝงการท่องเที่ยว
5.2. การรับข้ อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้ งบประมาณของคู่ค้า ในกรณีที่ไม่ได้ ระบุใน
ข้ อตกลงสัญญา สามารถกระทําได้ หากพิจารณาแล้ วว่าการรับข้ อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสมเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ ทังนี
้ ้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชา และเป็ นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
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ไม่รับข้ อเสนอเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ที่มีลกั ษณะแฝงท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอดความรู้อย่าง
แท้ จริง
6. การสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง และค่ าใช้ จ่ายอื่นให้ กับเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ
6.1 การสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้ จ่ายอื่นให้ กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ สามารถดําเนินการได้ ตามความ
เหมาะสม ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง
7. การบริจาค และการให้ การสนับสนุนกับหน่ วยงานของรั ฐ หรื อเจ้ าหน้ าที่รัฐ รวมถึงองค์ กรการกุศล
การบริจาค และให้ การสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ต้ องดําเนินการภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
7.1. เป็ นองค์กรที่เชื่อถือได และ/หรื อมีการจัดตังอย่
้ างถูกต้ องตามกฎหมาย
7.2. การดําเนินการต้ องกระทําในนามบริ ษัทฯ อย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย และเป็ นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
7.3. ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อบุคคลใดๆ ในนามบุคคล เว้ นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสือขอรั บการ
สนับสนุนชัดเจน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7.4. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้ มั่นใจว่าการบริ จาค และ/หรื อการสนับสนุนได้ ถูกนําไปเพื่อใช้ ประโยชน์ ของ
สาธารณะ และ/หรื อตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค และ/หรื อการสนับสนุนอย่างแท้ จริง
บุคลากรของบริ ษัทฯ ต้ องทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายเรื่ อง การรับ ให้ ของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง หรื อ
ประโยชน์อื่นใด หากพบข้ อสงสัยประการใด ให้ ติดต่อเลขานุการบริษัทฯ หรื อหน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ

มาตรการการร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแส
บริษัทจัดให้ มีช่องทางการร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแสเพื่อรับเรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะจากผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียที่ได้ รับผลกระทบ หรื อมีความเสี่ยงที่จะได้ รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรื อจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการ
ทุจริต รวมถึงการกระทําที่เข้ าข่ายการคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม โปรดแจ้ งมาที่บริ ษัทฯ เพื่อทําการ
สืบสวนข้ อเท็จจริ งต่อไป

การร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแส
เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระทําที่เข้ าข่ายการคอร์ รัปชัน่ อาจส่อถึง
การทุจริต หรื อผิดกฎหมาย สามารถสอบถามข้ อสงสัยหรื อส่งข้ อร้ องเรี ยนไปยังบุคคลดังต่อไปนี ้
1. กรรมการผู้จดั การใหญ่
2. ผู้บงั คับบัญชาที่ตนเองวางใจในทุกระดับ
3. ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
4. คณะกรรมการบริษัท
สถานที่ตดิ ต่ อเพื่อแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยน
1) เลขานุการบริษัท หรื อ
2) คุณชูศกั ดิ์ ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ อีเมล์ chusak@interlink.co.th
บริษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ ลิ ้งค์ ซอยรุ่งเรื อง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามแสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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กระบวนการดําเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรียน
บริษัทมีแนวปฏิบตั ิในการดําเนินการเมื่อได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยน ดังนี ้
1. เมื่อบริษัทฯ ได้ รับการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน ผู้รับเรื่ องจะพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนตามความ
เหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนจะเป็ นผู้กลัน่ กรอง ดําเนินการรวบรวมข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ อง สืบสวนข้ อเท็จจริง
และพิจารณาวินิจฉัยความผิดที่เกี่ยวข้ องกับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ในกรณีผ้ ถู กู กล่าวหาเป็ นกรรมการ
ฝ่ ายบริ หารของบริษัทฯ ผู้รับผิดชอบเรื่ องร้ องเรี ยนจะต้ องยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณา
วินิจฉัยความผิด
2. นําเสนอกรรมการผู้จดั การใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนซึ
้
ง่ ประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญที่มี0ความรู้ที่
เหมาะสม และมีความเป็ นธรรมเพื่อทําการสอบสวนข้ อเท็จจริงจากการร้ องเรี ยน
3. คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับข้ อร้ องเรี ยนที่ได้ รับมาโดยอาศัยการสัมภาษณ์และ/หรื อ
การตรวจสอบเอกสาร
4. คณะกรรมการสอบสวนทําการประมวลผล และตัดสินข้ อเท็จจริ งเพื่อพิจารณาขันตอนและวิ
้
ธีการจัดการที่เหมาะสม
5. คณะกรรมการสอบสวนกําหนดมาตรการแก้ ไข และบรรเทาความเสียหายให้ กบั ผู้ที่ได้ รับผลกระทบ โดยคํานึงถึงความ
้
และรายงานผลต่อกรรมการผู้จดั การใหญ่เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททราบ
เดือดร้ อนเสียหายโดยรวมทังหมด
6. คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลลัพธ์ให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบ หากผู้ร้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเอง

มาตรการคุ้ ม ครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสี ย หายแก่ ผู้ รายงาน
ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ท่ ใี ห้ ความร่ วมมือในการรายงานการฝ่ าฝื นหรื อละเมิดจรรยาบรรณ
ผู้รายงาน ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงจะได้ รับความคุ้มครองและความเป็ นธรรมจาก
การแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทเกี่ยวกับการทุจริต การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่ออกโดย
หน่วยงานรัฐ รวมถึงการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อจรรยาบรรณของบริษัทที่กําหนดไว้ ดังนี ้
1. ผู้รายงาน ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนันจะทํ
้ าให้
เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเองจะทําให้ บริษัทสามารถรายงานผลลัพธ์ให้
ทราบหรื อบรรเทาความเสียหายได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ ้น
2. บริ ษัทถือว่าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเฉพาะกรณีที่จําเป็ นแก่ผ้ ทู ี่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการแก้ ไขปั ญหา
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
3. กรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยนเห็นว่าตนอาจได้ รับความไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิดความเดือดร้ อนเสียหายผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องขอให้
บริษัทกําหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรื อบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองให้ แก่ผ้ รู ้ องเรี ยนโดยไม่ต้องร้ องขอ
ก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดความเดือดร้ อนเสียหาย หรื อความไม่ปลอดภัย ผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อน
เสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม
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หมวดที่ 7
รั กษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญกับเรื่ องการเปิ ดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้
ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสีย จึงมีความจําเป็ นที่ต้องมีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน การปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ รวมถึงการปฏิบตั ิอย่างเป็ น
ธรรม และการเคารพสิทธิ มนุษยชน รวมทังความรั
้
บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้ รับการ
ยอมรับในประเทศหรื อในระดับสากล ทังนี
้ ้อาจเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานประจําปี โดยมีสาระสําคัญครบถ้ วน เพียงพอ
เชื่อถือได้ ทันเวลา และสะท้ อนการปฏิบตั ิที่จะนําไปสู่การสร้ างคุณค่าแก่กิจการอย่างยัง่ ยืน ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ โดย
เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ
ได้ จัดให้ มีนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งทําหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทัง้ นักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครั ฐที่
เกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ซึ่งทางคณะกรรมการบริ ษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้ มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้ อบังคับ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด โดยหากผู้ถือหุ้นต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติม สามารถ
ติดต่อโดยตรงที่ นักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เลขที่ 48 ซอยรุ่ งเรื อง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ เบอร์ โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291
1. บริ ษัทฯ มีนกั ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามข้ อมูลที่ไม่เข้ าใจ โดยผู้ที่สนใจสามารถ
ติดต่อขอข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เบอร์ โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291หรื อ E-mail: ir@interlink.co.th
2. บริ ษั ท ฯ มี ก ารเผยแพร่ ข้ อมู ล ในเว็ บ ไซด์ ข องบริ ษั ท ฯ ทั ง้ ที่ เ ป็ นภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ผ่ า น Website:
www.interlink.co.th ขณะเดียวกันก็ได้ จัดให้ หน่วยงานสื่อสารขององค์กรทําหน้ าที่เผยแพร่ ข่าวสารการดําเนินงาน ตลอดจนผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องอื่นๆ ได้ รับทราบข้ อมูลของ
บริษัทฯ อย่างทัว่ ถึงและทันเวลา
3. บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีกิจกรรม (Opportunity day) เพื่อส่งเสริ มความเข้ าใจอันดีต่อสถานการณ์ ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั และ
ความโปร่งใสของข้ อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานรายไตรมาสและรายปี ที่เปิ ดเผย และเปิ ดเผยข้ อมูลที่นอกเหนือจากหน้ าที่
ภายใต้ ข้อบังคับของกฎหมายด้ วย
4. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุน นักวิเคราะห์ และสถาบันการเงินต่างๆ เข้ าเยี่ยมชม พบปะ และสอบถามประเด็นต่างๆ
โดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง อย่างเท่าเทียมและทันเวลา
บริ ษัทฯ ยังได้ จดั แถลงข่าวแก่ผ้ สู ื่อข่าวเป็ นครัง้ คราว เพื่อให้ ข้อมูลทางการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง สามารถไปถึงนักลงทุน ผู้สนใจ
และประชาชนทัว่ ไป อย่างทัว่ ถึง
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการดูแลให้ การเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1 สามารถสะท้ อนฐานะ
การเงิ นและผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ สนับสนุนให้ บริ ษัทจัดทําคําอธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ เพื่อ
ประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้ นีเ้ พื่อให้ นักลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลและเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทในแต่ละไตรมาสได้ ดียิ่งขึน้ นอกจากข้ อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว อีกทัง้
คณะกรรมการได้ มีการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้
ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้ มที่จะไม่สามารถชําระหนี ้หรื อมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการมีการติดตามอย่างใกล้ ชิด และดูแลให้
กิจการประกอบธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล รวมถึงการส่งเสริ มให้ นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website และช่องทางอื่นๆ
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หมวดที่ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนัก และให้ ค วามสํ า คัญ เกี่ ย วกับ สิ ท ธิ ต่ า งๆ ของผู้ถื อ หุ้น และทํ า หน้ า ที่ ใ นการดูแ ลรั ก ษา
้
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนันจะ
เป็ นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสทิ ธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี ้
1. สิทธิในการได้ รับใบหุ้น สิทธิการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น
2. สิทธิในการได้ รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
3. สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่
สําคัญของบริษัทฯ
4. สิทธิในการแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
5. สิทธิในการแต่งตังผู
6. สิทธิในส่วนแบ่งผลกําไรของบริษัทฯ

การสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของผู้ถือหุ้น
1. การกําหนดหลักเกณฑ์การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเป็ นวาระการประชุม ซึ่งหากรณี คณะกรรมการปฏิเสธเรื่ องที่
ผู้ ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็ นวาระ จะแจ้ งเหตุผลให้ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
2. คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้ องแก่ผ้ ถู ือหุ้น มีข้อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอต่อการ
ใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่บน Web Site ของบริ ษัทอย่างน้ อย 28 วันก่อนวันประชุม
3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้ องมีการจัดทําเป็ นภาษาอังกฤษทังฉบั
้ บ และเผยแพร่ พร้ อมกับฉบับ
ภาษาไทย

การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเข้ าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการดูแลไม่กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะนําเอกสารหรื อหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กําหนดไว้ ใน
แนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
3. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลให้ การประชุมเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท จัดสรรเวลาสําหรับแต่ละวาระการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็น และตัง้
คําถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องบริษัทได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่ องสําคัญได้ และกรรมการไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งเป็ นการ
ล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
5. คณะกรรมการสนับสนุนให้ มีการใช้ บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ และส่งเสริ มให้ มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ น
ผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียง ในแต่ละวาระให้ ให้ ที่ประชุมทราบพร้ อมทังบั
้ นทึกไว้ ในรายงานการประชุม

การเปิ ดเผยมติท่ ปี ระชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริ ษั ท เปิ ดเผยมติ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้ น พร้ อมผลการลงคะแนนเสี ย งภายในวัน ทํ า การถัด ไป ผ่ า นระบบข่ า วของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบริ ษัท
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2. จัดส่งสําเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ บนั ทึกข้ อมูลดังต่อไปนี ้
1) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้ าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้ าร่วมการประชุมไม่เข้ าร่วมการประชุม
2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของ
แต่ละวาระ
3) ประเด็นคําถาม และคําตอบในที่ประชุม รวมทังชื
้ ่อ – นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
ทังนี
้ ้นอกเหนือจากหลักปฏิบตั ิทงั ้ 8 แล้ วคณะกรรมการบริษัทยังเห็นความสําคัญในการกําหนดจรรยาบรรณเพื่อเป็ น
แนวทางในการถือปฏิบตั ิของผู้เกี่ยวข้ องในแต่ละด้ านดังนี ้ :-

จรรยาบรรณ (Code of Conduct)
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดคู่มือจรรณยาบรรณของบริ ษัท เพื่อให้ พนักงานทุกท่าน ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานมีความ
เข้ าใจตามแนวปฏิบตั ิที่ดีและเคร่งครัด และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี ้

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกับคณะกรรมการบริ หาร กําหนด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives)
เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเหมายหลักที่สอดคล้ องกับการสร้ างคุณค่าให้ กิจการ ลูกค้ า ผู้มีส่วนได้ เสีย และ
สังคมโดยรวม ดังนี ้:Motto

(คําขวัญ)

: อินเตอร์ ลิ ้งค์ นัมเบอร์ วนั (INTERLINK

Vision
Philosophy
Mission
Core value
Commitment

(วิสัยทัศน์ )
(ปรั ชญา)
(พันธกิจ)
(ค่ านิยม)
(ปฏิญญา)

:
:
:
:
:

no. 1)

เติบโต ต่อเนื่อง และยัง่ ยืน
นําเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย
เติบโตไปพร้ อมกันทังลู
้ กค้ า และพันธมิตร
คนดี – คนเก่ง
1. สินค้ าคุณภาพ
2. ราคาถูกกว่า
3. บริ การที่ดีกว่า

Intention (ความมุ่งมั่น)
1. บริษัท อินเตอร์ ลงิ ้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (Interlink Communication Public Company Limited)
 นําเข้ าและจัดจําหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย
2. บริษัท อินเตอร์ ลงิ ้ ค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (Interlink Telecom Public Company Limited)
 เป็ นผู้ให้ บริ การโครงข่าย Fiber Optic ครอบคลุม 77 จังหวัดทัว่ ไทย
 เป็ นศูนย์ดาต้ าเซ็นเตอร์ ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สดุ
3. บริษัท อินเตอร์ ลงิ ้ ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (Interlink Power and Engineering Co., Ltd.)
 เป็ นผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมโครงการระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
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ค่ านิยมขององค์ กร (Core Value)
คือ แนวปฏิบตั ิที่เหมาะสมซึง่ กําหนดเป็ นนโยบาย เพื่อมุง่ เน้ นให้ พนักงานทุกคนปฏิบตั ิ อันจะทําให้ เกิดความเป็ นระเบียบ
แบบแผนในการปฏิบตั ิงาน และส่งผลให้ ภาพรวมการปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ค่านิยมขององค์กร : คือคําว่า “ คนดี คนเก่ง” ซึง่ มีโดยมีแนวปฏิบตั ิที่เหมาะสม ดังนี ้ :
คนดี
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

คนเก่ ง

มีเหตุผล
ใฝ่ หาความรู้
ทีทศั นคติที่ดี
ซื ้อสัตย์ สุจริ ต มีคณ
ุ ธรรม
เห็นแก่สว่ นรวม
ต้ องเป็ นคนมีนํ ้าใจ
มีความวิริยะอุตสาหะ
มีวินยั และสัมมาคารวะ
รู้หน้ าที่ในงาน ในรอบครัว และในสังคม
รักษาชื่อเสียงทังของตนเองและบริ
้
ษัท

5.
6.
7.
8.

เก่งคน
เก่งคิด
เก่งงาน
เก่งเรี ยน

จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้ จดั ทําจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ขึน้ เพื่อให้ นกั ลงทุนสัมพันธ์
ยึดถือเป็ นกรอบแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างถูกต้ อง และเหมาะสมโดยมีแนวทางที่จะช่วยให้ นกั ลงทุนสัมพันธ์ปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ สอดคล้ องกับหลักการพื ้นฐาน โดยแนวปฏิบตั ินี ้เป็ นตัวอย่างเพียงส่วนหนึง่ บริษัทฯ ควรพิจารณาความเหมาะสมและอาจกําหนด
แนวปฏิบตั ิอื่นๆ เพิ่มเติมที่จะช่วยให้ การปฏิบตั ิงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นไปอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม อันจะทําให้ เกิดการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ กบั บริษัท และสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่

การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาํ คัญและจําเป็ น อย่ างถูกต้ อง เพียงพอ และทันเวลา
1) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการ
เช่น สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) นักลงทุนสัมพันธ์ ควรใช้ วิจารณญาณในการให้ ข้อมูลต่างๆอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยนักลงทุนสัมพันธ์
สามารถปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลได้ หากพิจารณาแล้ วเห็นว่าข้ อมูลดังกล่าวเป็ นความลับ ทางการค้ าหรื อเป็ นข้ อมูลที่อาจทําให้ บริ ษัท
เสียความสามารถในการแข่งขันได้
3) นักลงทุนสัมพันธ์ควรพิจารณาการให้ ข้อมูลต่างๆให้ มีความชัดเจน และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทําความเข้ าใจ
เช่น การชี ้แจงข้ อมูลหรื อเหตุผลที่ทําให้ ผลการดําเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลง มากกว่าร้ อยละ 20 และ/หรื อ ข้ อมูลใน MD&A ควร
มีคําอธิบายที่ชดั เจนทําให้ เข้ าใจถึงที่มาที่ไปและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขต่างๆได้
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4) ในกรณีที่มีข่าวลือหรื อข่าวรั่ว นักลงทุนสัมพันธ์ควรรี บดําเนินการ ชี ้แจงข้ อเท็จจริ งให้ แก่สาธารณะ โดยปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษัท จดทะเบียน
5) นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง ด้ วยเจตนารมณ์ในการผลักดันให้ มีการซื ้อหุ้นของบริษัท
6) นักลงทุนสัมพันธ์ควรกําหนดช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อแหล่ง ข้ อมูลให้ กบั ผู้ใช้ ข้อมูลได้ รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน

การดูแลและรั กษาข้ อมูลภายใน
1) บริ ษัทจดทะเบียนควรกําหนดแนวทางในการดูแลข้ อมูลภายใน เช่น กําหนดและจํากัดบุคคลที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ภายในได้ โดยนักลงทุนสัมพันธ์ ที่มีสิทธิ์เข้ าถึงข้ อมูลภายในต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูล ดังกล่าวให้ บคุ คลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อสาธารณะ ตามกฎเกณฑ์ตา่ งๆ แล้ ว
2) นักลงทุนสัมพันธ์ ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลข้ อมูลภายในให้ ถกู ต้ อง เช่น ข้ อมูลที่มีนยั สําคัญ
ต่อผลการดําเนิน งานควรมีการเปิ ดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ ทราบทัว่ กันก่อนมีการเปิ ดเผยให้ กบั ผู้ลงทุนกลุ่มใด
กลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะเจาะจง
3) บริษัทจดทะเบียนควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทให้ แก่นกั ลงทุนสัมพันธ์ เช่น กําหนดช่วงเวลาใน
การห้ ามซื ้อ ขายหุ้น และการรายงานการซื ้อขายหุ้นให้ แก่ฝ่าย Compliance หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ รับมอบหมาย เช่น เลขานุการ
บริษัท เป็ นต้ น
4) นักลงทุนสัมพันธ์ ควรกําหนดช่วงเวลางดรับนัดหรื อตอบคําถาม เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ ให้ แก่
นักวิเคราะห์และ นักลงทุน (Quiet Period) ทังนี
้ ้ เนื่องจากนักลงทุนสัมพันธ์ของ แต่ละบริ ษัทจะเริ่ มรับรู้ ข้อมูลงบการเงินในช่วงเวลา
ที่แตกต่างกัน ดังนัน้ นักลงทุนสัมพันธ์จึงควรพิจารณากําหนดช่วงเวลา Quiet Period ให้ เหมาะสมและใกล้ เคียงกับช่วงเวลาที่เริ่ ม
รับทราบตัวเลขให้ มากที่สดุ เช่น อย่างน้ อย 2 สัปดาห์ ก่อนเปิ ดเผยงบการเงิน
5) กรณีมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นักลงทุนสัมพันธ์ควรดําเนินการให้
แล้ วเสร็จก่อนช่วง Quiet Period และควรระมัดระวังในการให้ ข้อมูล โดยต้ องไม่ให้ ข้อมูล ใดๆ ที่มีข้อกําหนดห้ ามเอาไว้ เช่น ตัวเลข
้
ประมาณการรายได้ และ กําไรของงวดการเงินนันๆ

การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างเท่ าเทียมและเป็ นธรรม
1) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียมีโอกาสเข้ าถึงข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทังนี
้ ้ รู ปแบบกิจกรรมที่จดั
ให้ บคุ คลแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกันได้ ตามความเหมาะสม แต่ข้อมูลที่ให้ ต้องเป็ นข้ อมูลที่เท่าเทียมกันและไม่ทําให้ ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใด
เสียเปรี ยบหรื อ เสียโอกาสในการลงทุน
2) นักลงทุนสัมพันธ์ ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียติดต่อและสอบถามข้ อสงสัยได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิที่จะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุม่ หนึง่ กลุม่ ใดเป็ นพิเศษ
3) นักลงทุนสัมพันธ์ ควรเปิ ดเผยข้ อมูลที่นําเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้ สาธารณะรับทราบโดยทัว่ กันและทันทีที่
สามารถทําได้ เช่น ควรนํา Roadshow Presentation และ Analyst Presentation มาเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทภายหลังจาก
การประชุมเสร็จสิ ้นโดยเร็ว
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4) นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้ ความระมัดระวังในการสื่อสารข้ อมูลผ่านทางเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) โดยนัก
ลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดตามข้ อมูลข่าวสารเพื่อช่วยให้ เข้ าใจมุมมองของ นักลงทุนได้ แต่หากพบประเด็นที่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจ
คลาดเคลื่อน และจําเป็ นต้ องชี ้แจง นักลงทุนสัมพันธ์ควรแจ้ งข้ อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ ทกุ ฝ่ ายรับทราบโดยทัว่
กัน เพื่อ ป้องกันปั ญหาการให้ ข้อมูลเฉพาะกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่

นักลงทุนสัมพันธ์ ควรปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสียแต่ ละกลุ่ม ดังนี ้
1. การปฏิบัตติ ่ อนักลงทุน
 นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบตั ิตอ่ นักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็ นนักลงทุนรายใหญ่หรื อรายเล็ก
 นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ โอกาสแก่นกั ลงทุนรายบุคคลได้ เข้ า ถึงข้ อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์และนัก
ลงทุน สถาบัน
 นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่ควรเลือกปฏิบตั ิในการรับนัดประชุม (One-on-One Meeting) กับ นักลงทุนสถาบันหรื อ
กลุ่มนักลงทุน หากไม่สามารถรับนัดได้ ทกุ กลุ่ม นักลงทุนสัมพันธ์ ควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการรับนัดที่ชดั เจน
และเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย
 ในการจัดกิจกรรมให้ แก่นักลงทุน เช่น การเยี่ยมชมกิจการ และการพบปะนักลงทุน นักลงทุนสัมพันธ์ ควร
ดําเนินการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริ ษัทและความคุ้มค่าของ ทรัพยากรที่จะใช้ เป็ นที่ตงั ้

2. การปฏิบัตติ ่ อนักวิเคราะห์
 ในการจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) นักลงทุนสัมพันธ์ควรเชิญและเปิ ดโอกาสให้ นกั วิเคราะห์จาก
ทุกบริ ษัทหลักทรัพย์ได้ เข้ าร่วมอย่างเท่าเทียมกัน
 นักลงทุนสัมพัน ธ์ ไม่ควรให้ สิ่งของตอบแทนหรื อของขวัญแก่นักวิเคราะห์ เพื่ อจูงใจหรื อโน้ มน้ าวให้ เขี ยนบท
วิเคราะห์ ให้ แก่บริษัท และ/หรื อ ให้ เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเท่านัน้
 นักลงทุนสัมพันธ์ ควรเคารพในผลงานและความเห็นของ นักวิเคราะห์ แต่สามารถชี ้แจงข้ อเท็จจริ งที่ถกู ต้ องได้
หากเห็นว่า มีการใช้ หรื อให้ ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน

3. การปฏิบัตติ ่ อสื่อมวลชน
 นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ ข้อมูลและเปิ ดโอกาสให้ สื่อมวลชน ได้ รับทราบข้ อมูลตามความเหมาะสม
 นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่ควรใช้ เงื่อนไขในการทําธุรกิจกับสื่อมวลชน เช่น การลงโฆษณาในสื่อ เพื่อให้ สื่อมวลชนนํา
เสนอข่าวหรื อให้ ความเห็นในเชิงบวกแก่บริษัท
 นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่ควรให้ สิ่งของตอบแทนหรื อของขวัญแก่สื่อมวลชนเพื่อจูงใจหรื อโน้ มน้ าวให้ สื่อมวลชนเขียน
บทความหรื อข่าวให้ แก่บริ ษัทในเชิงสร้ างข่าวที่ไม่เป็ นจริง
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4. การปฏิบัตติ ่ อหน่ วยงานทางการ
 นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลแก่ หน่วยงานทางการตามที่ถกู ร้ องขอ
 นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่ควรให้ ของขวัญแก่เจ้ าหน้ าที่ของหน่วย งานทางการเพื่อให้ ความช่วยเหลือใดๆ เป็ นกรณี
พิเศษ

5. การปฏิบัตติ ่ อบุคคลภายในองค์ กร
 นักลงทุนสัมพันธ์ ควรประสานงานให้ ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทได้ พบปะกับผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ ตามโอกาสที่สมควร
นักลงทุนสัมพันธ์ ควรรายงานให้ คณะกรรมการและผู้บริ หาร ได้ รับทราบถึงข้ อมูลต่างๆ ที่จะช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้ แก่องค์กร เช่น ผลการดําเนินกิจกรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ความเห็นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน และข้ อมูล
ความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็ นต้ น
 นักลงทุนสัมพันธ์ ควรเป็ นสื่อกลางของบริ ษัทในการสื่อสาร ให้ พนักงานในองค์กรได้ รับทราบถึงจรรยาบรรณนัก
ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ พนักงานได้ มีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิเช่น เดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น เรื่ องการดูแลและ
รักษาข้ อมูลภายใน เป็ นต้ น

6. การปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ เช่ น สถาบันการเงินและบริษัท Credit Rating
 นักลงทุนสัมพันธ์ ควรให้ ข้อมูลแก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียอื่นๆ ใน ระดับที่เท่าเทียมกัน ยกเว้ นแต่มีความจําเป็ นอื่นใดใน
การ ดําเนินธุรกิจ เช่น ต้ องให้ ข้อมูลภายในประกอบการขอสินเชื่อโครงการจากสถาบันการเงิน ในกรณีนี ้ นัก
ลงทุนสัมพันธ์ ต้องดําเนินการด้ วยความระมัดระวังและต้ องขอให้ ผู้ที่ได้ รับข้ อมูลภายในลงนามในสัญญารักษา
ความลับไว้ ด้วย

การปฏิบัตหิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
1) นักลงทุนสัมพันธ์ ควรหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท เช่น การใช้ ทรัพย์สินหรื อ
ข้ อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์สว่ นตน
2) นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพันธ์ และข้ อมูลที่ได้ จากการทําหน้ าที่นกั ลงทุน
สัมพันธ์ให้ แก่บริ ษัท
3) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์สว่ นตน ไม่วา่ จะเป็ นในรูปแบบใดก็ตาม ในการเลือกดําเนินกิจกรรมหรื อ
เข้ าร่ วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การเลือกเข้ าร่วม Roadshow กับเฉพาะบางบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ให้ สิทธิประโยชน์พิเศษ
บางอย่าง เป็ นต้ น
4) นักลงทุนสัมพันธ์พงึ ปฏิบตั ิตามนโยบายและจรรยาบรรณพนักงาน ต่างๆ ที่บริษัทจดทะเบียนได้ กําหนดไว้

เรื่องอื่นๆ
1) นักลงทุนสัมพันธ์ควรแต่งกายให้ เหมาะสมกับสถานที่และกิจกรรมที่เข้ าร่วม
2) นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ ข้อมูลในเชิงลบหรื อให้ ร้ายแก่บริ ษัทคูแ่ ข่งหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียต่าง ๆ

40

จรรยาบรรณของพนักงาน
พนักงานมีหน้ าที่ต้องทําความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ โดยเมื่อมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถาม ให้
ปรึ กษา กับผู้บงั คับบัญชา ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อบุคคลที่บริ ษัทกําหนดให้ มีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ที่กําหนดไว้ รวมทั้งแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อ พบ
เห็นการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ กับ หน่วยงานหรื อ
บุคคลที่บริ ษัทได้ มอบหมาย

การปฏิบัตติ ่ อบริษัท
พนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ งๆ รวมทังข้
้ อบังคับ และคําสัง่ ของบริ ษัท และหลีกเลี่ยง การ
มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ ว พนักงานทุกคนต้ องปฏิ บัติตามหน้ าที่ตามหลักจริ ยธรรม ซึ่งเราถื อว่า การมี จริ ยธรรมทางธุรกิ จ เป็ น
ทรัพย์สนิ ที่มีคา่ ยิ่งของบริษัท

รายการทางการบัญชีและการเงิน
บริ ษัท ฯ กํ า หนดแนวปฏิ บัติเ กี่ ย วกับ รายการทางบัญ ชี แ ละการเงิน โดยให้ มี ก ารบัน ทึกรายการอย่า งถูกต้ อ ง
ครบถ้ วน สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้ อง เป็ นไปตามนโยบายทางบัญชีของบริ ษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องโดยพนักงาน
ทุกคนต้ องยึดหลักความซื่อสัตย์และมีจริ ยธรรมในการปฏิบตั หิ น้ าที่ ดังต่อไปนี ้
1. ความถูกต้ องของการบันทึกรายการ
1.1) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริ ษัทฯ จะต้ องถูกต้ อง ครบถ้ วน สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มี
ข้ อจํากัดหรื อข้ อยกเว้ นใด ๆ ทั้งสิ ้น
1.2) การลงรายการบัญชีและการบันทึกรายการทางธุรกิจจะต้ องเป็ นไปตามความเป็ นจริ ง ไม่มีการบิดเบือนหรื อ
สร้ างรายการเท็จ ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม
1.3) พนักงานทุกคน ทุกระดับ ต้ องดําเนินการทางธุรกิจให้ สอดคล้ องกัน และเป็ นไปตามระเบียบ และข้ อกําหนด
ต่างๆ ของบริ ษัทฯ รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ครบถ้ วนถูกต้ อง โดยให้ ข้อมูลที่เพียงพอ
และทันเวลา เพื่อให้ พนักงานที่มีหน้ าที่เกี่ยวกับการบันทึกและจัดทํารายการทางบัญชี และการเงินทุกประเภทของบริ ษัทฯ
สามารถลงบัญชีได้ โดยมีรายละเอียดที่ถกู ต้ องครบถ้ วน
2. รายงานทางบัญชีและการเงิน
2.1) พนักงานทุกคนต้ องไม่กระทําการบิดเบือนข้ อมูล หรื อสร้ างรายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลทางด้ านบัญชีและ
การเงิน หรื อข้ อมูลทางด้ านการปฏิบตั งิ านต่างๆ ของบริ ษัทฯ
2.2) พนักงานทุกคนต้ องตระหนักว่า ความถูกต้ องครบถ้ วนของรายงานทางบัญชี และการเงิน เป็ นความ
รับผิดชอบร่วมกันของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
2.3) พนักงานทุกคนที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดเตรี ยม และ/หรื อ ให้ ข้อมูลรายละเอียดประกอบรายการทาง
บัญชีและการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ตามความเป็ นจริ ง
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3. การปฏิบัตติ ามกฎหมาย
3.1) พนักงานทุกคน ทุกระดับ จะต้ องปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้ อกําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ การจัดทํา
และการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และสมบูรณ์
3.2) พนักงานทุกคน ทุกระดับ จะต้ องยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ปราศจากอคติ และมีความซื่อตรงในการบันทึก
และจัดเก็บข้ อมูล ซึง่ หมายรวมถึงการไม่ยงุ่ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรื อผิดจริ ยธรรมด้ วย

การปฏิบัตติ ่ อตนเอง
1) ดํารงตนตั้งมัน่ อยูใ่ นความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และเที่ยงธรรม มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
2) ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ รอบคอบ ทุ่ม เทกํ า ลัง กายและกํ า ลัง ความคิ ด ในการทํ า งานโดยถื อ

ประโยชน์ขององค์กรเป็ นสําคัญ
3) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งงานให้ มีประสิทธิ ภาพ
อยูเ่ สมอ
4) รักษาเกียรติของตนให้ เป็ นที่ยอมรับในสังคม
5) เป็ นผู้มีวินยั และประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์กร ค่านิยมขององค์กร และประเพณีอนั ดีงามไม่ว่า
จะระบุไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม
6) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ขององค์กร หรื อเป็ นปั ญหาแก่องค์กรใน
ภายหลังได้
7) ไม่ใช้ เวลาปฏิบตั ิงานขององค์กรไปทํางานอื่น หรื อใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ที่ส่งผลให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิงานใน
เวลาทํางานขององค์กรได้ อย่างเต็มที่

การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า ผู้เกี่ยวข้ อง และสังคม
1) อํานวยความสะดวกและปฏิบตั ิต่อผู้มาติดต่อด้ วยความสุภาพเรี ยบร้ อยอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ

โดยไม่ชกั ช้ า
2) ยินดีรับฟั งความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะจากบุคคลอื่น และพร้ อมที่จะชี ้แจงข้ อมูลที่ถกู ต้ องตามสถานะแห่งตน
3) เห็นคุณค่าของบุคคลอื่น ปฏิบตั ติ อ่ ผู้อื่นด้ วยความเสมอภาค และให้ เกียรติผ้ อู ื่นอยูเ่ สมอ
4) มีส่วนร่ วมในการสร้ างสรรค์และพัฒนาสังคมส่วนรวมให้ เจริ ญก้ าวหน้ า โดยไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ

งาน และภาพพจน์ขององค์กร

การปฏิบัตริ ะหว่ างพนักงาน
1) เสริ มสร้างการทํางานเป็ นทีมโดยให้ ความร่ วมมือช่วยเหลือเกื อ้ กูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานของ

องค์กร โดยส่วนรวม
2) ร่ วมสร้ างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็ นนํ ้าหนึง่ ใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
3) ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพึ ง ปฏิ บั ติ ต นให้ เป็ นที่ เ คารพนั บ ถื อ ของผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาโดยเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ต่ อ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ตามค่านิยมขององค์กร
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4) ปฏิบตั ิตอ่ ผู้บงั คับบัญชาด้ วยความเคารพนับถือ และปฏิบตั ิตอ่ เพื่อนร่ วมงานด้ วยความมีนํ ้าใจและเคารพใน

ศักดิศ์ รี ของผู้อื่น
5) ไม่นําผลงานของเพื่อนพนักงานมาแอบอ้ างเป็ นผลงานของตนเอง

การปฏิบัตติ ่ อองค์ กร
1) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ คําสัง่ และมติคณะกรรมการ
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานขององค์กร รวมทังกฎระเบี
้
ยบ ข้ อบังคับต่างๆ คําสัง่ และ
มติคณะกรรมการ
- ไม่เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการกระทําหรื อปกปิ ดการกระทําใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
2) การบันทึก การรายงาน การรักษา การใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลขององค์กร
- บันทึกและรายงานข้ อมูลต่างๆ ให้ ถูกต้ องตามระบบ และมาตรฐานที่วางไว้ รวมทัง้ ห้ ามมิให้ ปลอมแปลง
หนังสือรายงาน หรื อเอกสารใดๆ
- ไม่ใช้ ข้อมูลเอกสาร โปรแกรมซอฟแวร์ หนังสือ บทความ วิดีโอเทป เทปบันทึกเสียง และงานของบุคคลใดใน
อันที่จะเป็ นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่วา่ ข้ อมูลหรื องานนันจะแสดงการสงวนลิ
้
ขสิทธิ์ไว้ หรื อไม่
- เมื่อพ้ นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้ อมูลหรื อเอกสาร พนักงานที่เกี่ยวข้ องต้ องดูแลให้ มีการทําลาย ด้ วยวิธี
ที่เหมาะสมถูกต้ องกับข้ อมูลหรื อเอกสารแต่ละประเภท
- ไม่ใช้ ข้อมูลขององค์กรที่ได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นโดยมิชอบ

- ข้ อ มูล ภายในขององค์ ก รที่ เ กี่ ย วกับ การดํ า เนิ น งาน แผนการดํ า เนิ น งาน มติ แ ละความเห็ น ของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และฝ่ ายจัดการ ให้ ถือเป็ นข้ อมูลลับ การเปิ ดเผย
ข้ อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใด จะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากหน่วยงานที่เป็ นเจ้ าของข้ อมูล

การปกป้องทรั พย์ สินขององค์ กร
1) ใช้ ทรัพย์สนิ ขององค์กรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สงู สุด
2) ช่วยกันดูแลมิให้ ทรัพย์สนิ ใดๆ ขององค์กรเสื่อมค่า หรื อสูญหายโดยมิชอบ
3) ไม่ใช้ ทรัพย์สนิ ใดๆ ขององค์กรเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอื่น

การใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) พนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิและคําสัง่ เกี่ยวกับการใช้ อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร รวมทั้ง

ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท รวมทั้งจะต้ องไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื น
กฎหมาย หรื อเป็ นไปเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง
2) พนักงานจะหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่บริ ษัทถือว่าผิดกฎหมายหรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม และงดเว้ นที่จะเผยแพร่
ข้ อมูลหรื อเว็บไซต์ดงั กล่าวต่อผู้อื่น รวมทั้งจะหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั ซึง่ น่าสงสัยในความ ปลอดภัย
3) พนักงานที่ได้ รับมอบหมายเท่านั้นที่มีสิทธิ เข้ าถึงแฟ้มข้ อมูล ไม่ว่าจะเก็บในรู ปของแฟ้มข้ อมูลคอมพิวเตอร์
หรื ออื่นๆ ห้ ามพนักงานที่ไม่ได้ รับมอบหมายเข้ าดู ทําซํ ้า เผยแพร่ ลบทิ ้ง ทําลายหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน
หรื อกระทําการอื่นใดที่ทําให้ เกิดความเสียหาย
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4) พนักงานที่ใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท จะต้ องใช้ ซอฟท์แวร์ ตามข้ ออนุญาตของเจ้ าของลิขสิทธิ์ และ

เฉพาะที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ งานจากบริ ษัทเท่านั้น เพื่อป้องกันปั ญหาการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

ทรัพย์ สินทางปั ญญา
1) การนําผลงานหรื อข้ อมูลอันเป็ นสิทธิ ของบุคคลภายนอกที่ได้ รับมาหรื อที่จะนํ ามาใช้ ภายในบริ ษัทจะต้ อง

ตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น
2) เมื่ อพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน จะต้ องส่งมอบทรั พย์ สินทางปั ญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานคืนให้
บริ ษัท ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลที่เก็บไว้ ในรูปแบบใดๆ

การรับสิ่งของ หรือประโยชน์ อ่ นื ใด
1) ห้ ามเรี ยกร้ องสิ่งของหรื อผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้ าที่หรื อธุรกิจเกี่ยวข้ องกับองค์กร ทั้งนี ้ไม่ว่า

โดยตนเองหรื อผู้อื่น
2) ห้ ามรับสิ่งของหรื อผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้ าที่หรื อธุรกิจเกี่ยวข้ องกับองค์กร เว้ นแต่ในโอกาส
หรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยมที่คนทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิตอ่ กันโดยสิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใดนั ้น แต่ทั ้งนี ้การรับดังกล่าวต้ อง
ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึง่ อย่างใดโดยไม่เป็ นธรรมต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่
3) การรับสิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 2) โดยความจําเป็ นอย่างยิ่งเพื่อรักษา
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล ให้ ผ้ รู ับรายงานผู้บงั คับบัญชาของตนทราบ
4) การรับสิง่ ของหรื อประโยชน์อื่นใดที่ให้ แก่กนั ในกิจกรรมต่างๆ ระหว่างองค์กร หรื อเป็ นการเชื่อมสัมพันธไมตรี
ระหว่างองค์กร ให้ ผ้ รู ับรายงานผู้บงั คับบัญชาของตนทราบ

การให้ ส่ ิงของหรื อประโยชน์ อ่ นื ใด
1) ไม่ใช้ วิธีการให้ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อชักนําให้ กระทําหรื อละ

เว้ นการกระทํา ที่ไม่ถกู ต้ อง
2) ไม่เสนอเงิน ทรัพย์สนิ สิง่ ของ หรื อประโยชน์อื่นใดกับผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
3) การใช้ จ่ายสําหรับการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ เป็ นเรื่ องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้ จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

การใช้ สิทธิทางการเมือง
1) ควรใช้ สทิ ธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2) ไม่เข้ าร่ วมกิ จกรรมใดๆ ที่ อาจก่อให้ เกิ ดความเข้ าใจว่าองค์กร มี ส่วนเกี่ ยวข้ องหรื อให้ การสนับสนุนพรรค

การเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ หรื อกลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึง่
3) ไม่ใช้ ทรัพย์สนิ ขององค์กร เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ หรื อกลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึง่

การดูแลให้ มีการปฏิบัตติ ามและการทบทวน
1) ถือเป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและพนักงาน ที่จะต้ องรับทราบ ทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ิ

ตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
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2) ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาทุ ก ระดับ จะต้ อ งดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ ให้พนั ก งานภายใต้ บั ง คับ บั ญ ชาของตนปฏิ บั ติ ต าม

จรรยาบรรณนี ้อย่างจริ งจัง
3) ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับต้ องเป็ นผู้นําในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริ มสภาพแวดล้ อมในการ
ทํางานให้ พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้ องเข้ าใจว่าการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็ นสิ่งที่ถูกต้ องและต้ องปฏิบัติ อย่าง
เคร่งครัด และไม่สามารถอ้ างได้ วา่ ไม่ทราบแนวปฏิบตั ทิ ี่กําหนดไว้ ในจรรยาบรรณนี ้
4) เมื่ อมี ข้อสงสัย ไม่แน่ใจเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บัติตามจรรยาบรรณ ให้ ปรึ กษากับผู้บังคับบัญชา หรื อฝ่ ายกํ ากับ
กิจกรรมองค์กร หรื อหน่วยงานที่ทําหน้ าที่อย่างเดียวกันแต่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ

การร้ องเรียน
การแจ้ งข้ อร้ องเรียน
จัดให้ มีช่องทางการร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแสเพื่อรับเรื่ องร้ องเรี ยน ข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่
ได้ รับผลกระทบ หรื อมีความเสี่ยงที่จะได้ รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท หรื อจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัทเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต รวมถึง
การกระทําที่เข้ าข่ายการคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยบริ ษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และ
บรรเทาความเสียหายแก่ผ้ รู ายงาน ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานการฝ่ าฝื นหรื อละเมิดจรรยาบรรณ
หากพบเห็นการกระทํ าที่ สงสัยว่าฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระทํ าที่เข้ าข่ายการคอร์ รัปชั่น
อาจส่อถึงการทุจริต หรื อผิดกฎหมาย สามารถสอบถามข้ อสงสัยหรื อส่งข้ อร้ องเรี ยนไปยังบุคคลดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

กรรมการผู้จดั การใหญ่
ผู้บงั คับบัญชาที่ตนเองวางใจในทุกระดับ
ผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัท

สถานที่ตดิ ต่ อเพื่อแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยน
1) เลขานุการบริษัท
บริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ ลิ ้งค์ ซอยรุ่งเรื อง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามแสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล์ company_secretary@interlink.co.th
โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291
โทรสาร 0-2666-1193
2) ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณชูศกั ดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
อีเมล์ chusak@interlink.co.th
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วินัย
จรรยาบรรณถือเป็ นวินยั อย่างหนึ่ง ซึง่ พนักงานทุกคนต้ องดํารงตนและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝื น หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินยั พนักงานทุกคนมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามและส่งเสริ มให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ิ ตามจรรยาบรรณ การ
กระทําต่อไปนี ้เป็ นการทําผิดจรรยาบรรณ
1) ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
2) แนะนํา ส่งเสริ ม หรื อสนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
3) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ในกรณี ที่ตนทราบหรื อควรทราบ

เนื่องจากเกี่ยวข้ องกับงานภายใต้ ความรับผิดชอบของตน
4) ไม่ให้ ความร่ วมมือหรื อขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้ อเท็จจริ งที่อ้างว่าได้ มีการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ
5) การกระทําอันไม่เป็ นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากการที่ผ้ นู ั้นรายงานการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ทังนี
้ ้การกระทําที่เข้ าข่ายผิดจรรยาบรรณดังกล่าวข้ างต้ น ให้ ปฏิบตั ิตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบ
ว่าด้ วยการบริหารงานบุคคล นอกจากนี ้พนักงานที่ทําผิดจรรยาบรรณอาจได้ รับโทษ ตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้
เป็ นความผิดตามกฎหมาย

จรรยาบรรณของกรรมการ
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั หิ น้ าที่การงานอย่างเต็มความสมารถให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับ โดยถือหลักความ

ถูกต้ อง และผลประโยชน์สว่ นรวมขององค์กรเป็ นสําคัญ
ุ ธรรมและกล้ าแสดงความคิดเห็นในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
1.2 ยึดมัน่ ในจริ ยธรรม ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคณ
1.3 ใช้ ดลุ ยพินิจในการปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเป็ นอิสระ
1.4 วางตัวเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมืองหรื ออยูใ่ ต้ อิทธิพลทางการเมือง
1.5 ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
1.6 อุทศิ เวลาอย่างเต็มที่ในการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ต่ อผู้ถือหุ้น
2.1 ปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.2 กํากับดูแลให้ มีการบริ หารองค์กรด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายหรื อผลกระทบที่มี

ต่อผู้ถือหุ้น
2.3 รั กษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ แน่ใจว่าสิทธิ ของผู้ถือหุ้นได้ รับการเอาใจใส่และได้ รับการดูแลอย่างเท่า
เทียมกัน
2.4 เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อรายงานสถานภาพขององค์กรต่อผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันต่อเหตุการณ์
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3. ต่ อลูกค้ า
3.1 มี ทัศนคติที่ดี และให้ ความสําคัญต่อลูกค้ า ปฏิบัติตนต่อลูกค้ าด้ วยความเต็มใจ กระตือรื อร้ น มี นํา้ ใจ สุภาพ

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

อ่อนโยนและรักษาความลับของลูกค้ า โดยไม่นําไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่นโดยมิชอบ รวมทั้งปฏิบตั ิ
ต่อลูกค้ าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
ส่งเสริ มให้ มี การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ มีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่ อง คงไว้ ซึ่งคุณภาพบริ การให้ ได้
มาตรฐาน และมีคณ
ุ ภาพสูง เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจมากที่สดุ
ส่งมอบสินค้ า งานที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามข้ อตกลงกับลูกค้ าในราคาที่เป็ นธรรม
ให้ ข้อมูล ข่าวสาร และคําแนะนําที่ถกู ต้ อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ ต่อลูกค้ า เพื่อให้ ทราบเกี่ยวกับสินค้ าและ
บริ การ
ส่งมอบงานและรับประกันผลงาน ภายใต้ เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจ
มีระบบการจัดเก็บข้ อมูลของลูกค้ าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้ า ไม่สง่ ต่อข้ อมูลโดยไม่ได้
รับความยินยอมจากลูกค้ า
มีระบบ กระบวนการที่ลกู ค้ าร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้ าและบริ การ รวมทั้งความรวดเร็ ว
ในการตอบสนองการส่งมอบ และการดําเนินการอย่างถึงที่สดุ เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว

4. ต่ อคู่ค้า เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้
4.1 ปฏิบตั ิต่อคู่ค้า เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัท
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

และตั ้งอยูบ่ นพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย
มีการแข่งขันบนข้ อมูลที่ได้ รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันไม่ให้ ค่คู ้ ารายใดรายหนึ่งเข้ าร่ วมการแข่งขันทาง
ธุรกิจ
จัดทํารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
จัดให้ มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามสัญญาครบถ้ วน มีระบบการควบคุมภายใน
ที่ป้องกันการทุจริ ตและพฤติกรรมมิชอบในทุกขันตอนของกระบวนการจั
้
ดซื ้อจัดจ้ าง
จ่ายเงินคูค่ ้ าให้ ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ตกลงกัน
ไม่กล่าวหาในทางร้ ายแก่คคู่ ้ าโดยปราศจากข้ อมูลแห่งความจริ ง
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทั ้งปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญา
ให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ ง รายงานที่ถกู ต้ อง การเจรจาแก้ ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื ้นฐานของความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงไว้ กบั คูค่ ้ า และเจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ตามเงื่อนไข ต้ อง

รี บแจ้ งล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข
4.10 ใช้ สนิ ค้ าและบริการที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ อง และไม่สนับสนุนสินค้ าหรื อการกระทําที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
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5. ต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
5.1 มีนโยบายเสรี ทางการค้ า และเชื่อว่าการมีค่แู ข่งเป็ นเรื่ องดีเพราะจะทําให้ เกิดการพัฒนาทั้งมาตรฐานการบริ การ

และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเสนอต่อลูกค้ า
5.2 ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้ กรอบการแข่งขันที่ดี
5.3 ไม่ทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ ายและปราศจากข้ อมูลความจริ ง
5.4 ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อด้ วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม
6. ต่ อสังคม จารี ต ประเพณี
6.1 ไม่กระทําการใดๆ ที่อาจมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
6.2 รับผิดชอบต่อสังคมโดยกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจที่ไม่ขดั ต่อขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี และ ศีลธรรม

อันดีงาม
6.3 ส่งเสริ มการปลูกฝั งให้ เกิดจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ กบั พนักงานทุกระดับ
6.4 สนับสนุนให้ มีการคืนกําไรส่วนหนึง่ ขององค์กรให้ แก่สงั คมและเพื่อพัฒนาสิง่ แวดล้ อม

จรรยาบรรณของผู้บริหาร
ผู้บริ หารของบริ ษัทอันประกอบด้ วย คณะกรรมการและผู้บริ หารระดับรองกรรมการผู้จดั การขึ ้นไป ซึ่งได้ รับความไว้ วางใจ
จากผู้ถือหุ้นให้ มีบทบาทหน้ าที่ในการกําหนดนโยบาย กํากับ ดูแล และควบคุมการดําเนินงานของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
้ ่อแสดงว่าผู้บริ หารของบริ ษัทมีเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ จะดําเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง และ
บรรลุผลในการดําเนินธุรกิจ ดังนันเพื
โปร่ งใส อันจะทํ าให้ บ ริ ษัท บรรลุผลสํ า เร็ จในการดํ า เนิน ธุรกิ จ และได้ รับการยอมรั บจากทุกฝ่ าย บริ ษั ท จึง เห็นสมควรกํ า หนด
“จรรยาบรรณผู้บริ หาร” ขึ ้นไว้ เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิของผู้บริหาร ดังต่อไปนี ้

1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นธรรม เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสีย
1.2 พึงเปิ ดเผยสถานภาพของกลุม่ ธุรกิจอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันต่อเหตุการณ์
1.3 อุทิศตน ความรู้และความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทตลอดเวลา
1.4 พึงวางตนให้ เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั ้งช่วยส่งเสริ มภาพพจน์ของบริ ษัท เมื่อ

มีโอกาสอันเหมาะสม
1.5 ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามนโยบายหรื อข้ อกําหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบตั ติ อ่ สังคมที่องค์กรได้ กําหนดไว้ อย่างเคร่ งครัด
1.6 กรณีที่จะให้ ข้อมูลข่าวสาร หรื อให้ สมั ภาษณ์ตอ่ สื่อมวลชน หรื อต่อสาธารณชน จะต้ องได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท

2. ต่ อพนักงาน
2.1 มีทศั นคติที่ดีตอ่ พนักงาน และพึงปกครองด้ วยความเมตตาและเป็ นธรรม รวมทั้งไม่ใช้ อํานาจหน้ าที่ในทางมิชอบ
2.2 มีภาวะผู้นํา และปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดีน่าเชื่อถือต่อพนักงาน
2.3 ให้ ความรู้ คําแนะนํา และคําปรึ กษาแก่พนักงาน พร้ อมทั้งรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะด้ วยความเต็มใจ

และจริ งใจ
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2.4 ส่งเสริ มพนักงานให้ มีความมัน่ คงก้ าวหน้ า ในหน้ าที่การงานและความเป็ นอยูส่ ว่ นตัว
2.5 ผู้บริ หารจะให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน
2.6 ผู้บ ริ ห ารจะดูแ ลรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มในสถานที่ ทํ า งานให้ มี ความปลอดภัย ต่อ ชี วิ ต ของพนัก งาน ตลอดจน

ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทและของพนักงานให้ ปลอดภัยอยูเ่ สมอ
2.7 การแต่งตั้งและโยกย้ าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษพนักงาน ผู้บริ หารจะกระทําด้ วยความเสมอภาค
สุจริ ตใจ เที่ยงธรรม และตั้งอยูบ่ นพื ้นฐานของ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
ั นาความรู้ความสามารถอย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
2.8 ผู้บริ หารจะส่งเสริ มให้ พนักงานได้ พฒ
2.9 ผู้บริ หารจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
2.10 ผู้บริ หารจะเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์

3. ต่ อผู้ถือหุ้น
3.1 ผู้บริ หารจะปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
3.2 ผู้บริหารจะบริหารการดําเนินงานของบริษัทและตัดสินใจดําเนินการใดๆด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ
3.3 ผู้บริหารจะปฏิบตั ิหน้ าที่โดยการประยุกต์ความรู้ ทักษะการบริหาร และการ จัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
3.4 ผู้บริหารจะรายงานสถานภาพของบริษัทแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยสมํ่าเสมอและครบถ้ วนตามความเป็ นจริง
3.5 ผู้บริ หารจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้ ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ ข้อมูลใดๆของบริษัทซึง่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
3.6 ผู้บริ หารจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ ข่งขัน
3.7 ผู้บริหารจะไม่ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง ผลประโยชน์ตอ่ บริษัท

4. ต่ อลูกค้ า
4.1 มุ่งมัน่ ในการพัฒนาและให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ด้ วยความปลอดภัยและ

4.2
4.3
4.4
4.5

เป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ในราคาที่สมเหตุสมผล สามารถส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อ
สร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อตกลงทางการค้ าอย่างเคร่ งครัด และรักษาความลับของลูกค้ า ไม่นําความลับทางการ
ค้ าไปใช้ ในประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ไม่เอาเปรี ยบลูกค้ า หรื อกําไรเกินควร รวมทั้งไม่กําหนดเงื่อนไขการค้ าที่ไม่เป็ นธรรม
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้ าด้ วยวาจาสุภาพ ด้ วยการทํางานที่รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ เป็ นที่ไว้ วางใจได้ ของลูกค้ า
รับฟั งข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะของลูกค้ าเป็ นประจํา สมํ่าเสมอ และนําข้ อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ ไข

5. ต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
5.1 ให้ การสนับสนุนการร่ วมมือในการแข่งขันทางการค้ าเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้ า และปฏิบตั ิตามกรอบกติกาใน

การแข่งขันเสรี ที่เป็ นธรรม
5.2 ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม และไม่เปิ ดเผยหรื อ
ละเลยให้ ความลับของบริ ษัทตกอยูใ่ นมือคูแ่ ข่ง
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5.3 ไม่โจมตี และทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย หรื อใช้ วิธีอื่นใดที่ไม่ถกู ต้ อง
5.4 ละเว้ นการกลัน่ แกล้ ง หรื อทําให้ คแู่ ข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็ นธรรม

6. ต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม และชุมชน
6.1 ปฏิบตั หิ น้ าที่ในความรับผิดชอบของตน และดํารงด้ วยจิตสํานึกที่ดีที่มีตอ่ สังคมสิง่ แวดล้ อม และชุมชนอยูเ่ สมอ
6.2 ร่ วมกันสร้ างสรรค์ และร่ วมกิจกรรมหรื อโครงการเพื่อพัฒนาสังคม สิง่ แวดล้ อมและชุมชน
6.3 ปฏิ บั ติ ต นเป็ นตั ว อย่ า งที่ ดี ใ นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม และการส่ ง เสริ ม การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างคุ้มค่า
6.4 ดําเนินธุรกิจด้ วยจิตใจที่คํานึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะเสมอ

7. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทได้ มีการจัดทํานโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความตังมั
้ น่ ในการดําเนินธุรกิจด้ วยความ
เป็ นธรรม สุจริ ต โปร่ งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบาย
ดังกล่าว ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท และได้ สื่อสารไปยัง
พนักงานทุกคน โดยมีการกําหนดให้ มีการอบรมนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันแก่พนักงานทุกคนในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
และติดประกาศผ่านบอร์ ดภายในบริษัท อีกทังบนเว็
้
บไซต์ของบริ ษัท เพื่อเผยแพร่แก่บคุ คลทัว่ ไปที่สนใจ

8. การรายงานเหตุการณ์ ทุจริต หรือการปฏิบัตทิ ่ ฝี ่ าฝื นกฎหมาย
บริ ษัทฯ กําหนดมาตรการและขัน้ ตอนให้ ผ้ ูบริ หารบริ ษัทฯ ต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทจุ ริ ตหรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ต หรื อมีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทําที่
ผิดปกติอื่น ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ อันได้ แก่
8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
8.2 การทุจริต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
8.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ตลอดจน
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
8.4 มีการกระทําความผิดในทางทุจริตคอร์ รัปชัน
้
้ องกัน
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะรี บดําเนินการแก้ ไขเหตุการณ์ หรื อผลกระทบที่เกิดขึ ้นโดยทันที รวมทังหามาตรการป
มิให้ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ ้นอีก

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่สํานักงานสอบบัญชีรับอนุญาตในรอบปี 2560 จํานวน
ทังสิ
้ ้น 3,340,000 บาท (สามล้ านสามแสนสี่หมื่นบาท)
ค่ าบริการอื่นๆ
-ไม่มี –
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