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บทนํา 

 

คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy) ซึ่งแสดงถึงแนวทางในการกํากบัดแูล

กิจการ และบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ ริเร่ิม และมีส่วนร่วมในการจัดทําและอนุมัติ

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้บริษัท ฯ มีระบบการปฏิบตัิงานท่ีมีประสทิธิภาพและเป็นพืน้ฐานของการเติบโตอย่างยัง่ยืน 

โดยยึดมัน่ดําเนินธุรกิจด้วยคณุธรรมและจริยธรรม ด้วยนโยบายการเป็นหุ้นสว่นและพนัธมิตรกบัลกูค้า คู่ค้า ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุนและ

สงัคม ให้มีพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัทางธุรกิจและเติบโตควบคูไ่ปกบัการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทอินเตอร์ลิง้ค์ฯ  

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy) ฉบับนี ้คณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์               

คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้พิจารณาและกําหนดขึน้โดยครอบคลมุแนวปฏิบตัิต่าง ๆ เพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิ ท่ีดีของ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ในการปฏิบตัิหน้าท่ีซึ่งรับผิดชอบ และกํากับดแูล 0ทัง้ท่ีเป็นหลกัเกณฑ์การกํากับดแูลกิจการ

ภายในประเทศ เช่น หลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 0 0ของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 0ซึ่งอ้างอิงตามนิยาม “Corporate Governance” ของ G20/OECD รวมถึงหลกัเกณฑ์ตามโครงการ

สํารวจการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate 0Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของ

สมาคมสง่เสริม0 0สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากับดแูลกิจการท่ีดี  

บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพ่ือให้บริษัท ฯ มีระบบการปฏิบตัิงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและเป็นพืน้ฐานของการเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยยึดมัน่ดําเนินธุรกิจด้วยคณุธรรมและจริยธรรม ด้วยนโยบายการเป็น

หุ้นสว่นและพนัธมิตรกบัลกูค้า คูค้่า ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและสงัคม ให้มีพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจและเติบโตควบคู่ไปกบั

การดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ 

คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาและทบทวนปรับปรุงนโยบายตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจด

ทะเบียนปี 2560 ท่ีสอดคล้องกับหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของสํานกังานกลต. และ ตลท. ซึ่งอ้างอิงตามนิยาม “Corporate 

Governance” ของ G20/OECD ประกอบด้วยสาระสาํคญั 8 หมวด ดงันี ้

1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้ นําองค์กรท่ีสร้างคณุคา่ให้กิจการอยา่งยัง่ยืน 

(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)  

2. กําหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีเอือ้ตอ่การบรรลผุล 

(Strengthen Board Effectiveness) 

4. สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงู และบริหารบคุลากร  

(Ensure Effective CEO and People Management) 
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5. สง่เสริมนวตักรรมและประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ  

(Nurture Innovation and Responsible Business) 

6. ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

7. รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

8. สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น 

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

 

โดยมีการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีฉบบันีล้า่สดุ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี     

26 กมุภาพนัธ์ 2563  
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การกาํกับดูแลกิจการ 
 

“การกาํกับดูแลกิจการ” หมายถึง ความสมัพนัธ์ในเชิงการกํากบัดแูล รวมทัง้กลไกลมาตรการท่ีใช้กํากบัการตดัสินใจของ

บคุลากรในองค์กร ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ซึง่รวมถึง  

1. การกําหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกั (objectives) 

2. การกําหนดกลยทุธ์ นโยบาย และพิจารณาอนมุตัิแผนงาน และงบประมาณ และ 

3. การติดตาม ประเมิน และดแูลการรายงานผลการดําเนินงาน 

0คณะกรรมการบริษัท  ยดึมัน่และปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดมีาอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ท่ีเป็นหลกัเกณฑ์การกํากบั

ดแูลกิจการภายในประเทศ เช่น หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน0 0ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 0ซึง่อ้างอิงตามนิยาม “Corporate Governance” ของ G20/OECD รวมถงึหลกัเกณฑ์ตามโครงการ

สาํรวจการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate 0Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของ

สมาคมสง่เสริม0 0สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

0“การกาํกับดูแลกิจการที่ด”ี ตามหลกัปฏิบตัินี ้หมายถึง การกํากบัดแูลกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือการสร้างคณุคา่ให้กิจการอยา่ง

ยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ ลงทุน ซึ่งคณะกรรมการควรกํากับดูแลกิจการให้นําไปสู่ผล (governance 

outcome)  

0ในปี 2560 คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ออกหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี สาํหรับบริษัทจด

ทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: “CG Code ปี 2560”) ซึง่ได้วางหลกัปฏิบตัิสาํหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลกั คือ 

1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้ นําองค์กรท่ีสร้างคณุคา่ให้กิจการอยา่งยัง่ยืน 

2. กําหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  

3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 

4. สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงู และการบริหารบคุลากร  

5. สง่เสริมนวตักรรมและประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ  

6. ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

7. รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

8. สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น 

เพ่ือเป็นหลกัปฏิบตัิให้คณะกรรมการบริษัท นําไปปรับใช้ในการกํากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว 

น่าเช่ือถือสําหรับผู้ ถือหุ้น เพ่ือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ยืน โดยในทุกๆ ปี คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ      

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ พิจารณาและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้0คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและ

ทบทวนการนําหลกัปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกบับริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สงูสดุ และกําหนดแนวปฏิบตัิเพ่ิมเติมท่ีบริษัทควรจะดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม กบัสภาพการณ์ของบริษัท 0และพิจารณา

ทบทวนเป็นประจําทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 0 และอาจมีการปรับใช้ในระหว่างปีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและ

สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจขององค์กร  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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หมวดที่ 1  

ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้กิจการ

อย่างย่ังยืน 

คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ

ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์

ของบริษัท อีกทัง้กําหนดเป้าหมายแนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแล 

(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ี

กําหนด กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย อาทิเช่น การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีสาํคญั เทา่ท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายอ่ืน

ไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล รวมทัง้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและรายการตรวจสอบในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 

 คณะกรรมการได้จดัให้มีการแบง่แยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการไว้อย่างชดัเจน 

โดยกรรมการบริษัททําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย และกํากบัดแูลการดําเนินงานของฝ่ายจดัการในระดบันโยบาย ในขณะท่ีฝ่าย

จดัการของบริษัท ทําหน้าท่ีบริหารงานด้านตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด รับผิดชอบผลการดําเนินงาน

โดยรวม ควบคมุคา่ใช้จ่ายและงบลงทนุตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการอนมุตัิในแผนงานประจําปี โดยแบง่เป็น 3 กลุม่ คือ 

1. เร่ืองที่คณะกรรมการดาํเนินการ 

 กําหนดวตัถปุระสงค์ เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ 

 กําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคญั เพ่ือให้บรรลวุัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย 

 ติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการดําเนินงาน 

 สามารถแขง่ขนัได้ และมีผลประกอบการท่ีดี โดยคํานงึถึงผลกระทบในระยะยาว 

 ดแูลให้ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสทิธิและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ผมูีสว่นได้เสยี 

 ดแูลให้ประกอบธุรกิจ เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และพฒันา หรือลดผลกระทบด้านลบตอ่สิง่แวดล้อม 

 ดแูลให้สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง 

 ดแูลให้กรรมการทกุคน และผู้บริหารปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริตต่อองค์กร 

และดแูลให้การดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 เข้าใจขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบให้กรรมการผู้ จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของ

องค์กร 

 สร้างวฒันธรรมองค์กร ยดึมัน่ในจริยธรรม 
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 สรรหา พฒันา กําหนดคา่ตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 กําหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนเป็นเคร่ืองจงูใจให้บคุลากรปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั

ขององค์กร 

2. เร่ืองที่ดาํเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ 

 กําหนดและทบทวนกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนงานประจําปี 

 ดแูลความเหมาะสม เพียงพอของระบบบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายใน 

 กําหนดอํานาจดําเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ 

 กําหนดกรอบการจดัสรรทรัพยากร การพฒันา และงบประมาณ 

 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให้มัน่ใจได้ ฝ่ายจดัการได้ไปดําเนินการตามท่ีได้พิจารณาไว้ร่วมกนั 

 การดแูลให้เปิดเผยข้อมลูทางการเงินและอ่ืน ๆ ให้มีความนา่เช่ือถือ 

3. เร่ืองที่คณะกรรมการไม่ควรดาํเนินการ 

 ไมแ่ทรกแซงการตดัสนิใจของฝ่ายจดัการ ซึง่ให้ดําเนินการรับผิดชอบการตดัสินใจ อาทิ การจดัซือ้จดัจ้าง การรับ

บคุคลเข้าทํางานตามกรอบกลยทุธ์ นโยบาย แผนงานท่ีคณะกรรมการได้อนมุตัิแล้ว (อนมุตัิดําเนินการโดยฝ่าย

บริหาร) 

 การอนมุตัิรายการท่ีกรรมการมีสว่นได้เสยี 

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 

 การแยกอาํนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่   

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความสาํคญัในการกํากบัดแูลกิจการเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวม เน่ืองจาก

ตําแหนง่ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบคุคลคนเดียวกนั ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดความสมดลุในอํานาจ

การดําเนินงาน บริษัทฯ จึงได้แยกอํานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ออกจากกนั เพ่ือให้เกิดความ

ชดัเจนในการปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งโปร่งใส และมีประสทิธิภาพ  

 

หมวดที่ 2 

กาํหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความย่ังยืน 

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการบริหาร กําหนด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัของกิจการ (Objectives) 

เป็นไปเพ่ือความเติบโต ตอ่เน่ือง และยัง่ยืน โดยเป็นวตัถปุระสงค์และเหมายหลกัท่ีสอดคล้องกบัการสร้างคณุคา่ให้กิจการ ลกูค้า ผู้มี

สว่นได้เสยีและสงัคมโดยรวม ดงันี;้ 

1. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ท่ีชดัเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลกัในการกําหนดรูปแบบ

ธุรกิจ (Business model) และสื่อสารให้ทกุคนในองค์กรขบัเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกนั โดยจดัทําเป็น คําขวญั วิสยัทศัน์ ปรัชญา    

พนัธกิจ คา่นิยม และปฏิญญา ดงันี ้ 
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Motto  (คําขวญั)  :   อินเตอร์ลิง้ค์ นมัเบอร์วนั (INTERLINK no.1) 

Vision  (วิสยัทศัน์) :   เติบโต ตอ่เน่ือง และยัง่ยืน 

Philosophy   (ปรัชญา)  :   นําเทคโนโลยีมาพฒันาประเทศไทย 

Mission  (พนัธกิจ)  :   เติบโตไปพร้อมกนัทัง้ลกูค้า และพนัธมิตร 

Core value  (คา่นิยม)  :   คนดี – คนเก่ง 

Commitment  (ปฏิญญา) :   1. สนิค้าคณุภาพ    

               2. ราคาถกูกวา่   

       3. บริการท่ีดีกวา่ 

 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)  บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จํากดั (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์

ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั ได้ประกาศนโยบายคณุภาพใหม ่โดยแยกตามธุรกิจแตล่ะบริษัท เพ่ือให้ระบบการบริหารงาน

คุณภาพ ISO 9001 : 2015 ของแต่ละบริษัทท่ีดําเนินการอยู่สามารถดํารง คงอยู่ และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยประกาศ                       

ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2564 ดงันี ้

 นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) ของแต่ละบริษัท   

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

บริษัทนําเขา้และจดัจําหน่ายสายสญัญาณ (Cabling)  

และอปุกรณ์ส่งสญัญาณ (Networking) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในอาเซียน 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม จาํกัด (มหาชน) 

ผูใ้หบ้ริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกทัว่ไทย เชื่อมต่อทนัใจ  และศูนย์ดาตา้เซ็นเตอร์ทีป่ลอดภยั 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

ผูเ้ชี่ยวขาญ งานวิศวกรรมโครงการ Submarine Calbe, Substation, Transmission Line 

 

2. ค่านิยมขององค์กร(Core Value) คือ แนวปฏิบตัิท่ีเหมาะสมซึ่งกําหนดเป็นนโยบาย  เพ่ือมุ่งเน้นให้พนกังานทกุคน

ปฏิบตัิ อนัจะทําให้เกิดความเป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบตัิงาน  และสง่ผลให้ภาพรวมการปฏิบตัิงานบรรลเุป้าหมายขององค์กร 

คา่นิยมขององค์กร : คือคาํวา่ “คนดี คนเกง่”  ซึง่มีโดยมีแนวปฏิบตัิท่ีเหมาะสม ดงันี ้:  

คนดี คนเก่ง 

1. มีเหตผุล 

2. ใฝ่หาความรู้ 

3. ทีทศันคติท่ีด ี

4. ซื่อสตัย์ สจุริต มีคณุธรรม 

5. เห็นแก่สว่นรวม 

6. ต้องเป็นคนมีนํา้ใจ 

1. เก่งคน 

2. เก่งคิด 

3. เก่งงาน 

4. เก่งเรียน 
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7. มีความวิริยะอตุสาหะ 

8. มีวินยัและสมัมาคารวะ 

9. รู้หน้าท่ีในงาน ในครอบครัว และในสงัคม 

10. รักษาช่ือเสยีงทัง้ของตนเองและบริษัท 

 

3. คณะกรรมการส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ใน

การตดัสนิใจและการดําเนินงานของบคุลากรในทกุระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กร 

4. คณะกรรมการจดัทํากลยทุธ์และแผนงานประจําปี เพ่ือให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ โดย

คํานึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการในทุกปี ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และสนบัสนุนให้มีการจัดทําหรือทบทวน

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สําหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพ่ือให้มัน่ใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจําปีได้คํานึงถึง

ผลกระทบในระยะเวลาท่ียาวขึน้ และยงัพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร 

โดยในปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ขึน้ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาทบทวน และ

อนมุตัิ แผนยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ เป้าหมาย วิสยัทศัน์  ภารกิจ และของบริษัทอย่างรอบคอบ และละเอียดถ่ีถ้วนมากยิ่งขึน้ และได้

ติดตามให้มีการนํากลยทุธ์ และยทุธศาสตร์ของบริษัทไปปฏิบตัิใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยมีการวางแผนทัง้ในระยะสัน้ และระยะ

ยาว เพ่ือให้พร้อมรับมือกับวิกฤตท่ีอาจเกิดขึน้ได้อย่างทนัท่วงที  โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการได้

ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีการรายงานผลการดําเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ 

เพ่ือให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ และมีการประเมินสถานการณ์อยา่งใกล้ชิดมากยิ่งขึน้กวา่ทกุปีท่ีผา่นมา 

 

เป้าหมายระยะยาวขององค์กร 

 บริษัทฯ จึงได้ริเร่ิมทํายทุธศาสตร์โดยตัง้เป้าหมายให้ธุรกิจมีการเติบโต แบบตอ่เน่ือง และยัง่ยืนใหม่  โดยเร่ิมตัง้แต่ปี 2563 

ตอ่เน่ืองไปอีก 5 ปีข้างหน้า ท่ีจะสร้างรายได้ของทัง้กลุม่บริษัทฯ ให้เติบโตสงูถึง 6,500 ล้านบาท ภายในปี 2567 และเน้นเป้าหมาย

การเติบโตแบบมีคุณภาพ ซึ่งให้ความสําคัญกับอัตรากําไรของทุกธุรกิจท่ีจะต้องมีการปรับตัวเพ่ิมขึน้ทุกปี และอยู่ในระดับท่ี

เหมาะสม โดยจะพยายามลดสดัสว่นของธุรกิจท่ีมีความเสีย่งลง  ดงันัน้ตัง้แตปี่ 2563 เป็นต้นไป ภายใต้สถานการณ์โควิด 19  บริษัท

ฯจึงได้มีการปรับแนวทางการดําเนินธุรกิจโดยเน้นปฏิญญา 3 ข้อ ได้แก่ “สินค้าคณุภาพ  ราคาถกูกว่า  และบริการท่ีดีกว่า”  และ

เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดกลยทุธ์ แผนงานท่ีเหมาะสม ในการรองรับโอกาส และเผชิญกบัความท้าทายในอนาคต 

ควบคูไ่ปกบัการเติมเต็มความต้องการท่ีจําเป็นของการเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมในทกุแง่มมุของการดําเนินงานของ

บริษัท 
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หมวดที่ 3 

เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีเอือ้ต่อการบรรลุผล 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเร่ืองขนาด 

องค์ประกอบ สดัสว่นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจําเป็นต่อการนําพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัท่ีกําหนดไว้ 

โดยคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบตัิหลากหลายทัง้ด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลกัษณะ

เฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ท่ีจําเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีรายละเอียดของ

คณะกรรมการ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทไมจํ่าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

2. คณะกรรมการบริษัทให้มีจํานวนตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด แตต้่องมีจํานวนอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน และ

กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด แตต้่องไมน้่อย

กวา่ 3 คน 

 ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธาน

กรรมการและตําแหนง่อ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

1. เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถมีความซื่อสตัย์สจุริตมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะ

อทิุศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ีแก่บริษัทได้ 

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ

เหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกาศกําหนด ( เรียกวา่ “กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง”) 

3. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่น 

หรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและแข่งขนักบักิจกรรมของบริษัท ไม่ว่าจะทํา

เพ่ือประโยชน์ตนหรือผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

4. กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิท่ีเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทกําหนด  และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับ

กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องท่ีกําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ และต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายได้

เทา่เทียมกนั  และไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ยงัสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

โดยให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
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ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนกุรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรองนโยบายและหลกัเกณฑ์

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาอตัราให้มีความเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมทัง้เปรียบเทียบได้กับ

อุตสาหกรรมในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน ให้สอดคล้องกับผลประกอบการและความสําเร็จของเป้าหมาย และนําเสนอ

คณะกรรมการก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี และกรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

อาจได้รับการเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ได้อีกวาระหนึง่ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะมีวาระการดํารงตําแหนง่รวมไมเ่กิน 9 ปี เว้นแต่

คณะกรรมการบริษัทจะเห็นวา่บคุคลนัน้สมควรดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทตอ่ไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และ

ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัท 

2. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน นบัตัง้แตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท 

3. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการมากกวา่ 6 ครัง้/ปี  

4. จดัทําและรับผิดชอบตอ่การจดัทําและการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่าน

มา และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

5. กําหนดเป้าหมายแนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแล 

(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ

งบประมาณท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

6. การกําหนดนโยบายการบริหารจดัการความเสี่ยง (Risk Management Policy) และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร ปฏิบตัิ

ตามนโยบายและรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ รวมถึงจดัให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสทิธิภาพของการ

จดัการความเสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอ และมีระบบจดัการท่ีมีประสทิธิผลครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร 

7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัิแผนการขยายธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนท่ี

เสนอโดยฝ่ายบริหาร 

8. จดัทํารายงานประจําปี และการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาใน

รายงานประจําปีดงักลา่ว และนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

9. กํากบัและดแูลการบริหารจดัการและการดําเนินงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด 

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน   ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย อาทิเช่น การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีสําคญั เท่าท่ี

ไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายอ่ืน รวมทัง้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและรายการตรวจสอบในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  
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10. สนบัสนนุให้ความสําคญักับการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจดัให้มีมาตรการตามแนวทางของ

องค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ (CAC) 

11. พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอํานาจในการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร และคณะอนกุรรมการอ่ืนตาม

ความเหมาะสม ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรร

หาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นต้น และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ท่ีแตง่ตัง้ ไว้อยา่งชดัเจน 

  ทัง้นี ้การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้

คณะกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนมุตัิ

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดทํากบับริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 

ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิ 

12. คณะกรรมการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน

คณะกรรมการได้โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บคุคลดงักลา่วมีอํานาจหน้า

ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก

ถอนเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

  ทัง้นี ้การมอบอํานาจนัน้ต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้บคุคลดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุตัิ

รายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะ

ทําขึน้กับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไป

รายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีกําหนดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

และรายการได้มาหรือจําหนา่ยไป ซึง่ทรัพย์สนิท่ีสาํคญัของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการกํากบัตลาด

ทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ/หรือประกาศอ่ืนใดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

13. คณะกรรมการได้ดแูล กําหนดให้มีแผนพฒันาศกัยภาพผู้บริหาร เพ่ือจดัทําแผนสบืทอดตําแหนง่ เพ่ือเตรียมความพร้อม

เมื่อเกิดกรณีท่ีผู้บริหารไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้  

14. คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยมอบหมาย

ผา่นคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

15. คณะกรรมการได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการ กระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการใหม่ท่ีโปร่งใสและ

ชดัเจน เพ่ือให้ได้คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัองค์ประกอบท่ีกําหนดไว้ โดยมอบหมายผ่านคณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

16. คณะกรรมการพิจารณานําเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ โดยพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา

คา่ตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ และจงูใจให้คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตามเป้าหมาย

ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยมอบหมายผา่นคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
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17. คณะกรรมการได้จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยมอบหมายผ่านคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน  

18. คณะกรรมการสนบัสนุนกรรมการให้เข้ารับการอบรมหลกัสตูรต่างๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพูน

ความรู้ในการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง จึงได้มีนโยบายสง่เสริมให้กรรมการพฒันาความรู้อยา่งตอ่เน่ือง  

19. คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้กําหนดนโยบายจํากดั

จํานวนบริษัทจดทะเบียน ท่ีกรรมการแตล่ะคนจะไปดํารงตําแหน่ง ไม่เกิน 5 แห่ง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ

หน้าท่ีของกรรมการได้อยา่งเต็มท่ี 

20. คณะกรรมการทําหน้าท่ีในการพิจารณากําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ ของบริษัท และทบทวนวิสยัทศัน์ 

พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ผู้บริหาร และพนกังานได้มีจุดมุ่งหมายในการดําเนินธุรกิจไปในทิศทาง

เดียวกนั  

21. คณะกรรมการได้มีการติดตาม ดแูลให้มีการนํากลยทุธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบตัิใช้ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ประจําไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการ

ดําเนินงาน และผลประกอบการของบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามกลยทุธ์ท่ีบริษัทฯ วางไว้ 

22. คณะกรรมการพิจารณา และจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจําปี 

23. คณะกรรมการได้กําหนดแนวทางในการจดัการกบัความเสี่ยงหลกั (Key Risk) ของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปี 

24. คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

25. คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ/ ประธานกรรมการ/ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

26. คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการ หลักเกณฑ์การประเมินผลงานประจําปีของคณะกรรมการแบบทัง้คณะ 

คณะกรรมการชดุยอ่ย แบบรายบคุคล และประเมินผู้บริหารสงูสดุ (CEO) 

27. คณะกรรมการมีการแตง่ตัง้ผู้ดํารงตําแหนง่ เลขานกุารบริษัท ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจําเป็นและ

เหมาะสมตอ่การสนบัสนนุการดําเนินงานของคณะกรรมการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

28. พิจารณาและให้ความเห็นชอบตอ่การเพ่ิมทนุ ลดทนุ การออกหุ้นกู้  เพ่ือนําเสนออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

29. คณะกรรมการดแูลให้มีกรอบและกลไกในการกํากบัดแูลนโยบาย และการดําเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอ่ืนท่ี

บริษัทไปลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บริษัทย่อย และกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไป

ลงทนุ มีความเข้าใจถกูต้องตรงกนัด้วย 

30. พิจารณาอนุมตัิค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในวงเงินท่ีเกินกว่าอํานาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้นําเสนอขอ

อนมุตัิตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

31. 0คณะกรรมการจัดให้มีช่องทางท่ีผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหา กับ

คณะกรรมการโดยตรง โดยจดัให้มีช่องทางและขัน้ตอนท่ีผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ี

อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยมอบหมายให้กรรมการอิสระ ในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับรายงาน 

หรือเร่ืองร้องเรียน และทําการสอบสวน และรายงานตอ่คณะกรรมการ 
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32. 0คณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ 0กําหนด

ตารางเวลาการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย ลว่งหน้าตลอดทัง้ปี และแจ้งตอ่กรรมการแตล่ะคนให้

รับทราบตัง้แตต้่นปี เพ่ือจดัสรรเวลาในการเข้าร่วมประชมุ และอาจมีการประชมุครัง้พิเศษเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมี

ความสาํคญัเร่งดว่น เพ่ือดแูลให้กรรมการทกุคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าท่ี และจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 

33. คณะกรรมการได้ 0มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้า 

อย่างน้อย 5 วนัทําการ เพ่ือให้คณะกรรมการ 0ได้ทราบถึงวาระการประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมลูก่อนวนัประชุมอย่าง

เพียงพอ 

การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท 

จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการเป็นรายบคุคล และรายคณะ 

1. ประเมินตนเองรายบคุคล เลขานกุารจะสง่แบบประเมินให้คณะกรรมการทําการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง

และกําหนดระยะเวลาในการจัดสง่เพ่ือให้เลขานกุารรวบรวมประมวลผลข้อมลู และนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบในเดือนกมุภาพนัธ์ของปีถดัไป 

2. ประเมินผลคณะกรรมการรายคณะโดยเลขานุการบริษัทส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผล

ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานร่วมกนัในท่ีประชมุทัง้คณะ เพ่ือพิจารณาและทบทวนผลการปฏิบตัิงานร่วมกนัในช่วงเดือน

ธนัวาคมของทกุปี 

 

 องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง 

บริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการประชุมคณะกรรมการในข้อบงัคบัของบริษัทฯ  จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่

ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัจํานวนองค์ประชุมขัน้ตํ่า ณ ขณะท่ีกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ คือ 

ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการบริษัทคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเพ่ือเป็นเสยีงชีข้าด 

 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

กําหนดวนัประชุมไว้ลว่งหน้าตลอดทัง้ปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความเหมาะสม โดยในปี 2563 

ได้มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 7 ครัง้ เป็นการประชมุท่ีกําหนดไว้ลว่งหน้าทัง้ปี 7 ครัง้ โดยไม่มีการประชุม

ครัง้พิเศษ  
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ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือบคุคลซึ่งได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุม 

พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทกุท่านลว่งหน้าไม่น้อยกว่า  7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้

กรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีจําเป็นเร่งด่วน เพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้ง

การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีเร่ืองใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และให้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียออกจากท่ี

ประชมุระหวา่งพิจารณาเร่ืองนัน้ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้อภิปรายแสดงความคิดอยา่งเป็นอิสระ 

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้จดัสรรเวลาในการประชุมอย่าง

เพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ  

 

กรรมการอิสระ 

นิยามของกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยจะต้อง

เป็นผู้ ท่ีไมม่ีสว่นเก่ียวข้อง หรือสว่นได้สว่นเสยีตอ่ผลการดําเนินงาน ทัง้ทางตรงและทางอ้อม มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 บริษัทฯ ได้กําหนด นิยามของกรรมการอิสระ คณุสมบตัิความเป็นอิสระ โดยได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ ในหนงัสือเชิญ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์  ข้อกําหนดท่ีคณะกรรมการกํากบัดแูล

ตลาดทนุตลาดหลกัทรัพย์ และหนว่ยงานกํากบัดแูลตา่งๆ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกันหรือนิติบุคคลท่ีอาจความมีความขดัแย้ง 

เว้นแตไ่ด้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับแตง่ตัง้ 

3. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนัหรือนิติบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลกัษณะ

ดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

4. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนัหรือนิติบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ

สํานกังานสอบบญัชีซึ่งมีสอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

สงักดัอยู ่เว้นแตไ่ด้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 
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5. ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ  เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่

กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่ได้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วไม่

น้อยกวา่ 2 ปีก่อน ได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไมม่ีความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้องและบตุรรวมทัง้คูส่มรสของบตุร ผู้บริหารผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้มี

อํานาจควบคมุหรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เพ่ือเป็นตวัแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เก่ียวข้อง

กบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

8. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

9. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจเร่ืองการดําเนินงานกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

10. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทในกลุม่ (เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน) 

11. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง

คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท ซึง่เป็นกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 ทา่น 

2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ท่ีมีความรู้ด้านการเงินและบญัชี และ

ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานงบการเงินได้ 

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องคุณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ข้อกําหนดท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหนว่ยงานกํากบัดแูลตา่งๆ กําหนดขึน้โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนัหรือนิติบคุคลท่ีอาจความมีความขดัแย้ง 

เว้นแตไ่ด้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับแตง่ตัง้ 
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3. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนัหรือนิติบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากลกัษณะ

ดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

4. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนัหรือนิติบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ อิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ

สํานกังานสอบบญัชีซึ่งมีสอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง

สงักดัอยู ่เว้นแตไ่ด้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

5. ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

 บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ  เป็นนิติบคุคลให้รวมถึงการเป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้น

แตไ่ด้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อน ได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไมม่ีความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้องและบตุรรวมทัง้คูส่มรสของบตุร ผู้บริหารผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้

มีอํานาจควบคมุหรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เพ่ือเป็นตวัแทนกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ เก่ียวข้อง

กบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

8. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

9. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจเร่ืองการดําเนินงานกิจการของบริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

10. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทในกลุม่ (เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน) 

11. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง

คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอเพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นตําแหนง่คราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระอาจแต่งตัง้ให้

กลบัมาใหมไ่ด้ ในกรณีท่ีตําแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท

แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

กําหนด  โดยบคุคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นตําแหนง่ได้เพียงวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน  

ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้และเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ 

เหมาะสมและมีประสทิธิผล 

3. สอบทานให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ อยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิผล 
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4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้มัน่ใจ

วา่ สมเหตผุล และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

6. กํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของแผนกตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบตัร ความเป็นอิสระ รวมทัง้ 

ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายใน 

7. พิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง หวัหน้าตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหน้าตรวจสอบ

ภายใน 

8. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทัง้ ผู้สอบบญัชี และแผนกตรวจสอบภายใน รวมทัง้

ติดตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่ ฝ่ายบริหารมีการดําเนินการตอ่ข้อเสนอแนะดงักลา่วอยา่งเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายใน

เวลาท่ีเหมาะสม 

9. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมารายงาน หรือนําเสนอข้อมลู ร่วม

ประชมุ หรือจดัสง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องและจําเป็น 

10. ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจําเป็นเพ่ือให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของ

องค์กรและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

11. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยข้อมลู และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในด้าน

ต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

12. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีฝ่้ายบริหาร

มีหน้าท่ีท่ีจะต้องรายงานหรือนําเสนอข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสนบัสนุนการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลตุามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

13. มีบทบาทหน้าท่ีในการ เสนอ แตง่ตัง้ และเลกิจ้างผู้สอบบญัชีภายนอก 

14. มีบทบาทหน้าท่ีในการ เสนอ แตง่ตัง้ โยกย้าย และเลกิจ้างผู้ตรวจสอบบญัชีภายใน 

 

ในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และ

คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และมีอํานาจในการเรียก

ประชมุเพ่ิมได้ตามความจําเป็น และองค์ประชมุประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ 

2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ยกเว้นมีเหตจํุาเป็นควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

3. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานท่ีประชุมในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือติด

ภารกิจให้กรรมการตรวจสอบท่ีมาประชมุเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 
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4. การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบญัชี ต้องจดัให้มีขึน้ อย่างสมํ่าเสมอ 

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทําได้โดยถือเสยีงข้างมาก ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบผู้ ท่ีมีสว่นได้เสยีใดๆ ในเร่ืองท่ี

พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและลงมติในเร่ืองนัน้ ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี

ประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้ อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

6. นําสง่หนงัสอืเชิญประชุมลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนดั

ประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกําหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านัน้ ได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บนัทึก

รายงานการประชมุ 

 

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท เพ่ือช่วยกํากบัดแูลงานด้านการบริหาร

ความเสี่ยงในระดบัต่างๆ ภายในองค์กรเพ่ือให้มัน่ใจว่า ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงได้นําระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลมุความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่าง

ครบถ้วน และช่วยกํากบัการปฏิบตัิตามแนวทางกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปตาม

หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี  

2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอยา่งน้อย 3 คน โดยสว่นใหญ่ต้องเป็นกรรมการ

อิสระ และต้องมีกรรมการอิสระปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นประธานฯ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีวาระการดํารงตําแหนง่ 3 ปี โดยกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระสามารถกลบัมาดํารง

ตําแหนง่ใหมไ่ด้หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1. พิจารณาและนําเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจาราอนมุตัิ 

2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือรับทราบ 

3. กํากบัดูแลการพฒันาและปฏิบตัิตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้กลุม่บริษัทฯ มี

ระบบบริหารความเสีย่งท่ีมีประสทิธิภาพทัว่ทัง้องค์กรและมีการปฏิบตัิตามอยา่งตอ่เน่ือง 

4. สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ง เพ่ือติดตามความเสีย่งท่ีมีสาระสาํคญัและดําเนินการเพ่ือให้มัน่ใจวา่ องค์กรมี

การจดัการความเสีย่งอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

5. ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเสี่ยงท่ีสําคญั และมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพ่ือให้

มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมตอ่การจดัการความเสีย่ง  รวมทัง้การนําระบบการบริหารความ

เสีย่งมาปรับใช้อยา่งเหมาะสมและมีการปฏิบตัิตามทัง้องค์กร 
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6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความเสีย่งและการจดัการความเสีย่งท่ีสาํคญัอยา่งสมํ่าเสมอ 

7. ให้คําแนะนําและคําปรึกษาคณะทํางานบริหารความเสี่ยง รวมทัง้พิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขข้อมูล

ตา่งๆ เก่ียวกบัการพฒันาระบบบริหารความเสีย่ง 

8. พิจารณาแตง่ตัง้บคุลากรเพ่ิมเตมิหรือทดแทนในคณะทํางานบริหารความเสีย่งตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนด

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ 

9. ปฏิบตัิการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

10. ประชมุเพ่ือการสือ่สารแลกเปลีย่นข้อมลูและประสานงานเก่ียวกบัความเสีย่งและการควบคมุภายในกบัคณะกรรมการ

ตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ทัง้นีผู้้บริหาร/คณะทํางานบริหารความเสี่ยง/ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้สอบบญัชี จะต้องรายงานหรือนําเสนอข้อมูล

และเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการ เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลตุาม

หน้าท่ีซึง่ได้รับมอบหมาย 

ในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก 

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จดัการประชุมเป็นประจํา อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการบริหารความ

เสีย่งสามารถเชิญบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุได้ 

2. ในการประชมุแตล่ะครัง้ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม และในการประชุมมีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการท่ีมีอยูใ่นขณะนัน้จึงจะถือเป็นองค์ประชมุ 

3. ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้มีการแต่งตัง้รักษาการประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมในครัง้นัน้จะเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในท่ี

ประชมุ 

4. ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง อาจเรียกประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เป็นกรณีพิเศษ หากมีการร้อง

ขอพิจารณาประเด็นสําคญัจําเป็นต้องหารือร่วมกนั โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญบคุคลใดๆ เข้า

ร่วมประชมุได้ เช่น คณะทํางานบริหารความเสีย่ง เป็นต้น 

5. หากกรรมการท่านใดเป็นผู้มีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนใน

เร่ืองนัน้ๆ  

6. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีนดัหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําส่งเอกสาร

ประกอบการประชุมและบนัทึกรายงานการประชุม ทัง้นี ้หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้นําสง่

ลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

7. ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง มีเสียงคนละ

หนึง่เสยีงให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีท่ีมีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานฯ มีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่ง

เป็นเสยีงชีข้าดและเลขานกุารไมม่ีสทิธิออกเสยีง 
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8. นําเสนอรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรเมื่อมีการ

เปลีย่นแปลง แก้ไข ปรับปรุง เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนกัถึงความเสี่ยงสําคญัท่ีองค์กรเผชิญอยู ่

และปัจจยัท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่สถานะความเสีย่งขององค์กรในอนาคต 

 

2.3 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

องค์ประกอบของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่ง

กรรมการกึ่งหนึง่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนควร

เป็นกรรมการอิสระ 

2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการกํากับดูแล สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนโดยคัดเลือกจาก

คณะกรรมการบริษัท 

3. หากจําเป็นต้องมีคณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ีบริหาร ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 และประธาน

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ 

คุณสมบัติของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคณุสมบตัิหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน

ฐานะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ตลอดจนความรู้ด้านบรรษัทภิบาล 

2. ประธานและกรรมการของคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ 

เพ่ือช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดันการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนอยา่งเป็นอิสระ 

3. กรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ต้องไมม่ีรายใดได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์ใดๆ เกินกวา่ร้อย

ละ 5 หรือหากมีการได้รับการจดัสรรเกินร้อยละ 5 ไมม่ีสทิธิให้ความเห็นชอบในการจดัสรรครัง้นัน้ๆ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ  สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี โดยกรรมการท่ีครบกําหนด

ตามวาระสามารถกลบัมาดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเมื่อกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้กรรมการท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็น

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนโดยอยูใ่นตําแหนง่เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการสรรหาซึง่ตนเข้า

มาแทน 

ขอบเขต อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ  สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้จดัทํากฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหา

และกําหนดคา่ตอบแทนขึน้ เพ่ือกําหนดกรอบการดําเนินงาน โดยมีสาระสาํคญัตา่งๆ ดงันี ้
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ด้านกาํกับดูแลกิจการ 

1.  กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิ 

2.  ให้คําแนะนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีแก่คณะกรรมการบริษัท 

3.  จัดทําคู่มือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ทบทวนแนวปฏิบตัิด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับ

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.  แต่งตัง้คณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบตัิงานตามความเหมาะสมและกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีให้

คณะทํางานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยรายงานผลการกํากบัดแูลกิจการให้ทราบเป็นระยะ 

5.  รายงานผลการดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ 

6.  ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก 

ด้านสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทฯ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการบริษัทโดยพิจารณา

บคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตัิ และหรือเสนอขอ

อนมุตัิตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

3. กําหนดคา่ตอบแทนท่ีจําเป็นและเหมาะสม  ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของกรรมการ กรรมการชุดย่อย  กรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ และกรรมการผู้จดัการของบริษัทแตล่ะปี เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

4. จัดทําหลกัเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ

กรรมการผู้จดัการบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิและ/หรือนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ

ตามแตก่รณี 

5. รายงานกรอบด้านคา่ตอบแทนกรรมการ  หลกัการ/เหตผุลและวตัถปุระสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

6. ร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ ประเมินและกําหนดผู้สบืทอดตําแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัทรวมทัง้ ผู้บริหาร

ระดบัสงูซึง่รายงานตรงตอ่กรรมการผู้จดัการใหญ่ดงักลา่ว และรายงานแผนการสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดบัสงู

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจําทกุปี 

7. ร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ จดัทํานโยบายแผนการสบืทอดตําแหน่งสําหรับตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ รวมทัง้

ผู้บริหารระดบัสงูซึง่รายงานตรงตอ่กรรมการผู้จดัการใหญ่ดงักลา่ว 

8. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบตัรและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ

เปลีย่นแปลง 
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9. ดําเนินการอ่ืนๆ ใดหรือตามอํานาจและความรับผิดชอบ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าท่ีให้เป็นคราวๆ ไป 

10. กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียน ท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่ง ไม่เกิน 5 แห่ง เพ่ือให้เกิด

ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการได้อยา่งเต็มท่ี 

ในการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรระหาและกําหนดค่าตอบแทน มีความ

รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ต่อ

บคุคลภายนอก 

การประชุมของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ  สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. ให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  

2. ในการประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย

กวา่กึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชมุ 

3. ในกรณีท่ีประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้มีการ

แตง่ตัง้รักษาการประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมในครัง้

นัน้ จะเลอืกกรรมการทา่นใดทา่นหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

4. หากกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนท่านใดมีสว่นได้สว่นเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิ

ให้ออกเสยีลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ ยกเว้นกรณีพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้คณะ 

5. การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมอีกเสียง

หนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

6. เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีนดัหมายการประชุม จดัเตรียม

วาระการประชุม นําส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม ทัง้นี ้หนังสือเชิญประชุมและ

เอกสารประกอบการประชมุให้นําสง่ลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

7. รายงานผลการประเมินตนเอง กรรมการทัง้คณะและรายบุคคล ต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในรายงานประจําปี และแบบ

แสดงรายงานข้อมลูประจําปีตามความเหมาะสม 

8. การรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนท่ีมีการประชุมต่อ

คณะกรรมการบริษัท จดัทําเสร็จภายใน 30 วนั และลงนามรับรองความถกูต้อง โดยประธานคณะกรรมการกํากบัดแูล

กิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

9. รายงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกํากับดูแลกิจการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีท่ีมีการกระทําท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงานของบริษัท และ

ไมเ่ป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 

10. คณะกรรมการ มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าท่ี และจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอในการเข้าร่วมประชมุ 

 

 



 

  

22 

 

 

ทัง้นี ้ ประธานคณะกรรมการ และสมาชิกส่วนใหญ่ ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ  ซึง่มีความเป็นอิสระ และไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และในกรณีท่ีกรรมการ 

ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร  หรือมีสว่นได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใจกิจการอ่ืนท่ีมีความขดัแย้ง หรือ

สามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพ่ือประโยชน์ของตน คณะกรรมการจะดูแลให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมี

มาตรการป้องกนัอยา่งเพียงพอ และมีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบตามเหมาะสม 

 

2.4 คณะกรรมการบริหาร 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารไมน้่อยกวา่ 3 คน 

2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลอืกกรรมการบริหารคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธาน 

3.  ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการใหญ่ 

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสตัย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้

ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่บริษัทอยา่งเต็มท่ี 

2. คณะกรรมการบริหารต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดักฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์การประกอบกิจการของ

บริษัท ทัง้นี ้ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคําสั่งใด ๆ ท่ี

คณะกรรมการบริษัทกําหนด นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีจะ

นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ 

2. กําหนด พิจารณา อนุมัติ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และ

งบประมาณของบริษัทและบริษัทยอ่ย เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

3. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัิเฉพาะกรณีหรือการดําเนินการใดๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ

ประจําปีตามท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและมีอํานาจดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ 

4. แต่งตัง้ ถอดถอน เลิกจ้าง ต่ออายุการทํางาน พนกังานหรือเจ้าหน้าท่ีระดบับริหารของบริษัทในตําแหน่งท่ีตํ่ากว่า

ตําแหน่งประธานกรรมการบริหาร รวมถึงพิจารณาจ้าง หรือเลิกจ้างบุคลากรท่ีมีอายุครบ หรือเกินกว่าหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนดให้เกษียณอายตุามข้อบงัคบัการทํางานของบริษัท และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือน

ขององค์กร 
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5. รายงานผลการดําเนินงานในเร่ืองและภายในกําหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้ให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

• รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทรายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ 

• รายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีเก่ียวกบังบการเงินของบริษัท ซึง่รวมถึงงบการเงินประจําปีและงบการเงินราย   

ไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ 

• รายงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

6. พิจารณาและอนมุตัิการเข้าร่วมประมลูงานตา่งๆ ตลอดจนเข้าดําเนินงานโครงการตา่งๆ ตามท่ีเห็นสมควร รวมถึงการ

ทํานิติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่วจนเสร็จการ 

7. พิจารณาสอบทานและอนมุตัิรายการเก่ียวกบัการลงทนุและจําหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบคุคล การเงิน 

และการบริหารเงิน การบริหารงานทัว่ไป และรายการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอํานาจท่ีได้รับ

อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง และประเมินความเพียงพอของกฎบตัรและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเปลีย่นแปลง 

9. ดําเนินการอ่ืนๆ ใดหรือตามอํานาจและความรับผิดชอบ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าท่ีให้เป็นคราวๆ ไป 

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีการกําหนดการประชุมเป็นประจําทุกเดือน หากมีการยกเลิกหรือประชุมมี E-mail แจ้งให้ผู้ ท่ี

เก่ียวข้องทราบลว่งหน้าทกุครัง้ เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามอํานาจหน้าท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและพิจารณา

กลัน่กรองเร่ืองท่ีนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  

1. รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทียบกบัแผนงบประมาณรายไตรมาสต่อคณะกรรมการ

บริษัท 

2. รายงานกิจกรรมข้อมลูท่ีสาํคญั เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

3. เอกสารประกอบการประชมุและรายงานการประชมุ 

• เลขานกุารท่ีประชมุแจ้งกําหนดการประชมุและสง่หนงัสอืนดัประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

• เลขานกุารท่ีประชมุจดบนัทกึการประชมุ  และจดัทําร่างรายงานการประชมุสง่ให้คณะผู้บริหารพิจารณากอ่น

จดัพิมพ์ฉบบัจริงภายใน 14 วนัหลงัจากการวนัประชมุ 

 

2.5 เลขานุการบริษัทฯ 

เพ่ือให้การดแูลการดําเนินการงานด้านเลขานกุารบริษัทให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณา

แตง่ตัง้ผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีเลขานกุารบริษัท  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท  

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ทะเบียนกรรมการ 
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1.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจําปีของ

บริษัทฯ 

1.3 หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. จดัส่งสําเนารายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องให้ประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้   

4. จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

5. ดูแล ตรวจสอบ และให้คําแนะนําในการดําเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

6.  เป็นศนูย์กลางการติดตอ่สือ่สารข้อมลูขา่วสารระหวา่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น 

7. ประสานงาน และติดตามการดําเนินงานตามมติของกรรมการ และผู้ ถือหุ้น 

8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกํากับดูแลตามระเบียบและ

ข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการ 

9. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

10. 0ให้คําแนะนําแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบตัิตา่ง ๆ เก่ียวข้อง 

11. จดัให้มีการปฐมนิเทศ  ให้คําแนะนํา  กรณีท่ีมีกรรมการเข้าใหม ่(Board of Director’s Orientation)  

12. กําหนดตารางเวลาการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ลว่งหน้าตลอดทัง้ปี และแจ้งต่อกรรมการ

แต่ละคนให้รับทราบตัง้แต่ต้นปี เพ่ือจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครัง้พิเศษเพ่ิมเติม เพ่ือ

พิจารณาเร่ืองท่ีมีความสาํคญัเร่งดว่น 

13. จดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการลว่งหน้าก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 5 วนัทําการ 

เพ่ือให้คณะกรรมการได้ทราบถึงวาระการประชมุ และมีเวลาศกึษาข้อมลูก่อนวนัประชมุอยา่งเพียงพอ 

14. ภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ทัง้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และ

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไว้อยา่งชดัเจน และโปร่งใส และอยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม สามารถเทียบเคยีงได้กบัอตุสาหกรรมในลกัษณะ

เดียวกนั  โดยคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณาคา่ตอบแทนในเบือ้งต้น และนํา

ข้อมลูท่ีได้ เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา ก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิตอ่ไป โดยมี

หลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดคา่ตอบแทนตา่งๆ ดงันี ้
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หลักเกณฑ์และวิธีการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย  

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

1.1 คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทํางานของ

กรรมการ โดยได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.2 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่าย

คา่ตอบแทน และจํานวนค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้อนมุตัิ และนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

เพ่ืออนมุตัิตอ่ไป 

1.3 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย รวมทัง้อยู่ในระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารท่ีมี

คณุสมบตัิไว้  

1.4 ประเภทคา่ตอบแทน ประกอบด้วย 2 สว่น คือ  

1.4.1 คา่เบีย้ประชมุ   

1.4.2 คา่บําเหน็จประจําปี  

1.5 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย จะต้องได้รับการอนมุตัิโดยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

2. ค่าตอบแทนอื่น  - ไมม่ี – 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย  

เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ด้านการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส มีความเป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุ

กลุม่ คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน (Corporate Governance 

Nomination and Remuneration Committee : CG&NRC) รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน รวมถงึปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

แล้วแตก่รณี และได้กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหารระดบัสงูขึน้  

0ในการสรรหา แต่งตัง้กรรมการนัน้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการอิสระ 2 ทา่นจากจํานวนคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน0 0โดยกรรมการได้กําหนด

เป็น นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และกําหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการ

ใหม ่กระบวนการในการแตง่ตัง้กรรมการใหม่  และวิธีการในการสรรหาบคุคล ท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษัทฯ

และกรรมการชดุยอ่ย 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

คณะกรรมการควรกํากบัดแูลให้การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือให้ได้กรรมการท่ีมี

คณุสมบตัิสอดคล้องกบัองค์ประกอบท่ีกําหนดไว้ ดงันี ้
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1. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการและการ

เสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

2. คณุสมบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั, พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535, ข้อบงัคบับริษัทฯ และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

3. พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4. ให้ความสําคญัต่อผู้ ท่ีมีทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คณุสมบตัิเฉพาะในด้านต่างๆ ท่ีหลากหลายท่ีคณะกรรมการยงั

ขาดอยู่ และมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีความสมบรูณ์และเป็น

ประโยชน์สงูสดุ 

5. พิจารณาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินกิจการของ

บริษัทฯ รวมถึงใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็น

สว่นประกอบในการสรรหากรรมการใหม ่ 

6. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทํา (Board Skill 

Matrix) ขึน้ โดยกําหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหา โดยพิจารณาทกัษะความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ  ทัง้

ด้านกฎหมาย การบญัชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และการบริหารจดัการ เพ่ือผสานความรู้ความสามารถท่ีเป็น

ประโยชน์แก่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

7. พิจารณาการอทิุศเวลาของกรรมการ หากเป็นกรรมการเดิมท่ีจะกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ อาจพิจารณาจากผล

การปฏิบตัิงานในช่วงท่ีดํารงตําแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งให้

เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้มัน่ใจว่าประสิทธิภาพการ

ทํางานจะไมล่ดลง 

8. การแต่งตัง้กรรมการอิสระจะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลท่ีเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนด โดยมีคณุสมบตัิความเป็นอิสระตามท่ี

กําหนดไว้ในคูม่ือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

9. ผลการปฏิบตัิงานในปีท่ีผา่นมา (ถ้ามี)  

10. การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ 

การพ้นวาระ 

1. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ให้กรรมการออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัฉลากกนัว่าผู้ ใดจะออก 

สว่นในปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่งและกรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถูก

เลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 
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2. นอกจากข้อ 1 ให้กรรมการพ้นจากตําแหนง่เมื่อ  

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

- ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

- ศาลมีคําสัง่ให้ออก   

โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง่ ให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัทฯ การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการเข้าใหม่ทุกครัง้ เพ่ือให้ทราบถึงบทบาท หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิ

หน้าท่ีของกรรมการ จึงได้จดัทํา แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ขึน้ โดยนําเสนอเอกสาร

และข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการใหม่ อาทิ รายงานประจําปี  แบบ 56-1 ทัง้นี ้บริษัทได้เตรียมข้อมลูและ

ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1.  ข้อมูลเรียนเชิญกรรมการใหม่เข้ารับตาํแหน่ง 

 ประวตัิบริษัท และลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 โครงสร้างกลุม่บริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ  

 คา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์ตา่งๆ ของกรรมการ 

 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอยา่งน้อย 3 ปีย้อนหลงั  

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

2. ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเม่ือได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น  

 เร่ืองท่ีต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย  

 หนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท  

 ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย  

 รายงานการประชมุคณะกรรมการและกําหนดการประชมุ  

 นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 นโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนั  

 นโยบายการใช้ข้อมลูภายในบริษัท  

 นโยบายบริหารความเสีย่ง  

 การควบคมุภายใน  

 นโยบายรายการเก่ียวโยง  

 จรรยาบรรณในการปฏิบตัิหน้าท่ีทางธุรกิจของบริษัท  
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 มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสียหายแก่

ผู้รายงาน ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ 

 นโยบายการรับ-ให้ของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชน์อ่ืนใด 

 ข้อพิพาททางกฎหมาย  

 นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 นโยบายด้านสทิธิมนษุยชน  

 รายงานขององค์กรกํากบัดแูลท่ีให้บริษัทปรับปรุงและปฏิบตัิตาม  

3. การพบประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครัง้แรก 

จดัให้กรรมการใหม่ได้เข้าพบประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครัง้

แรก เพ่ือแจ้งให้กรรมการทา่นใหมท่ราบถึงนโยบายท่ีสาํคญัของบริษัท วฒันธรรมองค์กร และความคาดหวงัของบริษัทท่ีจะได้รับ

ประโยชน์จากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทา่นใหม ่

 

กระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ กําหนดหลกัเกณฑ์ 

และประเมินผลงานคณะกรรมการทัง้คณะในแตล่ะปี โดยให้เลขานกุารบริษัทนําสง่แบบประเมินให้คณะกรรมการทกุสิน้ปี อยา่งน้อย

ปีละ    1 ครัง้ และสรุปผลการประเมิน รวมถึงรายงานผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินผลงานคณะกรรมการ

บริษัทในแต่ละปี จุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท และหาแนวทางในการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การ

ประเมินสาํหรับปีถดัไป 

 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท แบง่ออกเป็นดงันี ้

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ  

 หวัข้อการประเมินโดยยอ่ ดงันี ้

 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

 การประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน (ด้านกํากบัดแูลกิจการ) 

 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน (ด้านสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน) 

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 

 หวัข้อการประเมินโดยยอ่ ดงันี ้

 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

 การประชมุของคณะกรรมกา 
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 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 การทําหน้าท่ีของกรรมการ 

 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

3. แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล 

 หวัข้อการประเมินโดยยอ่ ดงันี ้

 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

 การประชมุของคณะกรรมการ 

 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

4. แบบประเมินของผู้บริหารสูงสุด (CEO) 

มีหวัข้อการประเมินโดยยอ่ ดงันี ้

 ความเป็นผู้ นํา 

 การกําหนดกลยทุธ์ 

 การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 

 การวางแผนและผลการปฏิบตัิทางการเงิน 

 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 

 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 

 การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 

 การสบืทอดตําแหนง่ 

 ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 

 คณุลกัษณะสว่นตวั 

 โดยวิธีการใหค้ะแนน เพือ่ใหค้ณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหวัข้อ หรือเปรียบเทียบผลประเมิน

ของแต่ละปีได ้ซ่ึงได้อ้างอิงแบบประเมินทัง้หมดที่จดัทําข้ึน ตามตวัอย่างของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เดือนกุมภาพนัธ์ ปี 

2558 

ขัน้ตอนการประเมิน 

1. ทกุสิน้ปีเลขานกุารบริษัทนําสง่แบบประเมินให้กรรมการแตล่ะทา่นประเมินแยกกนัคนละ 1 ชดุ 

2. เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ รวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมิน โดยนําคะแนนทัง้หมดมาคํานวณเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั 

(Weighted Average ) และรายงานผลตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบและหารือร่วมกนัเป็นประจําทกุปี 

แผนพัฒนากรรมการ  

บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้กรรมการทกุทา่นเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรตามข้อเสนอแนะของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program (DAP) หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) หลกัสตูร  Advanced Audit Committee Program (AACP) 

เป็นต้น ซึง่กรรมการสว่นใหญ่ของบริษัทฯ ได้ผา่นการอบรมหลกัสตูรดงักลา่วมาแล้ว รวมทัง้มีการสง่เสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ 
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แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท และบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ทางคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหา

และกําหนดคา่ตอบแทนมีหน้าท่ีสรรหาหลกัสตูรการอบรมตา่งๆ ท่ีนา่สนใจให้กบักรรมการทกุทา่นทราบ หากมกีรรมการใหมเ่ข้ามา

ดํารงตําแหนง่  กรรมการทา่นนัน้ก็จะได้รับการสรุปลกัษณะและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากประธานกรรมการเพ่ือเป็น

ข้อมลูตอ่ไป 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสง่เสริมให้เลขานกุารบริษัทและเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเข้าอบรมหลกัสตูรตา่งๆ และรับ

ฟัง/เสวนาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง/สอดคล้องกบัสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงาน ท่ีจดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งสมํ่าเสมอ 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการสง่เสริม พฒันาให้กรรมการ ได้พฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง จึงได้จดัทํา นโยบายสง่เสริมให้

กรรมการพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งเสนอแนะให้กรรมการเข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม และในสว่นท่ียงัขาดอยู่ หรือ

ต้องการหาความรู้เพ่ิมเติม อาทิ ด้านการตรวจสอบ,  ด้านการบริหารความเสีย่ง, ด้านการกํากบัดแูลกิจการ เป็นต้น 

 

การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ประชุมระหว่างกนั โดยท่ีไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารเข้าร่วม

การประชุม ทัง้นี ้เพ่ือให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นต่างๆ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ และ

เร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ  

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของตาํแหน่งในระดับกรรมการผู้จัดการขึน้ไป   

การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนของตําแหน่งในระดบักรรมการผู้จดัการขึน้ไป  ในจํานวนท่ีมากเกินไป อาจมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ดงันัน้ คณะกรรมการจึงได้กําหนดนโยบายว่าด้วยการไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของ

ตําแหนง่ในระดบักรรมการผู้จดัการขึน้ไป  เพ่ือให้สามารถอทิุศเวลาสําหรับการปฏิบตัิหน้าท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทาง

ในการปฏิบตัิ ดงันี ้

1.  ตําแหนง่ในระดบักรรมการผู้จดัการขึน้ไป สามารถดํารงตําแหนง่ในบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมได้ 

2.  การดํารงตําแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอ่ืน ซึง่มีลกัษณะเป็นการแข่งขนัหรือคล้ายคลงึกนักบัธุรกิจหรือของกลุม่บริษัทฯ ให้

นําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนมุตัิ ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนมุตัิเห็นชอบตามลาํดบั ก่อนเข้ารับการดํารงตําแหนง่นัน้ 

 

การจาํกัดจาํนวนบริษัทจดทะเบียน 

 เพ่ือให้การปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจึงกําหนดนโยบายจํากดัจํานวนบริษัท

จดทะเบียนท่ีกรรมการแตล่ะคนจะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ได้ไม่เกินกว่า 5 แห่ง เพ่ือให้กรรมการทกุคน

สามารถจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอสาํหรับการเตรียมตวั และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย  
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าปฏิบัติ

เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อาทิ การจดัทํารายการระหว่างกนั  

กําหนดนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร มีหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัททกุครัง้ และต้องเปิดเผยสว่นได้สว่นเสยีใดๆ ท่ีอาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หากกรรมการ

หรือผู้บริหารคนใดท่ีมีสว่นได้เสียในหวัข้อ หรือเร่ืองท่ีบริษัทจะเข้าทํารายการ ห้ามมีสว่นร่วมในการพิจาณาอนุมตัิในเร่ืองดงักลา่ว 

หรือกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายใน ไมทํ่าการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน 

ก่อนงบการเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณชน เป็นต้น 

หมวดที่ 4 

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์ แห่งประเทศไทย ด้านการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส มีความเป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุ

กลุ่ม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (Corporate Governance 

Nomination and Remuneration Committee : CG&NRC) รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน รวมถึงปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

แล้วแตก่รณี จึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา กรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหารระดบัสงูขึน้  

 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการควรดําเนินการให้มัน่ใจว่าการสรรหาและพฒันากรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสงูให้มีความรู้ 

ทกัษะ ประสบการณ์ และคณุสมบตัิท่ีจําเป็นตอ่การขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย 

1.  คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ 

2.  คณะกรรมการสรรหากํากบัติดตามดแูลให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ดแูลให้มีผู้บริหารระดบัสงูท่ีเหมาะสมโดยอย่างน้อย

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาควรร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรร

หาและแตง่ตัง้บคุคล เห็นชอบบคุคลท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่เสนอให้เป็นผู้บริหารระดบัสงู 

3.  คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดตําแหน่งกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือให้ธุรกิจดําเนินไปอยา่งตอ่เน่ือง 

4.  คณะกรรมการมีหน้าท่ีสง่เสริมและสนบัสนนุให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสงูได้รับการอบรมและพฒันา 

เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงาน 
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5.  คณะกรรมการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จดัการใหญ่

และผู้บริหารระดบัสงูอยา่งชดัเจน ทัง้ประเภทของตําแหนง่กรรมการและจํานวนบริษัทท่ีสามารถไปดํารงตําแหนง่ได้ 

 

แผนสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 

 บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความสาํคญัของการดําเนินธุรกิจอยา่งมีเติบโต ตอ่เน่ือง และยัง่ยืน จึงได้จดัทําแผนสบืทอดตําแหน่ง 

ในการสรรหาบคุลากรในระดบับริหาร ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือพฒันาให้มีศกัยภาพ ท่ีจะสืบทอดตําแหน่งท่ีสําคญัในการดําเนิน

ธุรกิจ โดยสามารถสบืทอดตําแหนง่ได้ทนัที หรือภายใน 1-2 ปี โดยมีขัน้ตอนการดําเนินงานท่ีสาํคญั ดงันี ้

1.  กําหนดตําแหนง่งานสาํคญัท่ีเป็นตําแหนง่งานหลกั (Key Position) ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  

2.  คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กําหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือดผู้สืบทอด

ตําแหนง่ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ศกัยภาพ ของแตล่ะตําแหนง่งาน และวิสยัทศัน์ในการ

บริหารจดัการ เพ่ือคดัเลอืกผู้บริหารท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องตามท่ีกําหนด 

3.  พิจารณาคดัเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งท่ีมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ ประเมินความพร้อมของผู้ ได้รับคดัเลือก ทัง้ข้อเด่น 

และเร่ืองท่ีต้องพฒันาเพ่ิมเติม 

4.  การวางแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan) โดยจดัทําแผนพฒันาความสามารถรายบคุคลท่ีได้รับ

การคดัเลอืก เพ่ือให้มีความพร้อมในตําแหนง่ท่ีจะสบืทอดตําแหนง่ โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลทําหน้าท่ีดแูล

ติดตามการอบรม และพฒันาความรู้ ความสามารถของผู้สบืทอดตําแหนง่ 

5.  คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทบทวนและประเมินผลการจดัทําแผนการสืบทอด

ตําแหนง่งานเป็นประจํา และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไว้อย่างชดัเจน และโปร่งใส และอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีเหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลกัษณะเดียวกัน  โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้งต้น และนําข้อมูลท่ีได้ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เพ่ือ

พิจารณา ก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิตอ่ไป โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการกําหนดคา่ตอบแทนตา่งๆ ดงันี ้

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

หลักเกณฑ์และวิธีการกาํหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการกําหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจงูใจให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารระดบัสงูให้สอดคล้อง

กบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร รวมถึงผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว 

1.1 พิจารณาความเหมาะสมของสดัสว่นค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลการดําเนินงานระยะสัน้ เช่น โบนสั และผลการ

ดําเนินงานระยะยาว  
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1.2 กําหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนโดยคํานึงถึงปัจจยั เช่น ระดบัค่าตอบแทนสงูกว่าหรือเท่ากบัระดบัอตุสาหกรรม

เดียวกนัโดยประมาณ ผลการดําเนินงานของกิจการ เป็นต้น 

1.3 กําหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินผลกรรมการผู้จดัการใหญ่ และสือ่สารให้เป็นท่ีรับทราบ อย่างน้อยในเร่ือง

ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.3.1 เห็นชอบหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจให้

กรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารกิจการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และสอดคล้องกับ

ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว 

1.3.2 ประเมินผลงานกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นประจําทกุปีหรือมอบหมายให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ สรร

หาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน และประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสเป็นผู้สื่อสารผลการ

พิจารณา  

1.3.3 อนุมัติค่าตอบแทนประจําปีของกรรมการผู้ จัดการใหญ่ โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของ

กรรมการผู้จดัการใหญ่ และปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

1.4 คณะกรรมการควรเห็นชอบหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนมุตัิโครงสร้างค่าตอบแทนของ

ผู้บริหารระดบัสงู และติดตามให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินผู้บริหารระดบัสงูให้สอดคล้องกบัหลกัการประเมิน

ดงักลา่ว 

 นโยบาย หลกัเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนนี ้ได้รับอนมุตัิโดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

5/2560 มีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 10 สงิหาคม 2561 เป็นต้นไป และมีการทบทวนนโยบายทกุปี 

บริษัทฯ มีนโยบายคา่ตอบแทนพนกังานท่ีสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้ เช่น การประเมินผล

การปฏิบตัิงาน (KPI) ความสามารถในการทํากําไรในแตล่ะปี และในระยะยาว  เช่น เงินสมทบโครงการร่วมทนุระหว่างนายจ้างและ

ลกูจ้าง  (EJIP) เป็นต้น  

2. ค่าตอบแทนพนักงาน 

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้มีการจดัทํา คู่มือการประเมินผลการปฏิบตัิงานขึน้ เพ่ือประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

พนกังาน เพ่ือให้สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  และใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลงาน 

ในการจ่ายค่าตอบแทน การปรับค่าจ้าง เงินเดือน โบนสั และอ่ืนๆ ให้แก่พนกังาน โดยคํานึงถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ

ผลสาํเร็จของงานตามท่ีได้รับมอบหมาย การประเมินทกัษะและคณุลกัษณะด้านตา่งๆ รวมถึงการลา และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ

วินยัขององค์กร และเพ่ือให้การประเมินการปฏิบตัิงานของบคุลากรเป็นไปตามระเบียบและระบบเดียวกนั ประเมินความสามารถใน

การปฏิบตัิงานของพนกังานสําหรับการพฒันา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท  โดยนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประกอบการพฒันา

บคุลากร และระดบัสมรรถนะ (Competency) ให้มีความรู้ ทกัษะและความสามารถในการปฏิบตัิงาน ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมีขอบเขตการประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งเป็นระบบ 
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โดยมีหวัข้อการประเมินผลการปฏิบตัิงาน แบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบตัิงานตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลสาํเร็จของงานตามท่ี

ได้รับมอบหมาย (Key Performance Indicators) 

สว่นท่ี 2 การประเมินทกัษะและคณุลกัษณะของผู้ปฏิบตัิงาน (Personal Competency in the Job) 

สว่นท่ี 3 การประเมินด้านการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัท (Activities) 

สว่นท่ี 4 การประเมินด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบวินยัในการทํางาน (Disciplinary Action) 

โดยระดบัผลงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  ซึง่บคุลากรจะได้รับการประเมิน โดยใช้เกณฑ์การให้นํา้หนกัผล

การปฏิบตัิงานทัง้ 4 สว่นในเบือ้งต้น โดยแบ่งเป็นช่วงคะแนนการประเมิน โดยบริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์การพิจารณาปรับขึน้ค่าจ้าง 

เงินเดือน และโบนสัประจําปี อยา่งชดัเจน และเป็นธรรม 

 

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของบคุลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัขององค์กร และเป็นปัจจยัหลกัท่ีนําบริษัทฯ ไปสู่

ความสาํเร็จ บริษัทฯ จึงได้มีการกําหนดกลยทุธ์ และนโยบายด้านทรัพยากรบคุคลตา่ง ๆ ท่ีมุง่เน้นทางด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหาร และการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงปัจจัยหลกัต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์ความ

ต้องการอตัรากําลงั เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ  การแข่งขนัและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และ

วฒันธรรมขององค์กร โดยนําระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (KPI) ความรู้ ความสามารถของบคุลากรในทกุระดบัชัน้ 

 เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายการบริหารและพฒันาบคุลากร บริษัทฯ จึงได้กําหนดแผนงานและดําเนินการในการพฒันา

บคุลากร และนโยบายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัด้านบคุลากร โดยมุง่เน้นในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้ 

1. การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทัง้สายงานหลกั และสายงานสนับสนุนธุรกิจ โดยเฉพาะสายงานหลกั ได้จัด

หลกัสูตรการอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน ทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือให้มีทักษะและ

ความสามารถในการปฏิบตัิงานแตล่ะด้าน เพ่ือเป็นการทบทวนและเสริมทกัษะเฉพาะด้านอย่างต่อเน่ือง นอกจากนีย้งั

กําหนดให้มีการทบทวนตวัชีว้ดัผลงานหลกัเป็นประจํา เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ 

2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่พนกังานทกุคนมีศกัยภาพในตวั ท่ีสามารถนําออกมาใช้ได้โดยไม่มีขีดจํากดั หากได้รับการสนบัสนนุ

และโอกาส บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสในการแสดงออกซึ่งศักยภาพของพนักงาน โดยผ่านกิจกรรมคุณภาพ ได้แก่ 

กิจกรรม 5ส  กิจกรรมข้อเสนอแนะ หรือการอบรมหลกัสตูรระยะยาวเฉพาะด้าน 
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3. การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท 

บริษัทฯ มีการดูแลพนกังานท่ีมีความสามารถ และมีศกัยภาพสงูในการทํางาน โดยให้โอกาสในการก้าวหน้าในสาย

อาชีพ โดยการกําหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน และกําหนดให้มีการดําเนินการเป็นประจําทกุปี นอกจากนี ้ยงัได้จดัให้มีการ

พฒันาเป็นรายบคุคล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบคุลากรระดบัหวัหน้างานขึน้ไป และนอกจากนี ้ยงัได้ดําเนินการปรับปรุงการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยการนําตวัชีว้ดัผลงานหลกั (KPIs) มาใช้ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม วดัผลได้ ร่วมกบั

ปัจจยัด้านความสามารถและพฤติกรรมการทํางานของพนกังาน (Competency) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการรักษาคนดีมี

ความสามารถ และเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอีกด้วย ทัง้นี ้เพ่ือให้พนักงานท่ีมี

คณุลกัษณะหลกั (Core Competency) ท่ีบริษัทพงึประสงค์ ได้แก่ 

 การเรียนรู้และการพฒันาตนเอง เพ่ือให้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

 การมุง่เน้นจริยธรรม เพ่ือสง่เสริมการปฏิบตัิงาน ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 การให้บริการลกูค้า เพ่ือให้การบริการท่ีดีมีคณุภาพ สร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า 

 การมุ่งเน้นผลลพัธ์ เพ่ือการกําหนดเป้าหมายในการชีว้ดัผลสําเร็จ และการกําหนดแผนงานให้บรรลุ

เป้าหมาย     

4. การกาํหนดแผนในการทดแทนตาํแหน่งงาน (Succession Plan) 

บริษัทฯ เน้นการสรรหาจากภายใน มากกวา่การสรรหาจากภายนอก โดยเฉพาะตําแหนง่งานในสายงานหลกั โดยผา่น

กระบวนการเลือ่นขัน้ เลือ่นตําแหนง่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด ซึง่พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน (Performance) และ

ศกัยภาพ (Potential) เป็นหลกั ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับบคุคลท่ีเป็น Successor ในการ

พฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีจําเป็นตามตําแหนง่งาน 

5. ระบบบริหารงานคุณภาพ 

บริษัทฯ ยึดมัน่ในการท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพและคณุภาพการทํางานอย่างต่อเน่ือง ด้วยการรักษาคุณภาพการ

บริการด้วยมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก สถาบันรับรอง

มาตรฐานไอเอสโอ : สรอ. หรือ Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI 

6. ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และติดตามการปฏิบัติ 

บริษัทฯ ได้กําหนด “จรรยาบรรณ” (Code of Conduct) เพ่ือให้พนกังานทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

กฎระเบียบ ข้อบงัคบั รวมถึงจรรยาบรรณ เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม ซึ่งพนกังานทุกคน

ต้องทําความเข้าใจและปฏิบตัิตามอย่างสมํ่าเสมอ  โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการให้พนกังานทําแบบทดสอบ เก่ียวกบัการ

เข้าใจถึงจรรยาบรรณของบริษัท หลงัจากการเข้ารับฟังกฎระเบียบในการปฐมนิเทศ และนําผลทดสอบท่ีได้มาประเมิน เพ่ือ

มุง่เน้นให้พนกังานมีความเข้าใจ และตระหนกัถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง ในการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

ขององค์กร และนําผลการทดสอบท่ีได้มาพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังานด้วย 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัทํานโยบายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหาร และพฒันาบคุลากร ดงันี ้

• นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมการทาํงาน 

บริษัทฯ มีวิสยัทศัน์ท่ีจะเป็นบริษัทผู้ นําทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ท่ีเติบโต ตอ่เน่ือง และยัง่ยืน 

โดยตระหนกัถึงความสาํคญัของคณุภาพ ความมัน่คง อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมการทํางาน ซึง่เป็น

องค์ประกอบสาํคญัในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือนํามาซึ่งคณุภาพชีวิตการทํางาน และสขุภาพท่ีดีของพนกังาน  และลดความ

เสีย่งอนัตราย และอบุตัิเหตตุ่างๆ ของพนกังาน และปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภยั ตลอดจนให้

ความรู้ในวิธีการปฏิบตัิงานท่ีปลอดภยั จดัหาเคร่ืองมืออปุกรณ์ความปลอดภยัให้เพียงพอกบัสภาพการทํางาน ตลอดจน

แนะนําชีแ้จงให้ทราบถึงสาเหต ุและวิธีการป้องกนั เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย อนันํามาซึ่งคณุภาพชีวิตการทํางานและสขุภาพ

ท่ีดีของพนกังานเป็นสาํคญั โดยบริษัทฯ สง่เสริมให้มีการอบรม พฒันาความรู้ในวิธีการปฏิบตัิงานท่ีปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ือง  

ทัง้นี ้บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  ได้สนบัสนนุและสง่เสริมให้ ผู้บริหาร 

และพนกังาน เข้าร่วมอบรมการรักษาความปลอดภยัในการทํางาน โดยแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัิหน้าท่ี ในระดบั จป. บริหาร,  จป.

หวัหน้างาน และ จป. วิชาชีพ ซึง่ทําหน้าท่ีควบคมุ ดแูล และบริหารจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

• นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึความสาํคญัในเร่ืองของสิง่แวดล้อมและสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการดแูลรักษา

สิง่แวดล้อมและพลงังาน จึงได้จดัทํานโยบายอนรัุกษ์พลงังาน เพ่ือปลกูจิตสาํนกึและให้ความสาํคญัตอ่การอนรัุกษ์และใส่

ใจสิง่แวดล้อมทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร โดยมุง่เน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้พนกังาน โดยจดัตัง้คณะทํางานให้

รับผิดชอบในเร่ืองของแผนการอนรัุกษ์พลงังาน กําหนดแนวทางตา่งๆ เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ เชิญชวนให้พนกังานทกุคนมี

สว่นร่วมในการลดใช้พลงังาน มกีารติดตามผล เก็บสถิติ และประเมินผลการปฏิบตัิงาน ตามแผน  และสรุปผลรายงาน  

และนําผลมาแก้ไขปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยท่ีผา่นมา มกีารจดักิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง ตดิตอ่กนัตัง้แตปี่ 2556 ทัง้

ในองค์กร และภายนอกสถานท่ี จนถึงปัจจบุนั โดยได้มีการจดัทําสือ่ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ในองค์กรอยา่งตอ่เน่ือง 

• นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสร้างมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กร 

เน่ืองจากบริษัทฯ ทราบและเข้าใจในโทษของยาเสพติดเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสญูเสียทรัพยากรมนุษย์อนั

เน่ืองมาจากสาเหตนีุ ้ดงันัน้บริษัทฯ จึงกําหนดให้มีนโยบายป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กร เป็นการปลกูฝังจิตสํานึกท่ีดี และความ

รับผิดชอบต่อสงัคมของผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั และนํามาซึ่งคณุภาพชีวิตการทํางานท่ีดีโดยทัว่กนัของพนกังาน  

ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ท่ีมี

เจตนารมณ์ในการสร้างวฒันธรรมเพ่ือให้เกิดความตระหนกัและร่วมจดัการความเสี่ยง ซึ่งนโยบาย ฉบบันีป้ระกาศใช้

สาํหรับทกุหนว่ยงานของกลุม่บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) โดยปฏิบตัิตามแนวทางการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีของกลุม่บริษัทฯ พนกังานทกุคนต้องเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายฯ ฉบบันีใ้นทกุๆ ขัน้ตอนปฏิบตัิงาน 
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• นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสทิธ์ิ 

บริษัทฯ มีนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยได้จัดทําแนวทางการปฏิบัติเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ตามเอกสารเลขท่ี IT.005/14/BS ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 6 มกราคม 2557 ในการปฏิบตัิเก่ียวกบัการไม่

ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ โดยบริษัทมีแนวทางในการดําเนินการเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ อาทิ พนกังานทกุคน

ต้องลงนามในบนัทึกข้อตกลงการไม่กระทําผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีการ

กําหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทและได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรม

ซอฟต์แวร์การทํางานของพนกังาน เพ่ือป้องกนัการใช้ซอฟแวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิหรือไม่เก่ียวข้องกบัการทํางาน โดยถือเป็น

หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร พนกังานทกุคน บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้ รับเหมาท่ีทํางานในนามของบริษัทฯ  

• นโยบาย 5 ส 

เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภยั  ถกูสขุลกัษณะ เพ่ือเป็นการ

สง่เสริม และสนบัสนนุประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน  เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบตัิงาน และเป็นการเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร โดยการมีสว่นร่วมของพนกังานทกุระดบั มีการดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

โดยบริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตัง้คณะทํางานกิจกรรม 5ส เพือให้การปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ และ

เพ่ือให้กิจกรรม 5ส เป็นสว่นหนึง่ของการปฏิบตัิงาน ซึง่จะทําให้เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร และสะดวกต่อการใช้

งานของพนกังาน ซึง่ได้จดักิจกรรม 5ส ในทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง 

 

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงสวัสดิภาพความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน ท่ีครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน โดยจัดให้มี

สวสัดิการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้พนกังานมีสขุภาพพลานามยัท่ีแข็งแรง อนัจะสง่ผลดีต่อการปฏิบตัิงาน และการดํารงชีวิตของ

พนกังาน และได้มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สวสัดิการเหลา่นีใ้ห้กบัพนกังานทกุคนรับทราบสิทธ์ิของตน ผ่านช่องการติดต่อสื่อสาร

ภายในของบริษัท อาทิ 

• สวัสดิการเงนิช่วยเหลือ อาทิ เงินช่วยเหลอืงานมงคลสมรสพนกังาน, เงินช่วยเหลอืงานอปุสมบทพนกังาน, เงิน

ช่วยเหลอืฌาปนกิจศพ 

• สุขภาพและประกันชีวิต อาทิ การตรวจสขุภาพพนกังานประจําปี ตามความจําเป็นของแต่ละช่วงอายแุละเพศ

อยา่งเหมาะสม  ประกนัสขุภาพกลุม่ และประกนัอบุตัิเหตกุลุม่  

• สวัสดิการเงนิกู้ อาทิ เงินกู้สหกรณ์  

• กองทุน อาทิ กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ  กองทนุเงินทดแทนประกนัสงัคม   
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หมวดที่ 5 

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

บริษัทฯได้ประกอบกิจการอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ด้วยการปฏิบตัิและตดัสินใจอย่างเป็นระบบ (System) เร่ิมตัง้แต่

การป้องกัน (Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุง (Improve) และพฒันา (Development) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมใหม ่

(Innovation) อยูเ่สมอ โดยจดัให้มีการสาํรวจความพึงพอใจของลกูค้าในแต่ละกลุม่ธุรกิจ เพ่ือการวดัระดบัความคาดหวงั ความพึง

พอใจของลกูค้า และนําเอาความต้องการของลกูค้ามาพฒันาตอ่ยอดเป็นนวตักรรมใหม่ๆ  อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

บริษัทให้ความสาํคัญและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อ

ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยคาํนึงถงึความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นหลกั โดยกาํหนดเป็น

แนวปฏิบตัิ ดังนี ้

1. ให้ความสําคญักบัการสร้างวฒันธรรมองค์กร ท่ีสง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิดนวตักรรม และดแูลให้ฝ่ายจดัการนําไปเป็น

สว่นหนึง่ในการทบทวนกลยทุธ์  การวางแผนพฒันาปรับปรุงการดําเนินงาน และมีการติดตามผลการดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 

2. สง่เสริมการสร้างนวตักรรม เพ่ือเพ่ิมคณุค่าให้กิจการตามสภาพปัจจยัแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลมุ

การกําหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิด มมุมองในการออกแบบ และพฒันาสินค้าและบริการ การวิจยั การปรับปรุง

กระบวนการผลติ และกระบวนการทํางาน รวมทัง้การร่วมมือกบัคูค้่า  

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการส่งเสริมนวตักรรมภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในทกุระดบั ตัง้แต่ระดบั

ปฏิบตัิการจนถึงระดบับริหาร โดยมีการสง่เสริมเพ่ือให้พนกังานทกุคนเข้าใจถงึความสาํคญัและความจําเป็นท่ีจะต้องนํานวตักรรมมา

ใช้ในชีวิตการทํางานและชีวิตประจําวนั พร้อมทัง้บริษัทฯ ได้ยกระดบัการส่งเสริมนวตักรรมเป็นนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

สาํหรับนวตักรรมท่ีทางบริษัทพฒันาและก่อให้เกิดการสร้างประโยชน์ร่วมทัง้แก่ กิจการ ลกูค้า คูค้่า สงัคม และสิง่แวดล้อม 

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริม ต่อยอด และพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี ้

1. ดําเนินธุรกิจอยา่งใสใ่จตอ่การอนรัุกษ์พลงังานและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการใช้ผลติภณัฑ์ท่ีปลอดภยั 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน ด้วยการคิดคันและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีเป็นมิตรต่อ

สิง่แวดล้อม ผา่นมมุมองใน 3 มิติ ได้แก่ ผลติภณัฑ์ กระบวนการ และการปลกูฝังจิตสาํนกึให้พนกังานทกุคนคํานงึถึงความรับผิดชอบ

ต่อการใช้พลงังานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงูสดุ ดงันัน้ผลิตภณัฑ์ท่ีนําเข้ามาจัดจําหน่ายจึงอยู่ภายใต้มาตรฐานทางด้าน

สิ่งแวดล้อมของ RoHs (Restriction of Hazardous Substances) ซึ่งเป็นระเบียบของสหภาพยโุรป (Directive 2002/95/EC) ท่ี

กําหนดไว้  

2. พฒันารูปแบบการขายใหม่ๆ  โดยการออกแบบเลขาฝ่ายขาย เป็นฝ่ายสนบัสนนุการดําเนินงานของฝ่ายขาย เพ่ืออํานวย

ความสะดวกให้ลกูค้า ให้สามารถเข้าถึงผลติภณัฑ์และบริการได้รวดเร็วมากยิ่งขึน้ ซึ่งจากการพฒันาระบบดงักลา่วทําให้ยอดขายมี

การเติบโตในทกุๆ ปี  

3. มีการออกแบบและพฒันาระบบ I Claim เพ่ือเป็นเคร่ืองท่ีใช้ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าในการบริการหลงั

การขาย โดยลกูค้าสามารถตรวจสอบสถานการณ์ซ่อมบํารุงและระยะเวลาในการซ่อมบํารุงในตลอดเวลา โดยท่ีระบบจะมีการ

จดัเก็บข้อมลูการซอ่มบํารุงไว้เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมลูตอ่ไป 
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4. พฒันาระบบการอบรม และสมัมนาโดยเน้นการสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัทางการศกึษาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ

ทกัษะท่ีเหมาะสมกบัการใช้อปุกรณ์สายสญัญาณ ซึง่เป็นช่องทางหนึง่ในการเพ่ิมทกัษะท่ีจําเป็นให้นกัเรียน นกัศกึษาสายอาชีวะให้มี

ศกัยภาพสามารถตอบโจทย์ในตลาดแรงงาน พร้อมทัง้เป็นอีกช่องทางหนึง่ในการสรรหาพนกังานในอนาคต พร้อมทัง้เพ่ือสร้างความ

ร่วมมือแก่กนัในการหารือแลกเปลีย่นความรู้ในด้านวชิาการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกนัและจะร่วมมือกนัในการดําเนินการด้านตา่งๆ เพ่ือให้

การฝึกประสบการณ์ในด้านวิชาชีพและ ฝึกงานของนกัเรียน เป็นต้น 

 

บริษัทฯ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และ

สะท้อนอยู่ในแผนดาํเนินการ เพื่อให้ม่ันใจว่า ทุกฝ่ายขององค์กร ได้ดาํเนินการสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ เป้าหมาย

หลัก และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบตัิ ซึ่งครอบคลุมเร่ืองดังต่อไปนี ้ 

 1. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน/ลูกจ้าง 

บริษัทฯปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ไมม่ีข้อยกเว้นในเร่ืองถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ 

การสมรส ภาษาหรือตําแหนง่ ไมม่ีการใช้หรือสนบัสนนุการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนษุย์ และไมส่นบัสนนุแนวทางการทจุริตและ

คอรัปชนัทกุรูปแบบ มีการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะอนามยั  การสง่เสริม

กิจกรรมตา่งๆให้กบัพนกังาน  ให้ความสาํคญักบัการพฒันาบคุลากรในระยะยาว การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพ

ของพนกังาน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานร้องเรียน ในกรณีท่ีไมไ่ด้รับความเป็นธรรมผา่นช่องทางตา่งๆ  มีการจดัฝึกอบรมให้ความรู้ 

พฒันาศกัยภาพและสง่เสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทํางานในด้านอ่ืนๆ 

ในด้านความปลอดภยัในชีวิตและสขุอนามยัของพนกังานนัน้ บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัเสมอมา  ทําให้มีการ

ดําเนินการในเร่ืองดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ือง มีการกําหนดนโยบายอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมการทํางาน เพ่ือให้

ทกุหนว่ยงานมีระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีดี โดยท่ีมุง่หวงัท่ีจะให้สร้างเป็นวฒันธรรมความปลอดภยัภายใน

องค์ พนกังานจะต้องปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด อีกทัง้ยงัมีการฝึกอบรมเพ่ือสร้างการตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทํางาน เรียนรู้

ถึงหลกัการประเมินความเสีย่ง การป้องกนั การควบคมุ และการปฏิบตัิอยา่งสมํ่าเสมอ 

2. ความรับผิดชอบต่อลกูค้า 

สง่มอบสนิค้า และให้บริการท่ีมคีณุภาพ ตรงตามความคาดหมายของลกูค้า ในราคาท่ีเป็นธรรม โดยยดึหลกัปฏิญญาของ

บริษัท คือ “สนิค้าคณุภาพ  ราคาถกูกวา่  บริการท่ีดกีวา่” รวมถึงการให้ข้อมลู ขา่วสาร ท่ีถกูต้อง ชดัเจน และทนัตอ่ความต้องการ

ของลกูค้า ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด ให้ความสาํคญัตอ่ลกูค้า และบริการอยา่งเต็มใจ สภุาพ เพ่ือให้ลกูค้า

เกิดความพงึพอใจมากท่ีสดุ ตลอดจนมีกระบวนการให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัสนิค้า และบริการ ในเว็บไซต์บริษัทฯ และมีการ

ติดตามวดัผลสาํรวจความพงึพอใจของลกูค้า เพ่ือการพฒันา ปรับปรุงสนิค้าและบริการ  และปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง และคาํนงึถงึสขุภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมลูลกูค้า การบริการหลงัการขายตลอด

ช่วงอายสุนิค้าและบริการ  รวมถงึการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และการสง่เสริมการขาย ซึง่ต้องกระทําอยา่งมคีวามรับผิดชอบ ไมทํ่า

ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลกูค้าเป็นสาํคญั 
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บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) มตีวัชีว้ดัผลการดําเนินงานของบริษัท ท่ีไมใ่ชต่วัเงินเพียงอยา่งเดียว 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การให้ความสาํคญักบัการสร้างความพงึพอใจ และการให้บริการกบัลกูค้า จงึจดัทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน

และรับฟังความคดิเห็นจากลกูค้า เพ่ือท่ีจะได้นํามาปรับปรุงสนิค้า และการให้บริการให้มีคณุภาพท่ีดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยบริษัทฯ 

ได้ทําการสาํรวจความพงึพอใจเป็นประจําทกุปี 

บริษัทฯ ได้สาํรวจความพงึพอใจ ดงันี ้

ด้านผลติภณัฑ์ 

คุณภาพสนิค้าโดยรวม ของผลติภณัฑ์แบรนด์ดงัตอ่ไปนี ้

• ผลติภณัฑ์แบรนด์ LINK         

• ผลติภณัฑ์แบรนด์ COMMSCOPE           

• ผลติภณัฑ์แบรนด์ 19” GERMANY EXPORT RACK                                                                                                         

บริษัทฯ มีการพฒันา ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ออกจําหนา่ยอยูเ่สมอ 

สนิค้ามีช่ือเสยีง เป็นท่ีรู้จกัและมคีณุภาพสงูเมื่อเทียบกบับริษัทอ่ืน 

ด้านราคา 

ความเหมาะสมของราคาผลิตภณัฑ์เม่ือเทียบกับ แบรนด์อื่นในท้องตลาด ที่มีคุณภาพ

เดียวกัน 

• ผลติภณัฑ์แบรนด์ LINK         

• ผลติภณัฑ์แบรนด์ COMMSCOPE           

• ผลติภณัฑ์แบรนด์ 19” GERMANY EXPORT RACK                                                                                                         

ความเหมาะสมของราคาผลติภณัฑ์เมื่อเทียบกบั คณุภาพของสนิค้า แบรนด์ดงัตอ่ไปนี ้

• ผลติภณัฑ์แบรนด์ LINK         

• ผลติภณัฑ์แบรนด์ COMMSCOPE           

• ผลติภณัฑ์แบรนด์ 19” GERMANY EXPORT RACK                                                                                                         

ด้านการบริการ 

มารยาทในการให้บริการของพนักงาน 

ความรู้ความสามารถในการให้บริการ ของพนกังาน เช่น 

การตอบคาํถาม การชีแ้จงข้อสงสยั ด้านเทคนิค ออกแบบ ติดตัง้ เป็นต้น 

การบริการหลงัการขาย เช่น การให้ข้อมลูและคาํแนะนํา การสง่ซอ่มสนิค้า  การรับประกนัสนิค้า 

ความรวดเร็วในการบริการ เช่น การซือ้สนิค้าหน้าร้าน การสอบถามข้อมลู  การสง่ซอ่มสนิค้า 

จดัสง่สนิค้าตรงตามเวลา มีจํานวนครบถ้วน และมีสภาพสมบรูณ์ดี ไมเ่สยีหาย 

ทีมวิศวกรและชา่งติดตัง้ ทํางานได้มีคณุภาพ และเสร็จตามกําหนด 

ระยะเวลาการให้เครดิต และชอ่งทางในการชําระคา่สนิค้า มีความเหมาะสม 

ด้านการประชาสมัพนัธ์ 

ได้รับข้อมูลข่าวสาร เช่น Price List, News, Promotion อย่างครบถ้วน 

ช่องทางในการรับขา่วสาร เช่น ไปรษณีย์, เว็บไซต์, แฟกซ์, SMS, Social Media 

กิจกรรมท่ีทางบริษัทฯ จดัขึน้ เช่น งานอบรมสมัมนา งานแสดงสนิค้า งานเลีย้งขอบคณุ 
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3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า 

บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม  โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั โดยรักษาความสมัพนัธ์อนัดี

แบบยัง่ยืนกับคู่ค้า  โดยเฉพาะกระบวนการในการคดัเลือกคู่ค้า โดยปฏิบตัิตามระเบียบจดัซือ้จดัจ้างอย่างชัดเจน ถึงนโยบายการ

จดัหาและการคดัเลือกคู่ค้า คณุสมบตัิและการสมคัรเป็นคู่ค้า จดัทํารูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกนั จดัให้มี

ระบบการจัดการ ติดตาม เพ่ือให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามสญัญาครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในท่ีป้องกันการทุจริต และ

พฤติกรรมมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัซือ้จดัซือ้ รวมทัง้สง่เสริมให้คู่ค้าร่วมต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั และไม่สนบัสนนุ

สินค้าหรือการกระทําท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และประกอบธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ

สิง่แวดล้อมอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ืองร่วมกนั  

มีหลกัเกณฑ์ ระเบียบปฎิบตัิในการคดัเลอืกคูค้่าอยา่งถกูต้อง อาทิ 

• ต้องมีประวตัิทางการเงินท่ีเช่ือถือได้ ตรวจสอบได้ และมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตไปพร้อมกบับริษัทฯ ได้ในระยะยาว   

• มีความสามารถในการผลิต จําหน่าย บริการ โดยสินค้าหรือบริการต้องมีคณุภาพ ถกูต้อง ครบถ้วน ตรงกบัความ

ต้องการของบริษัทฯ และมีบริการหลงัการขายท่ีดีให้แก่ลกูค้า  มีการสง่เสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง 

• กําหนดการสง่มอบสนิค้าตรวงตามเวลาท่ีระบ ุ

โดยมีเกณฑ์การประเมินในการวดัผลความสามารถของคูค้่า หรือผู้ รับเหมาท่ีชดัเจน โดยแบง่ออกเป็น 5 ระดบั คือ ยงัไมเ่ป็นท่ี

พอใจ, ต้องปรับปรุงแก้ไข, พอใช้, ดี และดีมาก 

ทัง้นี ้คู่ค้า ผู้สง่มอบ ผู้ ให้บริการ และผู้ รับเหมาช่วง จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีบริษัทยอมรับได้ (70% ขึน้ไป) โดยทาง

บริษัทจะทําการประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และนําส่งผลการประเมินให้กับผู้บริหารรับทราบ และดําเนินการแจ้งผลการ

ประเมินให้กบัคูค้่าผู้สง่มอบ ผู้ให้บริการ และผู้ รับเหมาช่วง ทราบถึงผลการประเมิน เพ่ือให้รักษามาตรฐานไว้ และพฒันาให้ดียิ่งขึน้ 

หากรายใดมีผลการประเมินตํ่ากวา่เกณฑ์ท่ียอมรับได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงผลการประเมิน เพ่ือให้ดําเนินการปรับปรุง และหาก

ไมม่ีการปรับปรุง จะดําเนินการเสนอขออนมุตัิถอดถอนคูค้่า และผู้ รับเหมาช่วงออกจากบญัชีรายช่ือคูค้่าตอ่ไป 

4. ความรับผิดชอบต่อผู้ร่วมลงทุน 

0บริษัทฯ เคารพซึง่สทิธิของผู้ ร่วมทนุและปฏิบตัิตอ่ผู้ ร่วมทนุทกุรายอยา่งเป็นธรรม ไมเ่อาเปรียบผู้ ร่วมลงทนุ ตลอดจนให้ความ

ร่วมมืออยา่งดีกบัผู้ ร่วมลงทนุ เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุการดาํเนินงานของกิจการร่วมทนุให้มีความแข็งแกร่ง สนบัสนนุให้มีการ

แลกเปลีย่นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกนัพิจารณากําหนดแผนธุรกิจ ร่วมกนัพิจารณาจดัสรรผลประโยชน์อยา่งเหมาะสม 

โปร่งใส รวมทัง้ติดตามและผลกัดนัให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทนุเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพฒันาอยา่ง

ยัง่ยืน ทัง้นี ้เพ่ือให้การดาํเนินงานของกิจการร่วมทนุประสบผลสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์ของกิจการร่วมทนุ 

5. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี ้

0คณะกรรมการบริษัท คาํนงึถึงความเสมอภาคของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ความซื่อสตัย์ในการดาํเนินธุรกิจ และยดึมัน่ในการ

สร้างความเช่ือถือและการปฏิบตัติอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตัติอ่เจ้าหนี/้เจ้าหนีค้ํา้ประกนัของบริษัทฯ 

ตามเง่ือนไขท่ีมตีอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขคํา้ประกนั การบริหารเงินทนุ และหากเกิดการผิดนดัชําระหนี ้ มีการ

บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน ไมนํ่าเงินไปใช้ในทางท่ีอาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัทฯ ดแูลให้มีการ 
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0ชําระเงินคืนเงินกู้  และดอกเบีย้ให้กบัเจ้าหนีต้ามกําหนดเวลา และปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยมืเงินตามข้อตกลงท่ีทํากบัเจ้าหนีอ้ยา่ง

ครบถ้วน กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอยา่งสมเหตสุมผล และมีการสือ่สารกบัเจ้าหนีถ้ึงสถานะของธุรกิจอยา่งสมํ่าเสมอ และมุง่มัน่ในการรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยนื

กบัเจ้าหนี ้ กําหนดแนวทางในการบริหารเงินทนุ เพ่ือความมัน่คงแก่บริษัทฯ ในระยะยาว และเพ่ือการบริหารสภาพคลอ่งเพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการชําระหนีค้ืนให้แก่เจ้าหนีข้องบริษัทฯ อยา่งตรงตอ่เวลา  โดยบริษัทฯ จะรายงานฐานะและข้อมลูทางการเงินของ

บริษัทฯ แก่เจ้าหนีด้้วยข้อมลูท่ีถกูต้อง โปร่งใส ซื่อสตัย์ 

6. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า/การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

0บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่อยา่งเป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายการแขง่ขนัทางการค้า โดย

ยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจภายในจรรยาบรรณบริษัทฯ อยา่งมีจริยธรรม โปร่งใส จึงกําหนดหลกันโยบายโดยยอ่ ดงันี ้ไมเ่อาเปรียบ

คูแ่ขง่ด้วยวิธีการอนัไมช่อบด้วยกฎหมาย ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม ไมก่ระทําการใด ๆ 

ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของคูแ่ขง่ ไมทํ่าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ด้วยการกลา่วหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมลูความ

จริง สนบัสนนุและสง่เสริมให้เกิดการค้าอยา่งเสรี หลกีเลีย่งพฤติกรรมการตกลงใด ๆ ท่ีเป็นการผกูขาด 0 0ลด หรือการจํากดัการแขง่ขนั 

7. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

0บริษัทฯ เช่ือวา่ สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม ท่ีเข้มแขง็ คือรากฐานในการพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงให้

ความสาํคญักบัการดําเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจท่ีมีสว่น

สร้างสรรค์สงัคมอยา่งสมํ่าเสมอ และมีนโยบายในการปลกูฝังจิตสาํนกึของพนกังานทกุระดบั ให้มีความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม 

และสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 0โดยป้องกนั  ลด  จดัการและดแูลให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ จะไมส่ร้าง หรือก่อให้เกิดผลกระทบ

ในทางลบตอ่สิง่แวดล้อมในทกุด้าน ซึง่ครอบคลมุการใช้วตัถดุิบ การใช้พลงังาน การใช้ทรัพยากรหมนุเวยีน เป็นต้น 

8. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้จัดทําแนวทางการปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในคู่มือ

จรรยาบรรณ ซึง่จะประกอบไปด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณขอนกัลงทนุสมัพนัธ์ จรรยาบรรณของพนกังาน จรรยาบรรณของ

กรรมการ และจรรยาบรรณของผู้ บริหาร ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 9 

พฤศจิกายน 2560 โดยได้สื่อสารไปยงัพนกังานทกุคน โดยมีการกําหนดให้ มีการอบรมเก่ียวกับนโยบาย และแนวปฏิบตัิ ในการ

ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั แก่พนกังานทกุคนในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และติดประกาศผ่านบอร์ดภายในบริษัทฯ อีกทัง้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือเผยแพร่แก่บคุคลทัว่ไปท่ีสนใจ และเพ่ือสง่เสริมให้พนกังานมีความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องและนําไปปรับใช้ใน

การปฏิบตัิงานอยา่งเหมาะสม  

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง การเป็น “สมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย” โดยการ

รับรองดงักล่าวจะมีอายุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติให้การรับรอง วนัท่ี 30 กันยายน 2563 จากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) 
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บริษัทฯ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

คาํนึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

ได้อย่างยั่งยนื โดยมีแนวปฏิบตัิ ดังนี ้ 

 1. ตระหนกัถึงความจําเป็นของทรัพยากรท่ีต้องใช้ รวมทัง้ตระหนกัวา่การใช้ทรัพยากรแตล่ะประเภทมีผลกระทบตอ่กนัและกนั 

 2. ตระหนกัถึงรูปแบบธุรกิจ (business model) ท่ีต่างกนั ทําให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีแตกต่างกนั จึงควรคํานึงถึง

ผลกระทบและความคุ้มค่าท่ีจะเกิดขึน้ต่อทรัพยากร โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของการมีจริยธรรม ความรับผิดชอบ และการสร้าง

คณุคา่ให้แก่กิจการท่ียัง่ยืน 

 3. ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบรรลุ

วตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ ตามแนวทาง

ปฏิบตัิ ซึง่ทรัพยากรท่ีกิจการควรคํานงึถึงควรมีอยา่งน้อย 6 ประเภท ได้แก่ 

1. การเงิน (Financial Capital) 

2. การผลติ (Manufactured Capital) 

 3. ภมูิปัญญา (Intellectual Capital) 

 4. ด้านบคุลากร (Human Capital) 

 5. สงัคมและความสมัพนัธ์ (Social and Relationship Capital) 

 6. ธรรมชาติ (Natural Capital) 

 4. จดัให้มีกรอบการกํากบัดแูลกิจการ และการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกบัความ

ต้องการของกิจการ รวมทัง้ดแูลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และพฒันาการดําเนินงาน บริหาร

ความเสีย่ง เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายหลกัของกิจการ  

 

หมวดที่ 6 

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือกํากับดูแลระบบการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในท่ีจะทําให้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย

และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องรวมถึงนโยบายต่างๆ ซึ่งมีการจัดให้มีแผนกตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็น

ผู้ รับผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทัง้รายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในไว้ในรายงานประจําปี 

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องค์กร ซึ่งเป็น

องค์ประกอบหนึง่ของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีการบริหารจดัการความเสีย่งท่ีจะเป็นอปุสรรคตอ่การบรรลเุป้าหมายเชิงกลยทุธ์ 

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง อีกทัง้ยงัมีการแต่งตัง้

คณะทํางานเพ่ือบริหารความเสีย่งซึง่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการบริหารความเสีย่งในการให้ 
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ความเห็นและข้อเสนอแนะตอ่ฝ่ายจดัการ, คณะทํางาน และคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้แน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

มีประสทิธิภาพ มีการประเมินความเสีย่งท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่วตัถปุระสงค์และพิจารณาความเสี่ยงท่ีมีนยัสําคญัทัง้ในระดบั

องค์กร และระดบัแผนก กําหนดแผนการดําเนินงานติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแผนดงักลา่วอย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดระดบัความ

เสีย่งให้ถึงระดบัท่ียอมรับได้ พร้อมทัง้รายงานผลการบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งสมํ่าเสมอและทนัทว่งที  

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายใน 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคญัต่อการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากล COSO 

2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Tread Way Commission) เพ่ือให้บริษัทฯ บรรลวุตัถปุระสงค์ของการ

ควบคมุภายในทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบตัิงาน (Operation) ด้านการจดัทํา (Reporting) และด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance)  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา

ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน โดยพิจารณาตามแบบประเมินของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามท่ีแผนกตรวจสอบภายในได้ทําการประเมิน รายงานตอ่คณะผู้บริหาร และผา่นการสอบทานผลการประเมิน

ระบบการควบคมุภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัท

ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จดัให้มีบคุลากรเพียงพอในการดําเนินงานตามระบบการควบคมุภายในได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ รวมทัง้มีระบบการควบคมุภายในท่ีสามารถติดตามควบคมุดแูลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์

ขององค์กร รายงานท่ีจดัทําขึน้มีความน่าเช่ือถือ และดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน

สามารถป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทฯ ได้ 

ทัง้นีใ้นปี 2563 บริษัท ได้มีการปรับปรุงขัน้ตอนและระบบต่างๆ เพ่ือสง่เสริมการควบคมุภายในและช่วยให้กระบวนการ

ตรวจสอบสามารถพบปัญหาหรือความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึน้ การบริหารจัดการระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคมุภายในได้ ดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร สนบัสนุนวฒันธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการ

ดําเนินงาน พร้อมทัง้กํากับดแูลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุม

ภายในท่ีดี แบะเอือ้อํานวยตอ่การปฏิบตัิตามนโยบายการควบคมุภายใน ดงันี ้

1.1 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายกํากบัดแูลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงกฎระเบียบ นโยบายการควบคมุภายใน และ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพ่ือให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดย

กําหนดให้บคุลากรทกุคนมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินตามความซื่อตรง รวมทัง้กําหนดโครงสร้างองค์กร 

คู่มืออํานาจอนุมัติ ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งงานให้เหมาะสม เพ่ือให้การปฏิบัติงาน และการติดตาม 

ควบคมุการปฏิบตัิงาน่ีเพียงพอ  มีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 
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1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทํา

หน้าท่ีกํากบัดแูลการดําเนินงานธุรกิจโดยรวม และพฒันาการดําเนินการด้านการควบคมุภายใน รวมทัง้กํากบัดแูลให้

มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได้เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและ

พนกังาน เพ่ือให้มัน่ใจวา่การดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

1.3 บริษัทฯ กําหนดโครงสร้างองค์กรในลกัษณะกลุม่ธุรกิจ และสายงานโดยมีเป้าหมายร่วมกนั เพ่ือให้การบริหารจดัการ

ของบริษัทฯ มีประสทิธิภาพ และดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้กลุม่บริษัทฯ มีการแบง่แยกหน้าท่ีในสว่นงาน

ท่ีสําคญั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจระหว่างกนั และได้กําหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบ มอบหมายอํานาจอย่าง

เหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร และพนกังานทกุคนทราบถึง บทบาท อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของตน 

1.4 บริษัทฯ กําหนดคณุสมบตัิของบคุลากรแต่ละตําแหน่งงานเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการสรรหาและพฒันาบคุลากร กําหนด

แผนสืบทอดตําแหน่งงานท่ีสําคญัพร้อมทัง้กําหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและ

โปร่งใส เพ่ือพิจารณาให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ รวมถึงกําหนดสวสัดิการตา่งๆ ให้สามารถแขง่ขนัและรักษาพนกังานได้ 

1.5 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนัก และความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงานถึงความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ผ่านกิจกรรมอบรมในหลกัสตูรการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพ่ือให้ผู้บริหารและ

พนกังานตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสีย่ง และการควบคมุภายใน 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ให้ความสาํคญัในการบริหารความเสีย่ง เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในการนําพาองค์กร

สูเ่ป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว จึงจัดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) แต่งตัง้โดย

คณะกรรมการบริษัท และจดัให้มีคณะทํางาน ท่ีประกอบไปด้วยผู้บริหารแตล่ะสว่นงาน เพ่ือกํากบัดแูลการบริหารจดัการความเสี่ยง

ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม มีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล โดยมีแนวทางบริหารจดัการ ดงันี ้

2.1 บริษัทฯ ดําเนินการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรตามกรอบมาตรฐาน COSO Enterprise Risk Management และ

มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัทราบ รวมถึงจดัให้เป็นหนึ่งใน

วฒันะธรรมองค์กร นอกจากนี ้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานบญัชีท่ีเช่ือถือได้ สะท้อนถึง

กิจกรรมขององค์กร และมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตภายนอก 

2.2 บริษัทฯ มีการประเมินความเสีย่งทัง้ระดบัองค์กร ระดบัธุรกิจ และระดบัหนว่ยงาน โดยคํานงึถึงการเปลี่ยนแปลงทัง้ปัจจยั

ภายในและปัจจัยภายนอก พร้อมทัง้กําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ มีกระบวนการ

ทบทวนความเสีย่งอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยถือเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานในการบริหารและจดัการความ

เสีย่ง 

2.3 บริษัทฯ ได้มีการติดตามเหตุการณ์ข่าวสาร สภาพแวดล้อมภายนอกอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการทําธุรกิจ และแนวโน้มใหม่ๆ  ซึง่อาจกระทบตอ่เป้าหมายของบริษัทฯ และเตรียมมาตรการรองรับลว่งหน้า

อยา่งเหมาะสม 
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2.4 บริษัทฯ จดัให้มีการจดัทําแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพ่ือมาใช้บริหารจดัการภาวะ

ฉกุเฉินและวิกฤติท่ีอาจสง่ผลให้ธุรกิจหยดุชะงกัได้ และช่วยบรรเทาผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว และ/หรือ ลด

ระยะเวลาในการฟืน้ฟูให้น้อยลง โดยบริษัทฯ มีการซ้อมแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 

อยา่งตอ่เน่ืองและสมํ่าเสมอ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ ได้กําหนดกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะไม่บรรลุ

วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ ดงันี ้

3.1 บริษัทฯ กําหนดกิจกรรมการควบคุม โดยคํานึงถึงหลกัการควบคุมภายในท่ีดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าท่ี และมอบ

อํานาจอนมุตัิอย่างเป็นระบบให้กลุ่มบคุลากร เพ่ือความมัน่ใจว่ามีระบบการตรวจสอบและถ่วงดลุอํานาจกนัได้ มี

นโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องกบัการทํารายการท่ีมี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การทําธุรกรรมท่ีมี

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม การอนมุตัิธุรกรรมโดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นต้น 

3.2 บริษัทฯ จดัทําระเบียบ  นโยบาย ข้อกําหนด คู่มือการปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยกําหนดขอบเขตอํานาจ 

หน้าท่ีของผู้ บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขัน้ตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกําหนด และคูม่ือปฏิบตัิงานตา่งๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

3.3 บริษัทฯ กําหนดกระบวนการการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนด

กระบวนการควบคมุแบบอตัโนมตัิในกระบวนการท่ีสาํคญัๆ เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่มีการกําหนดสิทธิการปฏิบตัิงาน

ในระบบ สอดคล้องกับหน้าท่ีท่ีดี นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้พฒันาระบบให้ทนัสมยั โดยจดัให้มีผู้ รับผิดชอบดําเนินการ

ตรวจสอบและแก้ไขอยา่งทนัทว่งที  

3.4 บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการกํากบัดแูลบริษัทท่ีบริษัทฯ ลงทนุตามโครงสร้างของบริษัทฯ ในแต่ละกลุม่ธุรกิจ เพ่ือให้

บริษัทยอ่ย มีแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย พร้อมทัง้ติดตามการดําเนินงานของ

บริษัทยอ่ยเป็นประจําอยา่งสมํ่าเสมอและตอ่เน่ือง 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นส่วนสําคญัท่ีสนบัสนนุให้เกิดการควบคุม

ภายในสามารถดําเนินอยา่งมีประสทิธิผล โดยมีแนวทางบริหารจดัการสารสนเทศและการสือ่สาร ดงันี ้

4.1 บริษัทฯ มีการนําข้อมลูท่ีถูกต้อง มีรายละเอียดเพียงพอ และทนัต่อเวลามาประกอบการตดัสินใจและประกอบการ

ประชมุ เพ่ือพิจารณาประเด็นท่ีมีความสาํคญั โดยบริษัทฯ จะรวบรวมและพิจารณาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากภายในและ

ภายนอกองค์กร เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ ทัง้นี ้หน่วยงานจะต้องกําหนดให้มีการจัดส่งข้อมูลท่ี

เหมาะสมและมีการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูก่อนนําไปใช้ 

4.2 มีการกําหนดชัน้ของความลับของข้อมูลแนวทางการจัดเก็บเอกสารสําคัญและเอกสารควบคุม โดยมีการนํา

ซอฟต์แวร์มาใช้งานในการรวบรวมข้อมลูในทกุๆด้าน เพ่ือลดความซํา้ซ้อน และสามารถสรุปผลการรายงานต่อฝ่าย

บริหารได้อยา่งรวดเร็ว 
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4.3 บริษัทฯ จดัช่องทางสําหรับการสื่อสารกบัผู้มีสว่นได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website และ Facebook ของ

บริษัทฯ อีกทัง้ยงัมีหนว่ยงานรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือเปิดเผยข้อมลูท่ีสาํคญัแก่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจน

ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน และกําหนดแนวทางการจดัการเร่ืองร้องเรียนอยา่งชดัเจน อีกทัง้ยงัสามารถแจ้งเบาะแสการ

กระทําความผิด เพ่ือให้พนกังานและบคุลากรภายนอกเช่ือมัน่ได้ว่าเร่ืองร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส 

สจุริต ยตุิธรรม และเป็นความลบัภายในเวลาอนัเหมาะสม 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ มีกระบวนการการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายใน พร้อมทัง้กําหนดแนวทางพฒันา

ปรับปรุง เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ดงันี ้

5.1 บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระบวนการ ผ่าน

กระบวนการประเมินการควบคมุภายในโดยมีแผนกตรวจสอบภายใน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการ

ประเมินดงักลา่ว พร้อมทัง้ให้คําแนะนําในการกําหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุม

ภายใน นอกจากนี ้บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องท่ีพบต่อผู้บริหารได้รับทราบในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม รวมถึงกระบวนการติดตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จภายในท่ีกําหนดไว้ 

5.2 แผนกตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ีสอบทาน เพ่ือสร้างความ

เช่ือมัน่วา่การควบคมุภายในท่ีมีอยูม่ีความเพียงพอ และเหมาะสม และมีการปฏิบตัิอยา่งสมํ่าเสมอ โดยได้ตรวจสอบ

และประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทัง้นี ้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกบัทิศทางกลยทุธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงท่ีสําคญัท่ีสง่ผลกระทบ

ตอ่การดําเนินงานพร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะสนบัสนนุการควบคมุภายใน ทัง้นีฝ่้ายบริหารรับทราบและกําหนดให้มีการ

แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส ใน

สว่นของการประเมินการควบคมุภายในด้านบญัชี การเงิน มีการตรวจสอบและสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

จากภายนอก นําเสนอผลการตรวจสอบและสอบทานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาเป็นรายไตรมาสและ

รายปี 

ทัง้นี ้ในปี 2563 ไมพ่บความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การบรรลุ

วตัถปุระสงค์หลกัขององค์กร หรือข้อบกพร่องท่ีมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัรายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การทจุริตหรือ

การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 

การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีแผนกตรวจสอบภายใน ประกอบไปด้วย 2 สว่น ได้แก่ สว่นตรวจสอบภายใน (Internal Audit 

Segment) และสว่นงานกํากบัการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) ซึ่งทัง้ 2 สว่นมีการปฏิบตัิงานไปควบคู่กนั โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบกํากบัดแูลให้การปฏิบตัิงานของแผนกตรวจสอบภายมีความเป็นอิสระ เท่ียงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเช่ียวชาญ

เยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในท่ีได้รับการยอมรับในระดบัสากลทัง้มาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบ
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ภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) โดยมีกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรแผนกตรวจสอบภายในซึ่ง

ได้กําหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน อํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบไว้อยา่งชดัเจนและมีการทบทวนเป็นประจําทกุปีให้เหมาะสมอยูเ่สมอ 

นอกจากแผนงานตรวจสอบท่ีพิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) แล้ว แผนกตรวจสอบภายในได้

พฒันางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกนัและประโยชน์เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและประสิทธิผลให้บริษัทฯ ยกระดบั

การให้ความเช่ือมัน่ (Assurance) การให้คําปรึกษา (Advise) และเข้าใจธุรกิจในเชิงลกึ (Insight) โดยมีการดําเนินการท่ีสําคญัในปี 

2563 ดงันี ้

1.  การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยนืและต่อเน่ือง  

เพ่ือเสริมสร้างให้หน่วยงานต่างๆ มีแนวทางการปฏิบตัิงานครอบคลมุทัง้ด้านการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การ

กํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน และการควบคมุภายในท่ีดี สาํหรับแผนกตรวจสอบภายในได้ดําเนินการดงันี ้

1.1  สร้างความตระหนกัรู้ และผลกัดนัแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุท่ีดี เพ่ือสื่อสารให้

ผู้บงัคบับญัชาและผู้ปฏิบตัิงานเข้าใจบทบาทของตนเองและนําไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบตัิงาน และในปี 2563 

แผนกตรวจสอบภายในได้มีการจดัอบรมให้ความรู้เร่ืองของการประเมินความเสีย่ง จํานวน 2 ครัง้ ให้กบัผู้บริหารและ

พนกังานทกุระดบั 

1.2 ประเมินประสทิธิผลการควบคมุภายในตามแนวทาง COSO 2013 เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านการ

ปฏิบตัิงาน ด้านรายงานทัง้ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทาการเงิน และด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และ

สอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพ่ือเสนอ

ในรายงานประจําปีและแบบฟอร์ม 56-1 

1.3 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสําหรับระบบงานของบริษัทฯ แผนกตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบ 

ประเมินและให้คําปรึกษากบัผู้ปฏิบตัิงาน เพ่ือให้ความเช่ือมัน่กบัคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ว่าการบริหารความเสี่ยงการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิง้ค์ฯ มี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล หากพบวา่มีจดุท่ีต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้และคําแนะนําเก่ียวกบัขัน้ตอน

ปฏิบตัิงานท่ีถกูต้องและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม รวมทัง้ติดตามผลการปฏิบตัิงานหลงัจากให้คําปรึกษา 

1.4 การตอ่ต้านการคอร์รัปชนั บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาตลอด โดย

ปัจจบุนับริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอรับรองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทจุริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) และในปี 2563      

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Thailand's Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) และผ่านการรับรอง Certified Company จาก

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

2. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ 

เพ่ือพฒันาด้านความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในดําเนินการ ดงันี ้
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2.1 การพฒันาด้านวิชาชีพตรวจสอบ 

• ติดตามแนวปฏิบตัิท่ีดีด้านการกํากับดแูล การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลการปฏิบตัิงานและการควบคุม

ภายใน ของสถาบนัวิชาชีพชัน้นํา เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท 

• สนบัสนนุให้มีการพฒันาและอบรมความรู้อย่างต่อเน่ืองทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ 

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายในและเพ่ิมทกัษะด้านอ่ืนท่ีจําเป็นตอ่บริษัทฯ 

2.2 การพฒันาความรอบรู้ทางธุรกิจ 

• พฒันาความรู้ทางธุรกิจ ให้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตวัแทนของแต่ละหน่วยงานมาให้ความรู้ทางธุรกิจ 

เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสีย่งและให้คําปรึกษาท่ีปฏิบตัิได้จริง  

• จดัให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นท่ีน่าสนใจ หรือสิ่งตรวจพบท่ีเป็นสาระสําคญัภายในแผนกตรวจสอบ

ภายในเป็นประจํา 

2.3  ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• นําความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในงานตรวจสอบทัง้กระบวนการตรวจสอบการสร้างเคร่ืองมือ เพ่ือวิเคราะห์

ข้อมลู  ตรวจสอบข้อมลูท่ีผิดปกติได้อยา่งรวดเร็วยิ่งขึน้ รวมทัง้ลดความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากความผิดปกติในการ

ปฏิบตัิงานและทจุริตให้แก่พนกังาน  

• สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบและให้คําแนะนําในการกํากับดูแลงาน

ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัมาตรฐานสากลได้ 

 

นโยบายต่างๆที่สาํคัญของบริษัทฯ มีดังนี ้ 

1.  นโยบายรายการเก่ียวโยงกนั 

2.  นโยบายการใช้ข้อมลูภายในบริษัท 

3.  นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

4.  นโยบายการรับ-ให้ของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชน์อ่ืนใด 

5.  มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสยีหายแก่ผู้รายงาน ผู้

ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือละเมดิจรรยาบรรณ 

6.  นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

7.  นโยบายด้านสทิธิมนษุยชน  

8.  จรรยาบรรณ  

 ทัง้นี ้บริษัท ฯ ไดเ้ผยแพร่นโยบายต่างๆ ฉบบัเต็ม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที ่www.interlink.co.th  
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1. นโยบายรายการเก่ียวโยงกัน 

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดนโยบายการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ระเบียบปฏิบตัิ กระบวนการในการพิจารณาและ

อนมุตัิรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงันี ้

"รายการที่เกี่ยวโยงกัน" หมายถึง รายการระหวา่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจด

ทะเบียน หรือรายการระหวา่งบริษัทยอ่ยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย 

"การตกลงเข้าทํารายการ" หมายความว่า การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทําสญัญา หรือทําความตกลงใดๆ     ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือก่อให้เกิดการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ การให้

หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน และการออกหลกัทรัพย์ใหม ่รวมทัง้เพ่ือก่อให้เกิดสทิธิหรือการสละสทิธิในการกระทําดงักลา่ว 

"บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน" หมายความวา่ 

1. ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ ผู้มีอํานาจควบคุม

ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

2. นิติบคุคลใดๆท่ีมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนีข้องบริษัทจดทะเบียนหรือ   บริษัทยอ่ย 

1) ผู้บริหาร 

2) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

3) ผู้มีอํานาจควบคมุ 

4) บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุ 

5) ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและญาติสนิทของบคุคลตาม 1) ถึง 4) 

3. บคุคลใดๆ ท่ีโดยพฤติการณ์บง่ชีไ้ด้วา่เป็นผู้ ทําการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบคุคลตาม 1 ถึง 2 ต่อการตดัสินใจ 

การกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญ หรือบุคคลอ่ืนท่ีตลาดหลกัทรัพย์เห็นว่ามี

พฤติการณ์ทํานองเดียวกนั 

"ผู้บริหาร" หมายความวา่ กรรมการ ผู้จดัการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จดัการลงมา ผู้ซึ่งดํารง

ตําแหนง่เทียบเทา่ผู้ดํารงตําแหนง่ระดบับริหารรายท่ีสีท่กุราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชี

หรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ 

"ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่" หมายความว่า ผู้ ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบคุคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน

หุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ ทัง้นี ้การถือหุ้นดงักลา่วให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องและญาติสนิทด้วย 

"ผู้มีอาํนาจควบคุม" หมายความวา่ ผู้ ถือหุ้นหรือบคุคลอ่ืนซึง่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจดัการ 

หรือการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญัไม่ว่าอิทธิพลดงักลา่วจะสืบเน่ืองจากการเป็นผู้ ถือหุ้น หรือได้รับมอบอํานาจตาม

สญัญาหรือการอ่ืนใดก็ตาม 

"ผู้ที่ เกี่ยวข้อง" หมายความว่า บคุคลหรือห้างหุ้นสว่นตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบญัญัติ หลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
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1. คูส่มรสของบคุคลดงักลา่ว 

2. บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 

3. ห้างหุ้นสว่นสามญัท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม 1) หรือ 2) เป็นหุ้นสว่น 

4. ห้างหุ้นสว่นจํากดัท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม 1) หรือ 2) เป็นหุ้นสว่นจําพวก ไมจํ่ากดัความรับผิด หรือเป็นหุ้นสว่น

จําพวกจํากดัความรับผิดท่ีมีหุ้นรวมกนัเกินร้อยละสามสบิของหุ้น ทัง้หมดของห้างหุ้นสว่นจํากดั 

5. บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม 1) หรือ 2) หรือห้างหุ้นสว่นตาม 3) หรือ 4) ถือหุ้น

รวมกนัเกินร้อยละสามสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้ว ทัง้หมดของบริษัทนัน้ หรือ 

6. บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม 1) หรือ 2) หรือห้างหุ้นสว่นตาม 3) หรือ 4) หรือ

บริษัทตาม 5) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสบิของจํานวน หุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

7. นิติบคุคลท่ีบคุคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 สามารถมีอํานาจในการจดัการ ในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบคุคล 

"ญาติสนิท" หมายความวา่ บคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดงันี ้บิดา มารดา 

คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร 

“บริษัทใหญ่”  บริษัทท่ีถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทนุชําระแล้ว

ของบริษัทจดทะเบียน 

“บริษัทย่อย” บริษัทท่ีบริษัทจดทะเบียนถือหุ้น ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทนุชําระแล้วของ

บริษัทนัน้ 

“บริษัทในเครือ” บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย และบริษัทในเครือของบริษัทยอ่ยโดยอนโุลม 

“บริษัทร่วม” บริษัทท่ีบริษัทจดทะเบียนถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้า

สิบของทนุชําระแล้วของบริษัทนัน้ 

“ผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสีย” ผู้ ท่ีได้รับประโยชน์หรือเสยีประโยชน์ 

“เงื่อนไขการค้าโดยทั่ วไป” หมายความว่า เง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อ ให้เกิดการถ่ายเท

ผลประโยชน์ ซึง่รวมถึงเง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1. ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยได้รับ หรือให้กบับคุคลทัว่ไป 

2. ราคาและเง่ือนไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 

3. ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนแสดงได้วา่เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะทํานองเดียวกบัให้บคุคล

ทัว่ไป 

โดยแบง่ประเภทของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัแบง่ออกเป็น 5 ประเภท และมีการคาํนวณขนาดของรายการและแนวทางดาํเนินการ

จากรายการตา่งๆ มลูคา่ท่ีใช้ในการคํานวณขนาดรายการ โดยการทํารายการเก่ียวโยงกนัท่ีสาํคญั ต้องได้รับการพิจารณาและอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท  หรือท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ตามประเภทความสาํคญัของรายการตา่ง ๆ  
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2. นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) มีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานในการนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์สว่นตน ดงันี ้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เก่ียวกบัหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

โดยตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 

และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

2. บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทําและเปิดเผย

รายงานการถือครองหลกัทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และจัดส่งสําเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันท่ีส่งรายงานต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ นําข้อมูลนัน้ไปใช้

ประโยชน์ด้วยการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และบคุคลดงักลา่วข้างต้นต้องไม่เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวแก่บคุคลอ่ืนท่ีอาจนําข้อมูลนัน้ไปใช้

ประโยชน์เช่นเดียวกนั ซึง่หากเกิดกรณีดงักลา่ว ทัง้ผู้ ให้ข้อมลูและผู้ รับข้อมลูท่ีนําไปใช้ประโยชน์อาจต้องมีความผิดตามท่ีกฎหมาย

กําหนดไว้ รวมทัง้ บริษัทฯ ถือวา่เป็นความผิดทางวินยัตามข้อบงัคบัการทํางาน โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การ

ตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก 

หรือต้องลาออกจากกรรมการแล้วแตก่รณี เป็นต้น 

4. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีลาออกแล้ว

เปิดเผยข้อมลูภายใน หรือความลบัของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมลูความลบัของคู่ค้าของบริษัทฯ ท่ีตนได้รับทราบจากการปฏิบตัิหน้าท่ี

ให้บคุคลภายนอกรับทราบ แม้วา่การเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วจะไมทํ่าให้เกิดผลเสยีหายแก่บริษัทฯ และลกูค้าของบริษัทฯ 

          กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีหน้าท่ีเก็บรักษาความลบัและ/หรือ

ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และมีหน้าท่ีในการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านัน้ โดยมิให้

ขดัตอ่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ นําความลบัและ/

หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอ่ืนท่ีตนเองเป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้าง 
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3. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ มุง่มัน่ท่ีดําเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลและการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยให้ความสาํคญัในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ทัง้นี ้บริษัทฯ จึงได้กําหนดแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติท่ีเหมาะสมของกรรมการท่ีปรึกษาฯ อนุกรรมการผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ในจริยธรรมทางธุรกิจและ

จรรยาบรรณพนกังาน  ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดแนวปฏิบตัิ 

ข้อกําหนด และช่องทางในการร้องเรียน เพ่ือป้องกนัการคอร์รัปชัน่ รวมถึงการตดัสินใจและดําเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเสี่ยง

ด้วยการคอร์รัปชัน่ได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ จึงได้จัดทํา “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ 

เพ่ือให้ยึดเป็นแนวปฏิบตัิท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และสามารถพฒันาองค์กรให้เติบโต ต่อเน่ือง และยัง่ยืน  กรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร และพนกังาน จะไม่กระทําหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นทกุรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทุกธุรกิจของ

บริษัทฯ ในทุกประเภทและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯได้กําหนดแนวปฏิบัติ มาตรการดําเนินการ และบทบาทหน้าท่ี

ผู้ รับผิดชอบ ตลอดจนจดัให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Thailand's Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) และผา่นการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการ

แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

 

4. นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลีย้ง หรือประโยชน์อ่ืนใด 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจ มีความโปร่งใส และปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสีย

ทกุภาคสว่นอยา่งเทา่เทียม หลีกเลี่ยงการกระทําอนัอาจนําไปสูก่ารเลือกปฏิบตัิ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ีขดัแย้งกนั และเพ่ือให้

สอดคล้องกบันโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ดงันัน้จึงกําหนดนโยบายการรับ -ให้ของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชน์อ่ืนใด (No-

Gift Policy) เพ่ือสร้างมาตรฐานท่ีดีในการปฏิบตัิงานอยา่งโปร่งใส มีประสทิธิภาพ เพ่ือการเติบโตตอ่เน่ืองอยา่งยัง่ยืน 

หลักการ 

บคุลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมัน่ว่า จะไม่รับ – ให้สินบน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคลากรภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หากพิสจูน์ทราบได้วา่มีการดําเนินการดงักลา่ว ถือว่าบคุลากรของบริษัทฯ มีความผิดทัง้ตามระเบียบบริษัทฯ และ

ตามกฎหมาย 

  แนวทางปฏิบัติ 

1. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด 

1.1. การให้ของขวญัหรือของท่ีระลกึ ตามประเพณีนิยม สามารถกระทําได้โดยต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และจารีต

ประเพณีท้องถ่ิน เช่น สาํหรับประเทศไทยไมเ่กิน 3,000 บาทตอ่คนตอ่โอกาส ตามประกาศคณะกรรมการป.ป.ช. และ

ควรให้ในรูปแบบท่ีช่วยสง่เสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้

1.1.1. ปฏิทิน ไดอาร่ี 
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1.1.2. สนิค้าท่ีใช้เป็นสือ่ประชาสมัพนัธ์ 

1.1.3. สนิค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดําริ สินค้าชุมชนในพืน้ท่ีปฏิบตัิการของบริษัทฯ หรือสินค้าเพ่ือการ

กศุล หรือสาธารณประโยชน์ หรือสนิค้าท่ีสนบัสนนุการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

1.2. การให้ของขวญั ของท่ีระลกึ ควรดําเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัเพ่ือไมใ่ห้เกิดการเลอืกปฏิบตัิ 

1.3. ไมใ่ห้ของขวญั ของท่ีระลกึ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนใด แก่คูส่มรส บตุร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ลกูค้า คู่

ค้า และบคุคลท่ีติดตอ่ด้วย เน่ืองจากโดยพฤติการณ์ถือวา่เป็นการรับแทน 

1.4. การให้ของท่ีระลกึเน่ืองในโอกาสสําคญัทางธุรกิจ อาทิ วนัสถาปนาการจดัตัง้ การลงนามสญัญาทางธุรกิจสามารถ

กระทําได้ แต่หากมลูค่าของท่ีระลกึเกินกว่า 3,000 บาท ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากผู้บริหารสงูสดุของแต่ละ

บริษัท หรือตามระเบียบของบริษัทฯ กําหนด 

2. การเลีย้งรับรอง 

           การใช้จ่ายสาํหรับเลีย้งรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลีย้งรับรองเป็นอาหาร และเคร่ืองดื่ม การเลีย้งรับรองในรูปแบบการกีฬา 

และการใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ 

สามารถกระทําได้ แตต้่องเป็นการใช้จ่ายอยา่งสมเหตสุมผล และไม่สง่ผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิ หรือก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

3. การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ รัฐ 

3.1. การจดักิจกรรม CSR ร่วมกบัหนว่ยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ สามารถทําได้ตามความเหมาะสม โดยต้องทําในนาม

บริษัท และมีวตัถปุระสงค์สอดคล้องกบันโยบาย CSR ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ควรมีหลกัเกณฑ์ แผนงาน การวดัผลท่ีชดัเจน 

และดําเนินการผา่นขัน้ตอน ระเบียบ ของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว้ 

3.2. การจดักิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ ในนามบริษัทฯ ต้องยกเว้นท่ีเก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุภาคการเมือง 

4. การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด 

4.1. บคุลากรของบริษัทฯ งดรับของขวญั ของท่ีระลกึ หรือประโยชน์อ่ืนใดในทกุกรณี และมีหน้าท่ีแจ้งให้บุคคลภายนอก

ทราบถึงนโยบายงดรับของขวญัดงักลา่วอยา่งทัว่ถึง 

4.2. กรณีท่ีมีความจําเป็นต้องรับของขวัญ ของท่ีระลึก หรือประโยชน์อ่ืนใด และไม่สามารถส่งคืนได้ให้บริษัท แต่งตัง้

หนว่ยงานผู้ รับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการรวบรวมสิง่ของดงักลา่ว และดําเนินการบริจาคให้บคุคลหรือหนว่ยงานภายนอก 

เพ่ือการกศุลหรือสาธารณประโยชน์ หรือดําเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ ตอ่ไปเว้นแต่ 

4.2.1. กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวนัหมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บงัคบับัญชาส่วนงานท่ีได้รับ

ของขวญัในการบริหารจดัการ 

4.2.2. กรณีปฏิ ทิน  ไดอา ร่ี  ท่ี ใ ช้ เ ป็นสื่ อประชาสัมพัน ธ์ของบ ริ ษัท  พนักงานสามารถ รับ เ ป็นของขวัญ 

สว่นตวัได้ 

4.2.3. กรณีเป็นการรับของขวญั ของท่ีระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสญัญาทางธุรกิจ สามารถ

กระทําได้ ทัง้นี ้ของขวญั ของท่ีระลกึดงักลา่ว จะต้องเป็นทรัพย์สนิของบริษัทฯ 
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5. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ ค้า 

5.1. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า สามารถกระทําได้ หาก

เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบใุนสญัญาแตต้่องไมม่ีลกัษณะแฝงการทอ่งเท่ียว 

5.2. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สมัมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้า ในกรณีท่ีไม่ได้ระบุใน

ข้อตกลงสญัญา สามารถกระทําได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดงักลา่วมีความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทฯ ทัง้นี ้ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้บงัคบับญัชา และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 

ไมรั่บข้อเสนอเก่ียวกบัการอบรม สมัมนา ท่ีมีลกัษณะแฝงทอ่งเท่ียว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอดความรู้อย่าง

แท้จริง 

5.3. ไมรั่บข้อเสนอเก่ียวกบัการอบรม สมัมนา ท่ีมีลกัษณะแฝงทอ่งเท่ียว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอดความรู้อย่าง

แท้จริง 

6. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

6.1 การสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ สามารถดําเนินการได้ตามความ

เหมาะสม ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้อง 

7. การบริจาค และการให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ รัฐ รวมถงึองค์กรการกุศล 

การบริจาค และให้การสนบัสนนุแก่องค์กรใดๆ ต้องดําเนินการภายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

7.1. เป็นองค์กรท่ีเช่ือถือได้ และ/หรือมีการจดัตัง้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 

7.2. การดําเนินการต้องกระทําในนามบริษัทฯ อยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 

7.3. ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือบุคคลใดๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสือขอรับการ

สนบัสนนุชดัเจน และมีหลกัฐานการรับการสนบัสนนุเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

7.4. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริจาค และ/หรือการสนับสนุนได้ถูกนําไปเพ่ือใช้ประโยชน์ ของ

สาธารณะ และ/หรือตรงตามวตัถปุระสงค์ของการบริจาค และ/หรือการสนบัสนนุอยา่งแท้จริง 

บคุลากรของบริษัทฯ ต้องทําความเข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายเร่ือง การรับ ให้ของขวญั การเลีย้งรับรอง หรือ

ประโยชน์อ่ืนใด หากพบข้อสงสยัประการใด ให้ตดิตอ่เลขานกุารบริษัทฯ หรือหนว่ยงาน/บคุคลท่ีรับผิดชอบ 

 

5. มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

บริษัทจดัให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเพ่ือรับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีสว่นได้สว่น

เสยีทกุกลุม่ ท่ีได้รับผลกระทบ  หรือมีความเสีย่งท่ีจะได้รับผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบตัิหน้าท่ีของ

ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทเก่ียวกบัการกระทําผิดกฎหมายหรือไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ รวมถงึพฤตกิรรมท่ีอาจสอ่ถึงการ

ทจุริต รวมถงึการกระทําท่ีเข้าขา่ยการคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม โปรดแจ้งมาท่ีบริษัทฯ เพ่ือทําการ

สบืสวนข้อเท็จจริงตอ่ไป 
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การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

เมื่อพบเห็นเหตกุารณ์ท่ีมีการฝ่าฝืน หรือไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระทําท่ีเข้าขา่ยการคอร์รัปชนั อาจสอ่ถงึ

การทจุริต หรือผิดกฎหมาย สามารถสอบถามข้อสงสยัหรือสง่ข้อร้องเรียนไปยงับคุคลดงัตอ่ไปนี ้

1. กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. ผู้บงัคบับญัชาท่ีตนเองวางใจในทกุระดบั 

3. ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

4. คณะกรรมการบริษัท 

ช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

ช่องทางการติดต่อ ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร 

เลขานกุารบริษัท t.thanyarad@interlink.co.th 
โทรศพัท์ 0-2666-1111 ตอ่ 291  

โทรสาร 0-2666-1193 
ประธานกรรมการบริษัท fraud@interlink.co.th 

ประธานกรรมการตรวจสอบ chusak@interlink.co.th 

โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ ได้แก่ 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)                

48 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310         

กระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 

บริษัทมีแนวปฏิบตัใินการดําเนินการเมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียน ดงันี ้

1. เมื่อบริษัทฯ ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ ผู้ รับเร่ืองจะพิจารณาแตง่ตัง้

ผู้ รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนตามความเหมาะสม โดยผู้ รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนจะเป็นผู้กลัน่กรอง ดาํเนินการรวบรวม

ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้อง สบืสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาวินิจฉยัความผิดท่ีเก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณ ในกรณีผู้ถกูกลา่วหาเป็นกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ผู้ รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนจะต้องยื่นเร่ือง

ร้องเรียนเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาวินิจฉยัความผิด 

2. นําเสนอกรรมการผู้จดัการใหญ่เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนซึง่ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญท่ีมคีวามรู้ท่ี

เหมาะสม และมีความเป็นธรรมเพ่ือทําการสอบสวนข้อเท็จจริงจากการร้องเรียน 

3. คณะกรรมการสอบสวนดาํเนินการรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัข้อร้องเรียนท่ีได้รับมาโดยอาศยัการสมัภาษณ์และ/หรือ

การตรวจสอบเอกสาร 

4. คณะกรรมการสอบสวนทําการประมวลผล และตดัสนิข้อเท็จจริงเพ่ือพิจารณาขัน้ตอนและวิธีการจดัการท่ีเหมาะสม 

5. คณะกรรมการสอบสวนกําหนดมาตรการแก้ไข และบรรเทาความเสยีหายให้กบัผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ โดยคํานงึถึงความ

เดือดร้อนเสยีหายโดยรวมทัง้หมด และรายงานผลตอ่กรรมการผู้จดัการใหญ่เพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัททราบ 

6. คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลลพัธ์ให้ผู้ ร้องเรียนทราบ หากผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง 

mailto:t.thanyarad@interlink.co.th
mailto:chusak@interlink.co.th
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มาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสียหายแก่ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ

รายงานการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ 

ผู้รายงาน ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมจากการ

แจ้งข้อมลูหรือเบาะแสท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทเก่ียวกบัการทจุริต การไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีออกโดยหนว่ยงานรัฐ 

รวมถงึการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณของบริษัทท่ีกําหนดไว้ ดงันี ้

1. ผู้รายงาน ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือสามารถเลอืกท่ีจะไมเ่ปิดเผยช่ือตนเองได้ หากเห็นวา่การเปิดเผยนัน้จะทํา

ให้เกิดความไมป่ลอดภยั หรือเกิดความเสยีหายใดๆ แตห่ากมีการเปิดเผยตนเองจะทําให้บริษัทสามารถรายงานผลลพัธ์

ให้ทราบหรือบรรเทาความเสยีหายได้สะดวกและรวดเร็วยิง่ขึน้ 

2. บริษัทถือวา่ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเป็นความลบั และจะเปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีจําเป็นแก่ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการแก้ไข

ปัญหา โดยคํานงึถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผู้รายงานหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

3. กรณีท่ีผู้ ร้องเรียนเห็นวา่ตนอาจได้รับความไมป่ลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสยีหายผู้ ร้องเรียนสามารถร้อง

ขอให้บริษัทกําหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมได้ หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองให้แก่ผู้ ร้องเรียนโดยไม่

ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดร้อนเสยีหาย หรือความไมป่ลอดภยั 

4. ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสยีหายจะได้รับการบรรเทาความเสยีหายด้วยกระบวนการท่ีมคีวามเหมาะสมและเป็นธรรม 

 

6. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความสาํคญัในการป้องกนัความขดัแย้งของผลประโยชน์  จึงได้กําหนดนโยบายเพ่ือดแูล

และจัดการความขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง อาทิ ฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทํา

ธุรกรรมกบัผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทในลกัษณะท่ีไมส่มควร โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

1. บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมกรบริษัทจะมีการดแูลอย่างรอบคอบ กรณีท่ีมี

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกําหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในระเบียบอํานาจอนุมตัิ การดําเนินการ และ/หรือขออนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นตามข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศต่างๆ โดยราคา และเง่ือนไขเสมือนทํารายการกบับคุคลภายนอกทุก

กรณี 

2. การทํารายการระหว่างกนัในลกัษณะท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกําหนด

แนวทางในการทํารายการระหว่างกนัในลกัษณะท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไว้ในตารางกําหนดอํานาจ

หน้าท่ี ท่ีผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

3. คณะกรรมการบริษัทนําเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิรายการระหวา่งกนั โดยจะต้องมีกรรมการอิสระ 

หรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วย 
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4. คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้จัดทํารายงาน และคํานวณรายการเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับ

รายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งทนัเวลา และได้ร่วมพิจารณากลัน่กรองก่อน

นําเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป โดยบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิออก

เสยีงหรืออนมุตัิรายการนัน้ ไมว่า่จะดํารงในตําแหนง่ใดก็ตาม 

5. คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามคํานิยามของ ก.ล.ต. และตลท.) 

ซึง่รวมถึงจํานวนหลกัทรัพย์ท่ีถือครองของบคุคลท่ีมคีวามเก่ียวข้องตามมาตรา 59 แหง่ พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ 

โดยกําหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ฯ 

เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ 

6. ในกรณีท่ีมีการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นตามข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ก่อนการทํา

รายการ บริษัทฯได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ช่ือ ความสมัพนัธ์ของบคุคลท่ีเก่ียวโยง นโยบายการกําหนดราคา

มลูคา่ของรายการ เหตผุลของการทํารายการ รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการดงักลา่วให้ผู้

ถือหุ้นทราบอยา่งชดัเจน 

7. คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง (ตามคํานิยามของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) และจดัทํารายงานการมีสว่นได้เสยีของตนและจดัสง่ให้กบับริษัท

ฯ และให้เลขานกุารบริษัทหรือแผนกตรวจสอบภายใน สรุปรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหารและบคุคลท่ี

เก่ียวข้องของบริษัทฯ รวมถึงรายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบเป็นประจําปีละ

ครัง้ หรือแล้วแตก่รณี 

8. คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัอย่างครบถ้วน ได้แก่รายละเอียดช่ือ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ เง่ือนไข นโยบายการกําหนดราคา 

และมลูคา่รายการ เหตผุลความจําเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ไว้

ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจําปีของบริษัทฯ อยา่งโปร่งใสคณะกรรมการบริษัท กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานท่ีได้รับทราบข้อมลู

ภายใน ไมทํ่าการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

 

7. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

บริ ษัท  อิน เตอร์ลิ ง้ ค์  คอมมิว นิ เคชั่น  จํากัด  (มหาชน)  มี อุดมการณ์ในการดํา เ นินธุ ร กิจอย่างมีคุณธรรม 

 ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ ในด้านการคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน จึงให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยสนับสนุนและปฏิบัติตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ ตามมาตรฐานทัง้ในระดับประเทศและสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

สนบัสนนุและปฏิบตัิตามข้อตกลง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน (United Nations Universal Declaration of Human 

Rights : UNDHR) และปฏิญญาวา่ด้วยหลกัการและสทิธิขัน้พืน้ฐานในการทํางานขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (The  
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International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ทําให้มัน่ใจได้ว่าการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสทิธิมนษุยชน คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิด้าน

สทิธิมนษุยชนขึน้ เพ่ือป้องกนัการละเมิดสทิธิมนษุยชนในทกุกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงหว่งโซอ่ปุทานและคูค้่าทางธุรกิจ 

นิยามศัพท์ 

สทิธิมนษุยชน (Human Rights) หมายถึง  สทิธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนษุย์ทกุคนได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ไมถ่กูเลอืกปฏิบตัิ

เพียงเพราะความแตกตา่งทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสผิีว การศกึษา สถานะทางสงัคมหรือเร่ืองอ่ืนใด

ตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ และตามสนธิสญัญาท่ีแตล่ะประเทศมีพนัธกรณีจะต้องปฏิบตัิตาม  

ขอบเขต 

นโยบายฉบบันีใ้ช้ในการดําเนินธุรกิจของ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และกลุม่บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ 

รวมทัง้กลุม่คูค้่าและพนัธมิตรธุรกิจ เพ่ือจะสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจ และสง่เสริมให้ ผู้ เก่ียวข้องในห่วงโซ่อปุทาน

เคารพตอ่สทิธิมนษุยชน 

แนวทางปฏิบัติ 

เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการเคารพสิทธิมนษุยชนทัว่ทัง้องค์กร และสร้างความเช่ือมัน่ให้พนกังานทกุคนและผู้มีสว่นได้เสียทุก

กลุ่ม ได้รับการปฏิบตัิ ปกป้อง และเคารพสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการกระทําท่ีเป็นการละเมินสิทธิ

มนษุยชน บริษัทฯ จึงมีการกําหนดนโยบายสทิธิมนษุยชน มีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

 สิทธิแรงงานของพนักงาน บริษัทมีการปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ยอมรับและให้คณุคา่ในความแตกตา่งของ

มนษุย์ เปิดรับความหลากหลาย ไมเ่ลอืกปฏิบตัิและห้ามเลอืกปฏิบตัิตอ่พนกังานหรือผู้สมคัรงานบนพืน้ฐานของอาย ุชาติพนัธุ์ เพศ สี

ผิว การศึกษา ศาสนา ความเช่ือ ประเทศท่ีมา สถานะพลเมือง รสนิยมทางเพศ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ ตลอดจน

สถานะทางสงัคม และปฏิบตัิต่อทกุคนอย่างมีศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ และความเคารพต่อชีวิตสว่นตวั ให้การสนบัสนนุ มาตรการ

ต่างๆ ท่ีจะนําไปสูก่ารขจดัการใช้แรงงานบงัคบัหรือไม่สมคัรใจและแรงงานเด็ก นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัสิทธิท่ีเท่า

เทียมกันของสตรี ภายใต้พิธีสารเลือกรับอนุสญัญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตัิต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 

Elimination of all Forms of Discrimination against Women) โดยให้ความสําคญัและเคารพเสรีภาพในเร่ืองสญัชาติ สถานภาพ

ทางสงัคม สขุภาพ การศกึษา สทิธิในการทํางาน ชนชัน้ทางสงัคม ลกัษณะเชือ้ชาติ เป็นต้น โดยบริษัทจะมุง่มัน่รักษาไว้ซึ่งสภาพการ

ทํางานท่ีเป็นธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีในการดําเนินธุรกิจและด้านอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามสิทธิมนุษยชน รวมทัง้เปิดโอกาสให้พนกังาน

แสดงความคิดเห็นในทกุเร่ืองรวมถึงประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัสทิธิมนษุยชน 

 สิทธิลูกค้า บริษัทให้ความสําคญั ในการรักษาความเป็นส่วนตวัของลกูค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีระบบการจัดเก็บ

ข้อมลูลกูค้าอยา่งปลอดภยั มีมาตรการรักษาความลบัของลกูค้า ไมส่ง่ตอ่ข้อมลูโดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากลกูค้าและไม่นําข้อมลู

ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ โดยบริษัทจะมุง่เน้นและพฒันามาตรฐานในการดแูล ปกป้องข้อมลูของลกูค้าให้มี

ประสทิธิภาพมากท่ีสดุ โดยมีนโยบายการใช้ข้อมลูภายในบริษัท และการควบคมุภายใน เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ 
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 สิทธิคู่ ค้าและพันธมิตรธุรกิจ บริษัทจะขายสินค้าและให้บริการท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล บริษัทฯ จะรักษา

มาตรฐานสงูสดุทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ศกัดิ์ศรีสว่นบคุคล และมุง่หวงัให้คู่ค้าและพนัธมิตรเคารพในสิทธิมนษุยชน และดําเนิน

ธุรกิจให้สอดคล้องกบักฎ ระเบียบตา่งๆ ของบริษัท และสอดคล้องกบัจรรยาบรรณบริษัท (Code of Conduct) เพ่ือป้องกนัการเข้าไป

เป็นสว่นหนึง่ในกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดหรือละเมินสทิธิมนษุยชน พร้อมทัง้สง่เสริมการเคารพสิทธิมนษุยชน ด้วยการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบวา่ด้วยสทิธิมนษุยชนต่างๆ อย่างเคร่งครัด และกําชบัในเคารพกฎหมายและกฎระเบียบเหลา่นี ้

ตลอดห่วงโซ่อปุทาน นอกจากนีไ้ด้สนบัสนุนให้คู่ค้าและพนัธมิตรธุรกิจมีสว่นร่วมในการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความ

รับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมแห่งการเคารพซึ่งกันและกัน รวมทัง้พฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัอย่าง

ตอ่เน่ือง 

 สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม  บริษัทให้ความสาํคญัตอ่การดําเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

โดยมีนโยบายอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม เป็นแนวทางปฏิบตัิเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้สง่ผลกระทบตอ่ชมุชน สงัคม และ

สิง่แวดล้อม น้อยท่ีสดุ โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัและข้อกําหนดด้านสิง่แวดล้อม ในกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ อยา่ง

ตอ่เน่ืองและเคร่งครัด นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความสาํคญักบัสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่อยา่งเหมาะสม เคารพสทิธิและ ปฏิบตัิ

ตอ่ ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเป็นธรรม เพ่ือปกป้องการกระทําท่ีอาจละเมิดสทิธิมนษุยชนของผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเหมาะสม 

  บริษัทฯ มีการดาํเนินติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสีย่งและผลกระทบด้านสทิธิมนษุยชน อยา่งสมํ่าเสมอ พร้อม

กําหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจดัการความเสีย่งอยา่งเหมาะสม ด้วยการให้ทกุหนว่ยงานมีหน้าท่ีกํากบัดแูลและบริหาร

ความเสีย่งท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของตน  โดยบริษัทพฒันาช่องทางการสือ่สารแบบสองทางเพ่ือสง่เสริมความรู้ ความเข้าใจ และ

การปฏิบตัิตนตอ่การเคารพสทิธิมนษุยชน รวมทัง้การเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้มีสว่นได้เสยีสามารถแสดงความคิดเห็น สะท้อน 

ปัญหา แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีมเีหตกุารณ์หรือการกระทําท่ีอาจเข้าขา่ยละเมดิสทิธิมนษุยชน 

 

8. จรรยาบรรณ (Code of Conduct)  

คณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

บริษัทฯ จึงได้จดัให้มีนโยบายจรรยาบรรณสาํหรับกรรมการ  นกัลงทนุสมัพนัธ์  พนกังาน  และผู้บริหารของบริษัทฯ ขึน้ตัง้แต่ปี 2560 

เพ่ือให้พนกังานทุกท่าน ยึดถือและปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยต้องศึกษาและทําความเข้าใจ และ

ปฏิบตัิอยา่งสมํ่าเสมอ ทัง้การปฏิบตัิท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปฏิบตัิตามหน้าท่ีตามหลกัจริยธรรม ซึง่เราถือวา่การมีจริยธรรม/

จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นทรัพย์สนิท่ีมีคา่ยิ่งของบริษัท  โดยได้ประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั พร้อมทัง้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ฯ โดยมีแนวทางการสง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ รวมถึงมีการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ดงันี ้ 

 จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้จัดทําจรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ์ขึน้เพ่ือให้นกัลงทุนสมัพนัธ์

ยดึถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งถกูต้อง และเหมาะสมโดยมีแนวทางท่ีจะช่วยให้นกัลงทนุสมัพนัธ์ปฏิบตัิหน้าท่ีได้

สอดคล้องกบัหลกัการพืน้ฐาน โดยแนวปฏิบตัินีเ้ป็นตวัอยา่งเพียงสว่นหนึง่ บริษัทฯ ควรพิจารณาความเหมาะสมและอาจกําหนด 
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แนวปฏิบตัิอ่ืนๆ เพ่ิมเติมท่ีจะช่วยให้การปฏิบตัิงานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อนัจะทําให้เกิดการสร้าง

มลูคา่เพ่ิมให้กบับริษัท และสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สาธารณชน และผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

การเปิดเผยข้อมูลที่สาํคัญและจาํเป็น อย่างถกูต้อง เพียงพอ และทันเวลา 

1. นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัเวลา โดยปฏิบตัิตามข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ 

เช่น สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมลูตา่งๆอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ โดยนกัลงทนุสมัพนัธ์สามารถ

ปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมลูได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมลูดงักล่าวเป็นความลบั ทางการค้าหรือเป็นข้อมลูท่ีอาจทําให้

บริษัทเสยีความสามารถในการแขง่ขนัได้ 

3. นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรพิจารณาการให้ข้อมลูต่างๆให้มีความชดัเจน และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทําความเข้าใจ 

เช่น การชีแ้จงข้อมลูหรือเหตผุลท่ีทําให้ผลการดําเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลง มากกว่าร้อยละ 20 และ/หรือ ข้อมลู

ใน MD&A ควรมีคําอธิบายท่ีชดัเจนทําให้เข้าใจถึงท่ีมาท่ีไปและเหตผุลของการเปลีย่นแปลงของตวัเลขตา่งๆ ได้  

4. ในกรณีท่ีมีข่าวลือหรือข่าวร่ัว นกัลงทุนสมัพนัธ์ควรรีบดําเนินการ ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะ โดยปฏิบตัิตาม

ข้อกําหนดของ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท จดทะเบียน  

5. นกัลงทนุสมัพนัธ์ไมค่วรเปิดเผยข้อมลูท่ีไมถ่กูต้อง ด้วยเจตนารมณ์ในการผลกัดนัให้มีการซือ้หุ้นของบริษัท 

6. นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรกําหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมลูหรือแหลง่ ข้อมลูให้กบัผู้ใช้ข้อมลูได้รับทราบอยา่งเทา่เทียมกนั 

การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน  

1. บริษัทจดทะเบียนควรกําหนดแนวทางในการดแูลข้อมลูภายใน เช่น กําหนดและจํากัดบคุคลท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูล

ภายในได้ โดยนกัลงทนุสมัพนัธ์ท่ีมีสทิธ์ิเข้าถึงข้อมลูภายในต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้บคุคลอ่ืนทราบจนกว่าจะมี

การเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ ตามกฎเกณฑ์ตา่งๆ แล้ว  

2. นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลข้อมลูภายในให้ถกูต้อง เช่น ข้อมลูท่ีมีนยัสําคญัต่อ

ผลการดําเนิน งานควรมีการเปิดเผยผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้ทราบทัว่กนัก่อนมีการเปิดเผยให้กบัผู้ลงทนุ

กลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะเจาะจง 

3. บริษัทจดทะเบียนควรกําหนดหลกัเกณฑ์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทให้แก่นกัลงทุนสมัพนัธ์ เช่น กําหนดช่วงเวลาใน

การห้ามซือ้ ขายหุ้น และการรายงานการซือ้ขายหุ้นให้แก่ฝ่าย Compliance หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมาย เช่น 

เลขานกุารบริษัท เป็นต้น 

4. นกัลงทุนสมัพนัธ์ควรกําหนดช่วงเวลางดรับนดัหรือตอบคําถาม เก่ียวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่

นกัวิเคราะห์และ นกัลงทนุ (Quiet Period) ทัง้นี ้เน่ืองจากนกัลงทนุสมัพนัธ์ของ แตล่ะบริษัทจะเร่ิมรับรู้ข้อมลูงบการเงิน

ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั ดงันัน้ นกัลงทนุสมัพนัธ์จึงควรพิจารณากําหนดช่วงเวลา Quiet Period ให้เหมาะสมและ

ใกล้เคียงกบัช่วงเวลาท่ีเร่ิมรับทราบตวัเลขให้มากท่ีสดุ เช่น อยา่งน้อย 2 สปัดาห์ ก่อนเปิดเผยงบการเงิน 

5. กรณีมีการจดัประชมุนกัวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรดําเนินการให้แล้ว

เสร็จก่อนช่วง Quiet Period และควรระมดัระวงัในการให้ข้อมลู โดยต้องไมใ่ห้ข้อมลู ใดๆ ท่ีมีข้อกําหนดห้ามเอาไว้ เช่น 

ตวัเลขประมาณการรายได้และ กําไรของงวดการเงินนัน้ๆ 
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การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  

1. นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสียมีโอกาสเข้าถึงข้อมลูอย่างเท่าเทียมกนั ทัง้นี ้รูปแบบกิจกรรมท่ีจดัให้

บคุคลแต่ละกลุม่อาจแตกต่างกนัได้ตามความเหมาะสม แต่ข้อมลูท่ีให้ต้องเป็นข้อมูลท่ีเท่าเทียมกนัและไม่ทําให้ฝ่าย

หนึง่ฝ่ายใดเสยีเปรียบหรือ เสยีโอกาสในการลงทนุ  

2. นกัลงทุนสมัพันธ์ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียติดต่อและสอบถามข้อสงสยัได้ตามความเหมาะสม โดยไม่เลือก

ปฏิบตัิท่ีจะติดตอ่แตเ่ฉพาะบคุคลกลุม่หนึง่กลุม่ใดเป็นพิเศษ  

3. นกัลงทุนสมัพนัธ์ควรเปิดเผยข้อมูลท่ีนําเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้สาธารณะรับทราบโดยทัว่กันและทนัทีท่ี

สามารถทําได้ เช่น ควรนํา Roadshow Presentation และ Analyst Presentation มาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ภายหลงัจากการประชมุเสร็จสิน้โดยเร็ว  

4. นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรใช้ความระมดัระวงัในการสื่อสารข้อมลูผ่านทางเครือข่ายทางสงัคม (Social Network) โดยนกั

ลงทนุสมัพนัธ์ สามารถติดตามข้อมลูขา่วสารเพ่ือช่วยให้เข้าใจมมุมองของ นกัลงทนุได้ แต่หากพบประเด็นท่ีก่อให้เกิด

ความเข้าใจคลาดเคลือ่น และจําเป็นต้องชีแ้จง นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรแจ้งข้อมลูผา่นทางระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้

ทกุฝ่ายรับทราบโดยทัว่กนั เพ่ือ ป้องกนัปัญหาการให้ข้อมลูเฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 

นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี ้ 

1. การปฏิบัติต่อนักลงทุน 

• นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรปฏิบตัิตอ่นกัลงทนุทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะเป็นนกัลงทนุรายใหญ่หรือรายเลก็ 

• นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรให้โอกาสแก่นกัลงทนุรายบคุคลได้เข้า ถึงข้อมลูในระดบัท่ีเท่าเทียมกบันกัวิเคราะห์และนกั

ลงทนุ สถาบนั  

• นกัลงทนุสมัพนัธ์ไมค่วรเลอืกปฏิบตัิในการรับนดัประชมุ (One-on-One Meeting) กบั นกัลงทนุสถาบนัหรือกลุม่

นกัลงทนุ หากไมส่ามารถรับนดัได้ทกุกลุม่ นกัลงทนุสมัพนัธ์ ควรกําหนดหลกัเกณฑ์ในการรับนดัท่ีชดัเจนและเป็น

ธรรมแก่ทกุฝ่าย 

• ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักลงทุน เช่น การเยี่ยมชมกิจการ และการพบปะนกัลงทุน นักลงทุนสมัพันธ์ควร

ดําเนินการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทและความคุ้มคา่ของ ทรัพยากรท่ีจะใช้เป็นท่ีตัง้  

2. การปฏิบัติต่อนักวิเคราะห์  

• ในการจดัประชุมนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรเชิญและเปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์จาก

ทกุบริษัทหลกัทรัพย์ได้เข้าร่วมอยา่งเทา่เทียมกนั 

• นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่นักวิเคราะห์เพ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวให้เขียนบท

วิเคราะห์ ให้แก่บริษัท และ/หรือ ให้เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเทา่นัน้ 

• นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรเคารพในผลงานและความเห็นของ นกัวิเคราะห์ แต่สามารถชีแ้จงข้อเท็จจริงท่ีถกูต้องได้ 

หากเห็นวา่ มีการใช้หรือให้ข้อมลูท่ีคลาดเคลือ่น 
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3. การปฏิบัติต่อสื่อมวลชน  

• นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรให้ข้อมลูและเปิดโอกาสให้สือ่มวลชน ได้รับทราบข้อมลูตามความเหมาะสม  

• นกัลงทนุสมัพนัธ์ไม่ควรใช้เง่ือนไขในการทําธุรกิจกบัสื่อมวลชน เช่น การลงโฆษณาในสื่อ เพ่ือให้สื่อมวลชนนํา 

เสนอขา่วหรือให้ความเห็นในเชิงบวกแก่บริษัท  

• นกัลงทนุสมัพนัธ์ไม่ควรให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวญัแก่สื่อมวลชนเพ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวให้สื่อมวลชนเขียน 

บทความหรือขา่วให้แก่บริษัทในเชิงสร้างขา่วท่ีไมเ่ป็นจริง  

4. การปฏิบัติต่อหน่วยงานทางการ  

• นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูแก่ หนว่ยงานทางการตามท่ีถกูร้องขอ 

• นกัลงทุนสมัพนัธ์ไม่ควรให้ของขวญัแก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วย งานทางการเพ่ือให้ความช่วยเหลือใดๆ เป็นกรณี

พิเศษ  

5. การปฏิบัติต่อบุคคลภายในองค์กร 

• นกัลงทุนสมัพนัธ์ควรประสานงานให้ผู้บริหารของบริษัทได้พบปะกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตามโอกาสท่ีสมควร        

นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรรายงานให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ได้รับทราบถึงข้อมลูต่างๆ ท่ีจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้แก่องค์กร เช่น ผลการดําเนินกิจกรรมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ ความเห็นจากนกัวิเคราะห์และนกัลงทนุ และข้อมลู

ความเคลือ่นไหวในตลาดทนุ เป็นต้น  

• นกัลงทุนสมัพนัธ์ควรเป็นสื่อกลางของบริษัทในการสื่อสาร ให้พนกังานในองค์กรได้รับทราบถึงจรรยาบรรณนกั

ลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการปฏิบตัิเช่น เดียวกนักบันกัลงทนุสมัพนัธ์ เช่น เร่ืองการดแูลและ

รักษาข้อมลูภายใน เป็นต้น 

6. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เช่น สถาบันการเงนิและบริษัท Credit Rating  

• นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรให้ข้อมลูแก่ผู้มีสว่นได้เสยีอ่ืนๆ ใน ระดบัท่ีเทา่เทียมกนั ยกเว้นแตม่ีความจําเป็นอ่ืนใดในการ 

ดําเนินธุรกิจ เช่น ต้องให้ข้อมลูภายในประกอบการขอสินเช่ือโครงการจากสถาบนัการเงิน ในกรณีนี ้นกัลงทุน

สมัพันธ์ต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังและต้องขอให้ ผู้ ท่ีได้รับข้อมูลภายในลงนามในสญัญารักษา

ความลบัไว้ด้วย 

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

1. นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรหลกีเลีย่งการกระทําใดๆ อนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ทรัพย์สินหรือข้อมลู

ของบริษัทเพ่ือประโยชน์สว่นตน 

2. นกัลงทุนสมัพันธ์ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสมัพนัธ์และข้อมูลท่ีได้จากการทําหน้าท่ีนกัลงทุน

สมัพนัธ์ให้แก่บริษัท 

3. นกัลงทนุสมัพนัธ์ต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์สว่นตน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ในการเลือกดําเนินกิจกรรมหรือ

เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การเลือกเข้าร่วม Roadshow กับเฉพาะบางบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีให้สิทธิ

ประโยชน์พิเศษบางอยา่ง เป็นต้น  

4. นกัลงทนุสมัพนัธ์พงึปฏิบตัิตามนโยบายและจรรยาบรรณพนกังาน ตา่งๆ ท่ีบริษัทจดทะเบียนได้กําหนดไว้  
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เร่ืองอื่นๆ 

1.   นกัลงทนุสมัพนัธ์ควรแตง่กายให้เหมาะสมกบัสถานท่ีและกิจกรรมท่ีเข้าร่วม  

2.   นกัลงทนุสมัพนัธ์ไมค่วรให้ข้อมลูในเชิงลบหรือให้ร้ายแก่บริษัทคูแ่ขง่หรือผู้มีสว่นได้เสยีตา่ง ๆ  

 จรรยาบรรณของพนักงาน 

พนกังานมีหน้าท่ีต้องทําความเข้าใจเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ โดยเมื่อมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถาม ให้ปรึกษา กบั

ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือบุคคลท่ีบริษัทกําหนดให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการ ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบเมื่อ พบเห็นการฝ่าฝืนหรือการ

ไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ กบั หนว่ยงานหรือบคุคลท่ีบริษัทได้มอบหมาย 

การปฏิบัติต่อบริษัท 

พนกังานจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทัง้ข้อบงัคบั และคําสัง่ของบริษัท และ

หลีกเลี่ยง การมีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ

ประชาชน นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามกฎหมายแล้ว พนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามหน้าท่ีตามหลกัจริยธรรม ซึง่เราถือวา่

การมีจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นทรัพย์สนิท่ีมีคา่ยิ่งของบริษัท   

การปฏิบัติต่อตนเอง  

1. ดํารงตนตัง้มัน่อยูใ่นความซื่อสตัย์สจุริต และเท่ียงธรรม มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

2. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทกําลงักายและกําลงัความคิดในการทํางานโดยถือประโยชน์ของ

องค์กรเป็นสาํคญั 

3. ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความขยนัหมัน่เพียร รวมทัง้แสวงหาแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่

เสมอ 

4. รักษาเกียรติของตนให้เป็นท่ียอมรับในสงัคม 

5. เป็นผู้มีวินยั และประพฤติปฏิบตัิตามกฎระเบียบขององค์กร ค่านิยมขององค์กร และประเพณีอนัดีงามไม่ว่าจะระบไุว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไมก็่ตาม  

6. หลกีเลีย่งการกระทําใดๆ อนัอาจกระทบตอ่ช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ขององค์กร หรือเป็นปัญหาแก่องค์กรในภายหลงัได้ 

7. ไม่ใช้เวลาปฏิบตัิงานขององค์กรไปทํางานอ่ืน หรือใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตวั ท่ีส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบตัิงานในเวลา

ทํางานขององค์กรได้อยา่งเต็มท่ี  

การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม 

1. อํานวยความสะดวกและปฏิบตัิตอ่ผู้มาตดิตอ่ด้วยความสภุาพเรียบร้อยอยา่งเต็มใจและเต็มความสามารถ โดยไมช่กัช้า 

2. ยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบคุคลอ่ืน และพร้อมท่ีจะชีแ้จงข้อมลูท่ีถกูต้องตามสถานะแหง่ตน 

3. เห็นคณุคา่ของบคุคลอ่ืน ปฏิบตัิตอ่ผู้ อ่ืนด้วยความเสมอภาค และให้เกียรติผู้ อ่ืนอยูเ่สมอ  

4. มีสว่นร่วมในการสร้างสรรค์และพฒันาสงัคมส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้า โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องาน และ

ภาพพจน์ขององค์กร  
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การปฏิบัติระหว่างพนักงาน 

1. เสริมสร้างการทํางานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกนัและกนั เพ่ือประโยชน์ต่องานขององค์กร โดย

สว่นรวม 

2. ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแหง่ความสามคัคีและความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนัในหมูพ่นกังาน 

3. ผู้บงัคบับญัชาพงึปฏิบตัิตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของผู้ ใต้บงัคบับญัชาโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้ ใต้บงัคบับญัชา ตาม

คา่นิยมขององค์กร 

4. ปฏิบตัิต่อผู้บงัคบับญัชาด้วยความเคารพนบัถือ และปฏิบตัิต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความมีนํา้ใจและเคารพใน ศกัดิ์ศรี

ของผู้ อ่ืน 

5. ไมนํ่าผลงานของเพ่ือนพนกังานมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง   

การปฏิบัติต่อองค์กร  

1. การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั คําสัง่ และมติคณะกรรมการ 

-   ปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานขององค์กร รวมทัง้กฎระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ คําสัง่ และ มติ

คณะกรรมการ 

  -   ไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วมในการกระทําหรือปกปิดการกระทําใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย  

2. การบนัทกึ การรายงาน การรักษา การใช้และการเปิดเผยข้อมลูขององค์กร 

-   บนัทึกและรายงานข้อมลูต่างๆ ให้ถกูต้องตามระบบ และมาตรฐานท่ีวางไว้ รวมทัง้ห้ามมิให้ปลอมแปลง หนงัสือ

รายงาน หรือเอกสารใดๆ  

-   ไมใ่ช้ข้อมลูเอกสาร โปรแกรมซอฟแวร์หนงัสอื บทความ วิดีโอเทป เทปบนัทึกเสียง และงานของบคุคลใดใน อนัท่ีจะ

เป็นการละเมิดกฎหมายลขิสทิธ์ิไมว่า่ข้อมลูหรืองานนัน้จะแสดงการสงวนลขิสทิธ์ิไว้หรือไม ่

-   เมื่อพ้นช่วงระยะเวลาท่ีต้องเก็บรักษาข้อมลูหรือเอกสาร พนกังานท่ีเก่ียวข้องต้องดูแลให้มีการทําลาย ด้วยวิธี ท่ี

เหมาะสมถกูต้องกบัข้อมลูหรือเอกสารแตล่ะประเภท 

-   ไมใ่ช้ข้อมลูขององค์กรท่ีได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ี เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน      โดยมิชอบ 

-   ข้อมูลภายในขององค์กรท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน มติและความเห็นของ คณะกรรมการ 

คณะอนกุรรมการ คณะทํางาน และฝ่ายจดัการ ให้ถือเป็นข้อมลูลบั การเปิดเผย ข้อมลูดงักลา่วตอ่บคุคลใด จะต้อง

ได้รับอนมุตัิจากหนว่ยงานท่ีเป็นเจ้าของข้อมลู 

การปกป้องทรัพย์สินขององค์กร 

1. ใช้ทรัพย์สนิขององค์กรอยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

2. ช่วยกนัดแูลมิให้ทรัพย์สนิใดๆ ขององค์กรเสือ่มคา่ หรือสญูหายโดยมิชอบ 

3. ไมใ่ช้ทรัพย์สนิใดๆ ขององค์กรเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอ่ืน 
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การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. พนกังานจะต้องปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิและคําสัง่เก่ียวกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รวมทัง้ข้อมู

อิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ของบริษัท รวมทัง้จะต้องไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมาย หรือเป็นไปเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง 

2. พนกังานจะหลกีเลีย่งเว็บไซต์ท่ีบริษัทถือวา่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม และงดเว้นท่ีจะเผยแพร่ข้อมลูหรือ

เว็บไซต์ดงักลา่วตอ่ผู้ อ่ืน รวมทัง้จะหลกีเลีย่งเว็บไซต์ท่ีไมเ่ป็นท่ีรู้จกั ซึง่นา่สงสยัในความ ปลอดภยั 

3. พนกังานท่ีได้รับมอบหมายเท่านัน้ท่ีมีสิทธิเข้าถึงแฟ้มข้อมลู ไม่ว่าจะเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออ่ืนๆ 

ห้ามพนกังานท่ีไม่ได้รับมอบหมายเข้าดู ทําซํา้ เผยแพร่ ลบทิง้ ทําลายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลู เปลี่ยนรหสัผ่าน หรือ

กระทําการอ่ืนใดท่ีทําให้เกิดความเสยีหาย  

4. พนกังานท่ีใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตามข้ออนญุาตของเจ้าของลิขสิทธ์ิ และเฉพาะท่ี

ได้รับอนญุาตให้ใช้งานจากบริษัทเทา่นัน้ เพ่ือป้องกนัปัญหาการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

1. การนําผลงานหรือข้อมูลอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกท่ีได้รับมาหรือท่ีจะนํามาใช้ภายในบริษัทจะต้อง ตรวจสอบ 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่ จะไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน 

2. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนกังาน จะต้องสง่มอบทรัพย์สนิทางปัญญาตา่งๆ ซึง่รวมไปถึงผลงานคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะ

เป็นข้อมลูท่ีเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ 

 

การรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด  

1. ห้ามเรียกร้องสิง่ของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบคุคลอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีหรือธุรกิจเก่ียวข้องกบัองค์กร   ทัง้นีไ้มว่า่ โดยตนเอง

หรือผู้ อ่ืน 

2. ห้ามรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีหรือธุรกิจเก่ียวข้องกับองค์กร เว้นแต่ในโอกาส หรือ

เทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพงึปฏิบตัิตอ่กนัโดยสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดนัน้ แต่ทัง้นีก้ารรับดงักลา่วต้อง

ไมม่ีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจอยา่งหนึง่อยา่งใดโดยไมเ่ป็นธรรมตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี 

3. การรับสิง่ของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2) โดยความจําเป็นอยา่งยิ่งเพ่ือรักษา ความสมัพนัธ์

อนัดีระหวา่งบคุคล ให้ผู้ รับรายงานผู้บงัคบับญัชาของตนทราบ 

4. การรับสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีให้แก่กนัในกิจกรรมต่างๆ ระหว่างองค์กร หรือเป็นการเช่ือมสมัพนัธไมตรีระหว่าง

องค์กร ให้ผู้ รับรายงานผู้บงัคบับญัชาของตนทราบ  

การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด 

1. ไม่ใช้วิธีการให้เงิน  ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดกบัผู้หนึ่งผู้ ใดท่ีมีเจตนาเพ่ือชกันําให้กระทําหรือละ เว้นการ

กระทําท่ีไมถ่กูต้อง 

2. ไมเ่สนอเงิน ทรัพย์สนิ สิง่ของ หรือประโยชน์อ่ืนใดกบัผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ เพ่ือแลกเปลีย่นสทิธิพิเศษ ท่ีไมค่วรได้ 

3. การใช้จ่ายสาํหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ เป็นเร่ืองท่ียอมรับได้แตต้่องใช้จ่ายอยา่งสมเหตสุมผล 
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การใช้สิทธิทางการเมือง  

1. ควรใช้สทิธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนญู และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กร มีสว่นเก่ียวข้องหรือให้การสนบัสนนุพรรค การเมืองใด

พรรคการเมืองหนึง่ หรือกลุม่พลงัใดกลุม่พลงัหนึง่ 

3. ไมใ่ช้ทรัพย์สนิขององค์กร เพ่ือสนบัสนนุพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ หรือกลุม่พลงัใดกลุม่พลงัหนึง่  

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน  

1. ถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและพนักงาน ท่ีจะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบตัิ ตาม

จรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด 

2. ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัจะต้องดแูลรับผิดชอบ ให้พนกังานภายใต้บงัคบับญัชาของตนปฏิบตัิตาม จรรยาบรรณนีอ้ย่าง

จริงจงั 

3. ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัต้องเป็นผู้ นําในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ตลอดจนสง่เสริมสภาพแวดล้อมในการ ทํางานให้

พนกังานและบคุคลท่ีเก่ียวข้องเข้าใจวา่การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณเป็นสิง่ท่ีถกูต้องและต้องปฏิบตัิ อยา่งเคร่งครัด และ

ไมส่ามารถอ้างได้วา่ไมท่ราบแนวปฏิบตัิท่ีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณนี ้

4. เมื่อมีข้อสงสยั ไมแ่นใ่จเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือฝ่ายกํากบั กิจกรรมองค์กร 

หรือหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีอย่างเดียวกันแต่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ  

การร้องเรียน  

การแจ้งข้อร้องเรียน  

จดัให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเพ่ือรับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีสว่นได้สว่นเสียท่ี

ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัทเก่ียวกบัการกระทําผิดกฎหมายหรือไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอ่ถึงการทจุริต รวมถึงการ

กระทําท่ีเข้าข่ายการคอร์รัปชันท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และ

บรรเทาความเสยีหายแก่ผู้รายงาน ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ 

หากพบเห็นการกระทําท่ีสงสยัวา่ฝ่าฝืน หรือการไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระทําท่ีเข้าขา่ยการคอร์รัปชนั อาจสอ่

ถึงการทจุริต หรือผิดกฎหมาย สามารถสอบถามข้อสงสยัหรือสง่ข้อร้องเรียนไปยงับคุคลดงัตอ่ไปนี ้

1. กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. ผู้บงัคบับญัชาท่ีตนเองวางใจในทกุระดบั 

3. ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

4. คณะกรรมการบริษัท 
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ช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

ช่องทางการติดต่อ ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร 

เลขานกุารบริษัท t.thanyarad@interlink.co.th 
โทรศพัท์ 0-2666-1111 ตอ่ 291 

โทรสาร 0-2666-1193 
ประธานกรรมการบริษัท fraud@interlink.co.th 

ประธานกรรมการตรวจสอบ chusak@interlink.co.th 

โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ ได้แก่ 

      บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)                

               48 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310         

วินัย 

จรรยาบรรณถือเป็นวินยัอยา่งหนึง่ ซึง่พนกังานทกุคนต้องดํารงตนและปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด พนกังานท่ีฝ่าฝืน หรือไม่

ปฏิบตัิตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินยั พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตามและสง่เสริมให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิ ตามจรรยาบรรณ การ

กระทําตอ่ไปนีเ้ป็นการทําผิดจรรยาบรรณ 

1) ไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

2) แนะนํา สง่เสริม หรือสนบัสนนุให้ผู้ อ่ืนไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

3) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ในกรณีท่ีตนทราบหรือควรทราบ เน่ืองจาก

เก่ียวข้องกบังานภายใต้ความรับผิดชอบของตน 

4) ไม่ให้ความร่วมมือหรือขดัขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงท่ีอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณ 

5) การกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ อ่ืน เน่ืองจากการท่ีผู้นัน้รายงานการไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ  

ทัง้นีก้ารกระทําท่ีเข้าขา่ยผิดจรรยาบรรณดงักลา่วข้างต้น ให้ปฏิบตัิตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบ 

วา่ด้วยการบริหารงานบคุคล นอกจากนีพ้นกังานท่ีทําผิดจรรยาบรรณอาจได้รับโทษ ตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้เป็นความผิด

ตามกฎหมาย 

 จรรยาบรรณของกรรมการ 

1. ต่อองค์กร 

1.1 ปฏิบตัิหน้าท่ีการงานอยา่งเต็มความสมารถให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั โดยถือหลกัความ

ถกูต้อง และผลประโยชน์สว่นรวมขององค์กรเป็นสาํคญั 

1.2 ยดึมัน่ในจริยธรรม ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต มีคณุธรรมและกล้าแสดงความคิดเห็นในสิง่ท่ีถกูต้อง 

1.3 ใช้ดลุยพินิจในการปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ 

1.4 วางตวัเป็นกลาง ไมฝั่กใฝ่พรรคการเมืองหรืออยูใ่ต้อิทธิพลทางการเมือง 

 

mailto:t.thanyarad@interlink.co.th
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1.5 ไมเ่ปิดเผยข้อมลูบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 

1.6 อทิุศเวลาอยา่งเต็มท่ีในการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. ต่อผู้ถอืหุ้น 

2.1 ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

2.2 กํากบัดแูลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั เพ่ือป้องกนัความเสียหายหรือผลกระทบท่ีมี

ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

2.3 รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้ ถือหุ้นได้รับการเอาใจใส่และได้รับการดูแลอย่างเท่า

เทียมกนั 

2.4 เปิดเผยข้อมลูหรือรายงานสถานภาพขององค์กรตอ่ผู้ ถือหุ้น อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนัตอ่เหตกุารณ์ 

3. ต่อลูกค้า 

3.1 มีทัศนคติท่ีดี และให้ความสําคญัต่อลูกค้า ปฏิบัติตนต่อลกูค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น มีนํา้ใจ สภุาพ

ออ่นโยนและรักษาความลบัของลกูค้า โดยไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ รวมทัง้ปฏิบตัิ

ตอ่ลกูค้าทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนั  

3.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเน่ือง คงไว้ซึ่งคุณภาพบริการให้ได้

มาตรฐาน และมีคณุภาพสงู เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

3.3 สง่มอบสนิค้า งานท่ีมีคณุภาพ ตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้าในราคาท่ีเป็นธรรม  

3.4 ให้ข้อมูล ข่าวสาร และคําแนะนําท่ีถกูต้อง เพียงพอ ทนัต่อเหตุการณ์ต่อลกูค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัสินค้าและ

บริการ 

3.5 สง่มอบงานและรับประกนัผลงาน ภายใต้เง่ือนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจ 

3.6 มีระบบการจดัเก็บข้อมลูของลกูค้าอย่างปลอดภยั มีมาตรการรักษาความลบัของลกูค้า ไม่สง่ต่อข้อมลูโดยไม่ได้

รับความยินยอมจากลกูค้า  

3.7 มีระบบ กระบวนการท่ีลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ ความปลอดภยัของสนิค้าและบริการ รวมทัง้ความรวดเร็ว

ในการตอบสนองการสง่มอบ และการดําเนินการอยา่งถึงท่ีสดุ เพ่ือให้ลกูค้าได้รับการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

4. ต่อคู่ ค้า เจ้าหนี ้ลูกหนี ้

4.1 ปฏิบตัิตอ่คูค้่า เจ้าหนี ้ลกูหนี ้ทกุรายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท และ

ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

4.2 มีการแข่งขนับนข้อมลูท่ีได้รับอย่างเท่าเทียมกนั ไม่มีการกีดกนัไม่ให้คู่ค้ารายใดรายหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขนัทาง

ธุรกิจ 

4.3 จดัทํารูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

4.4 จดัให้มีระบบการจดัการและติดตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบตัิตามสญัญาครบถ้วน มีระบบการควบคมุภายใน

ท่ีป้องกนัการทจุริตและพฤติกรรมมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง 

4.5 จ่ายเงินคูค้่าให้ตรงเวลา ตามเง่ือนไขการชําระเงินท่ีตกลงกนั 

4.6 ไมก่ลา่วหาในทางร้ายแก่คูค้่าโดยปราศจากข้อมลูแหง่ความจริง 
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4.7 หลกีเลีย่งสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธะสญัญา 

4.8 ให้ข้อมลูท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถกูต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจ 

4.9 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆท่ีตกลงไว้กบัคูค้่า และเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิได้ตามเง่ือนไข ต้อง

รีบแจ้งลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

4.10 ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทําท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

5. ต่อคู่แข่งทางการค้า 

5.1 มีนโยบายเสรีทางการค้า และเช่ือวา่การมีคู่แข่งเป็นเร่ืองดีเพราะจะทําให้เกิดการพฒันาทัง้มาตรฐานการบริการ 

และนวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือเสนอตอ่ลกูค้า 

5.2 ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบการแขง่ขนัท่ีดี 

5.3 ไมทํ่าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ขนัทางการค้า ด้วยการกลา่วหาในทางร้ายและปราศจากข้อมลูความจริง 

5.4 ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือด้วยวิธีการอ่ืนท่ีไมเ่หมาะสม 

6. ต่อสังคม จารีต ประเพณี 

6.1 ไมก่ระทําการใดๆ ท่ีอาจมีผลเสยีหายตอ่สงัคมสว่นรวม 

6.2 รับผิดชอบตอ่สงัคมโดยกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจท่ีไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และ ศีลธรรม

อนัดีงาม 

6.3 สง่เสริมการปลกูฝังให้เกิดจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสงัคมให้กับพนกังานทกุระดบัสนบัสนนุให้มีการคืน

กําไรสว่นหนึง่ขององค์กรให้แก่สงัคมและเพ่ือพฒันาสิง่แวดล้อม 

 จรรยาบรรณของผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทอนัประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้จดัการขึน้ไป ซึ่งได้รับความไว้วางใจ

จากผู้ ถือหุ้นให้มีบทบาทหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย กํากบั ดแูล และควบคมุการดําเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้

บรรลผุลในการดําเนินธุรกิจ ดงันัน้เพ่ือแสดงว่าผู้บริหารของบริษัทมีเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่จะดําเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง และ

โปร่งใส อันจะทําให้บริษัทบรรลุผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย บริษัทจึงเห็นสมควรกําหนด 

“จรรยาบรรณผู้บริหาร” ขึน้ไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิของผู้บริหาร ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต่อองค์กร  

1.1 ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เป็นธรรม เพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้มีสว่นได้เสยี 

1.2 พงึเปิดเผยสถานภาพของกลุม่ธุรกิจอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนัตอ่เหตกุารณ์ 

1.3 อทิุศตน ความรู้และความสามารถ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทตลอดเวลา 

1.4 พงึวางตนให้เหมาะสมในฐานะตวัแทนขององค์กรตอ่บคุคลภายนอก รวมทัง้ช่วยสง่เสริมภาพพจน์ของบริษัท เมื่อมี

โอกาสอนัเหมาะสม 

1.5 ปฏิบตัิหน้าท่ีตามนโยบายหรือข้อกําหนดเก่ียวกบัขอบเขตการปฏิบตัิตอ่สงัคมท่ีองค์กรได้กําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 
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1.6 กรณีท่ีจะให้ข้อมลูขา่วสาร หรือให้สมัภาษณ์ตอ่สือ่มวลชน หรือตอ่สาธารณชน จะต้องได้รับมอบหมายจากบริษัท 

2. ต่อพนักงาน 

2.1 มีทศันคติท่ีดีตอ่พนกังาน และพงึปกครองด้วยความเมตตาและเป็นธรรม รวมทัง้ไมใ่ช้อํานาจหน้าท่ีในทางมิชอบ 

2.2 มีภาวะผู้ นํา และปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีนา่เช่ือถือตอ่พนกังาน 

2.3 ให้ความรู้ คําแนะนํา และคําปรึกษาแก่พนกังาน พร้อมทัง้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยความเต็มใจ

และจริงใจ 

2.4 สง่เสริมพนกังานให้มีความมัน่คงก้าวหน้า ในหน้าท่ีการงานและความเป็นอยูส่ว่นตวั 

2.5 ผู้บริหารจะให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน 

2.6 ผู้บริหารจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน ตลอดจน

ทรัพย์สนิของบริษัทและของพนกังานให้ปลอดภยัอยูเ่สมอ 

2.7 การแต่งตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน ผู้บริหารจะกระทําด้วยความเสมอภาค 

สจุริตใจ เท่ียงธรรม และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้ๆ 

2.8 ผู้บริหารจะสง่เสริมให้พนกังานได้พฒันาความรู้ความสามารถอยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ 

2.9 ผู้บริหารจะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

2.10 ผู้บริหารจะเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 

3. ต่อผู้ถอืหุ้น 

3.1 ผู้บริหารจะปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั เพ่ือประโยชน์

สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

3.2 ผู้บริหารจะบริหารการดําเนินงานของบริษัทและตดัสนิใจดําเนินการใดๆด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ 

3.3 ผู้บริหารจะปฏิบตัิหน้าท่ีโดยการประยกุต์ความรู้ ทกัษะการบริหาร และการ จดัการอย่างสดุความสามารถในทกุ

กรณี 

3.4 ผู้บริหารจะรายงานสถานภาพของบริษัทแก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั โดยสมํ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็น

จริง 

3.5 ผู้บริหารจะไมแ่สวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อ่ืนโดยใช้ข้อมลูใดๆของบริษัทซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะ 

3.6 ผู้บริหารจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูลบัของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ขง่ขนั 

3.7 ผู้บริหารจะไมด่ําเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

4. ต่อลูกค้า 

4.1 มุ่งมัน่ในการพฒันาและให้บริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า ด้วยความปลอดภยัและ

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ในราคาท่ีสมเหตสุมผล สามารถสง่มอบงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือสร้าง

ความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า 

4.2 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด และรักษาความลบัของลกูค้า ไม่นําความลบัทางการ

ค้าไปใช้ในประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

4.3 ไมเ่อาเปรียบลกูค้า หรือกําไรเกินควร รวมทัง้ไมกํ่าหนดเง่ือนไขการค้าท่ีไมเ่ป็นธรรม 
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4.4 ติดตอ่สือ่สารกบัลกูค้าด้วยวาจาสภุาพ ด้วยการทํางานท่ีรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ เป็นท่ีไว้วางใจได้ของลกูค้า 

4.5 รับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของลกูค้าเป็นประจํา สมํ่าเสมอ และนําข้อบกพร่องตา่งๆมาปรับปรุงแก้ไข 

5. ต่อคู่แข่งทางการค้า 

5.1 ให้การสนบัสนนุการร่วมมือในการแข่งขนัทางการค้าเพ่ือผลประโยชน์ของลกูค้า และปฏิบตัิตามกรอบกติกาใน

การแขง่ขนัเสรีท่ีเป็นธรรม 

5.2 ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม และไม่เปิดเผยหรือ

ละเลยให้ความลบัของบริษัทตกอยูใ่นมือคูแ่ขง่ 

5.3 ไมโ่จมตี และทําลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอ่ืนใดท่ีไมถ่กูต้อง 

5.4 ละเว้นการกลัน่แกล้ง หรือทําให้คูแ่ขง่เสยีโอกาสอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

6. ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

6.1 ปฏิบตัิหน้าท่ีในความรับผิดชอบของตน และดํารงด้วยจิตสาํนกึท่ีดีท่ีมีตอ่สงัคมสิง่แวดล้อม และชมุชนอยูเ่สมอ 

6.2 ร่วมกนัสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพฒันาสงัคม สิง่แวดล้อมและชมุชน 

6.3 ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยา่งคุ้มคา่ 

6.4 ดําเนินธุรกิจด้วยจิตใจท่ีคํานงึถึงผลประโยชน์ของสาธารณะเสมอ 

7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทได้มีการจดัทํานโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความตัง้มัน่ในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็น

ธรรม สจุริต โปร่งใส  มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยนโยบายดงักลา่ว 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และได้สื่อสารไปยงัพนกังานทกุคน 

โดยมีการกําหนดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนัแก่พนกังานทกุคนในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่และติดประกาศ

ผา่นบอร์ดภายในบริษัท อีกทัง้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือเผยแพร่แก่บคุคลทัว่ไปท่ีสนใจ 

 

หมวดที่ 7 

รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

การรักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ สนบัสนนุให้พนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําและเปิดเผยข้อมลู อาทิ ผู้บริหารสงูสดุในสายงาน

การเงินและบญัชี (CFO) ผู้จดัการแผนกบญัชี ผู้จดัทําบญัชี (สมห์ุบญัชี) ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

และผู้บริหารระดบัสงูท่ีรับผิดชอบในสว่นงานด้านการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการเงินของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ทกัษะ และ

ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ และมจํีานวนเพียงพอ 
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บริษัทฯ ได้มีการแยกหนว่ยงานทางด้านบญัชี และการเงิน เพ่ือให้มีประสทิธิภาพในการทํางาน โดยได้มีการบริหารจํานวน

พนกังานให้เพียงพอตอ่ปริมาณงานตา่งๆ นอกจากนี ้รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานสนบัสนนุธุรกิจของกลุม่ฯ ท่ีดแูลทางด้าน

บญัชี  ผู้จดัทําบญัชี และผู้ดาํรงตาํแหนง่เลขานกุารบริษัท มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

รวมถงึตามกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีกําหนด อีกทัง้ได้รับการอบรมครบตามจํานวนชัว่โมงท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด เพ่ือ

พฒันาความรู้ด้านบญัชี พร้อมทัง้มอบหมายให้หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้รับการอบรมตา่งๆ อาทิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย  สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ตา่งๆ และ

ตระหนกัถึงผลกระทบตอ่ธุรกิจจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงให้การสือ่สารข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน 

โปร่งใส ทนัเวลา เช่ือถือได้ และมคีวามเทา่เทียมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

ทัง้นี ้คณะกรรมการดแูลให้การเปิดเผยข้อมลู ซึง่รวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานอยา่งเพียงพอ รวมทัง้สนบัสนนุให้บริษัทจดัทําคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ เพ่ือ

ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้นีเ้พ่ือให้นกัลงทนุได้รับทราบข้อมลูและเข้าใจการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้กบัฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทในแตล่ะไตรมาสได้ดียิ่งขึน้ นอกจากข้อมลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดยีว อีกทัง้

คณะกรรมการได้มีการตดิตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้ ในกรณีท่ีกิจการมี

แนวโน้มท่ีจะไมส่ามารถชําระหนีห้รือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการมกีารตดิตามอยา่งใกล้ชิด และดแูลให้กิจการประกอบธุรกิจ

ด้วยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลู รวมถงึการสง่เสริมให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

การเผยแพร่ข้อมลูผา่นเว็บไซต์ และช่องทางอ่ืนๆ  

ตัง้แตปี่ 2561 จนถึงปัจจบุนั ทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้ รับผิดชอบสงูสดุ

ในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคมุดแูลการทําบญัชีท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนมีรายงานทาง

การเงินท่ีมีคณุภาพ และให้เปิดเผยการเปลีย่นแปลง CFO/ผู้ควบคมุดแูลการทําบญัชี และให้บริษัทฯ แจ้งรายงานข้อมลูผู้ รับผิดชอบ

สงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคมุดแูลการทําบญัชี ซึ่งตามคณุสมบตัิสําคญัของ CFO และสมห์ุบญัชี  จึงได้

แจ้งรายช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน ดงันี ้

1. คณุธญัญรัตน์  เรืองบณัฑิต  เป็น ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO)  

2. คณุอาทิตย์   ชมุวิสตูร   เป็น ผู้ควบคมุดแูลการทําบญัชี  

ทัง้นี ้ในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา ไมม่ีกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทท่ีเป็นพนกังานหรือหุ้นสว่นของบริษัทสอบบญัชี

ภายนอก ท่ีใช้บริการอยูแ่ตอ่ยา่งใด   

การเปิดเผยข้อมูล 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสาํคญักบัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของ

ผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยี จึงมีความจําเป็นท่ีต้องมีการควบคมุและกําหนดมาตรการในการเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัติามกฎหมาย 

การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ นโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชนั การปฏิบตัิตอ่พนกังานและผู้มีสว่นได้เสยี ซึง่รวมถึงการปฏิบตัิอยา่งเป็น

ธรรม และการเคารพสทิธิมนษุยชน รวมทัง้ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยคาํนงึถึงกรอบการรายงานท่ีได้รับการ

ยอมรับในประเทศหรือในระดบัสากล อีกทัง้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และสถาบนัการเงินตา่งๆ เข้าเยี่ยมชม  
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พบปะ และสอบถามประเด็นตา่งๆ โดยตรงกบัผู้บริหารระดบัสงู อยา่งเทา่เทียมและทนัเวลา บริษัทฯ ยงัได้จดัแถลงขา่วแก่ผู้สือ่ขา่ว

เป็นครัง้คราว เพ่ือให้ข้อมลูทางการเงิน  และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถไปถึงนกัลงทนุ ผู้สนใจ และประชาชนทัว่ไป อยา่งทัว่ถงึ  

 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล มีดังนี ้

 บริษัทฯ มีนโยบายการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท ซึ่งมีการกําหนดและจํากดับคุคลท่ีสามารถลว่งรู้ข้อมลูภายในท่ีชดัเจน 

เพ่ือป้องกนัการร่ัวไหลของข้อมลูภายใน มีการระบแุนวทางปฏิบตัิของบริษัทอยา่งชดัเจน เช่น มีการกําหนดช่วงเวลาไม่รับนดัหรือให้

ข้อมลูแก่นกัวิเคราะห์ (Silent Period) 2 สปัดาห์ก่อนเปิดเผยงบการเงิน  กําหนดแนวทางในการซือ้ขายหุ้นบริษัท โดยห้ามซือ้ขาย 1 

เดือนก่อนประกาศงบการเงิน และต้องรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท และหลกัทรัพย์ของบริษัทในเครือให้ทราบ บริษัทได้

กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งตอ่คณะกรรมการทราบทกุครัง้ หรือผู้ ท่ีคณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการ

ซือ้ขายหุ้นของบริษัทตนเอง อยา่งน้อย 1 วนัลว่งหน้า ก่อนทําการซือ้ขาย และรายงานให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัททราบรายไตร

มาส และกําหนดนโยบายเก่ียวกบัการรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีสว่นได้

เสียของตนหรือของบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

ทัง้นี ้เพ่ือให้บริษัทมีข้อมลูประกอบการดาํเนินการตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึง่เป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนําไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้  นอกจากนี ้การท่ีกรรมการและ

ผู้บริหารต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงัและซื่อสตัย์สจุริต (fiduciary duties) ซึง่ต้องตดัสนิใจโดยไมม่ีสว่นได้เสยีไมว่า่ทางตรง

หรือทางอ้อมในเร่ืองท่ีตดัสินใจ ข้อมูลในรายงานดงักล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทําหน้าท่ีของกรรมการและ

ผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการดงักลา่วด้วย   

  บริษัทฯ มีนโยบายการเผยแพร่ข้อมลูตอ่สาธารณะ  (Discloser Policy) ซึง่กําหนดวิธีการสือ่สาร การดําเนินงานในกรณีมี

ขา่วลอื การรักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบั และการสือ่สารกบันกัลงทนุ หรือนกัวิเคราะห์ และมีการแตง่ตัง้ผู้บริหารสงูสดุขององค์กร 

(CEO) หรือผู้บริหารสายงานสงูสดุของบญัชีการเงิน (CFO) ขึน้ เพ่ือเป็นผู้แทนของบริษัทในการให้ข้อมลูแก่นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ 

หรือสือ่มวลชน 

 ทัง้นี ้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทาง อาท ิ

1. รายงานประจําปี โดยมีสาระสาํคญัครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ ทนัเวลา และสะท้อนการปฏิบตัิท่ีจะนําไปสูก่ารสร้าง

คณุคา่แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผา่นระบบ SETLink  ของตลาดหลกัทรัพย์

ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.interlink.co.th 

2. จดัให้มีหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ และเลขานกุารบริษัท ซึง่ทําหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกบันกัลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้

นกัวิเคราะห์และหนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ซึง่ทางคณะกรรมการบริษัทมุง่มัน่ท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบตัิ

ตามกฎหมายข้อบงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยหากผู้ ถือหุ้นต้องการ

ข้อมลูเพ่ิมเติม สามารถติดตอ่โดยตรงท่ี    
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ช่องทางการติดต่อ ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร 

เลขานกุารบริษัท t.thanyarad@interlink.co.th โทรศพัท์ 0-2666-1111 ตอ่ 291  

โทรสาร 0-2666-1193 นกัลงทนุสมัพนัธ์ ir@interlink.co.th 

โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ ได้แก่ 

      บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)                

               48 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก  

               แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310         

3. บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ทัง้ ท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน Website: 

www.interlink.co.th และ E-mail: info@interlink.co.th  โดยหากมีข้อมลู หรือเหตกุารณ์ท่ีสําคญั จะดําเนินการปรับปรุงในเว็บไซต์

ทนัทีภายใน 24 ชัว่โมง 

4. จดัให้มีหนว่ยงานสือ่สารขององค์กร ทําหน้าท่ีเผยแพร่ขา่วสารการดําเนินงาน ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ ผา่น

สือ่ตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้มีสว่นเก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้รับทราบข้อมลูของบริษัทฯ อยา่งทัว่ถึงและทนัเวลา  

5. การจดักิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (SET Opportunity day) ทกุไตรมาสอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งจัดโดยตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือสง่เสริมความเข้าใจอนัดีตอ่สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนัและความโปร่งใสของข้อมลูทางการเงิน

และผลการดําเนินงานรายไตรมาสและรายปีท่ีเปิดเผย และเปิดเผยข้อมลูท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมายด้วย 

ในปี 2563 ท่ีผา่นมา ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ขึน้ ทําให้การจดักิจกรรม “บริษัทจดทะเบียน

พบผู้ลงทนุ (Opportunity Day)” ตัง้แตไ่ตรมาส 1/2563 ได้จดัในรูปแบบ VDO Conference ซึง่ผู้บริหารของบริษัทสามารถประจําอยู่

ท่ีสาํนกังาน และสง่ VDO ถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Microsoft Teams แทนการเดินทางไปให้ข้อมลูท่ีอาคารตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่ง

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนีอ้ยา่งตอ่เน่ืองมาโดยตลอด 

6.  การจดัให้นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุรายย่อย และนกัลงทนุสถาบนัทัง้ในและต่างประเทศเข้าพบผู้บริหาร โดยผ่านการนดั

หมาย เพ่ือสอบถามข้อมลูของบริษัทฯ (Company Visit)  

7. การจดักิจกรรม Road Show ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ 

8.  การเยีย่มชมกิจการ หรือสาขาของบริษัทฯ โดยการนดัหมายลว่งหน้าจากบคุคลท่ีสนใจภายนอก อาทิ Interlink Open 

House  

9.  การจดักิจกรรมพบปะกบันกัวเิคราะห์ (Analyst Meeting)  

10. การจดักิจกรรม การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี  

 11. การจดัทําจดหมายขา่วท่ีเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทฯ  รวมทัง้มกีารแจ้งขา่วเก่ียวกบัความคืบหน้าของการ

ดําเนินธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดตา่งๆ ตลอดทัง้ปี 
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หมวดที่ 8 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคัญเก่ียวกับสิทธิต่างๆ ของผู้ ถือหุ้ นและทําหน้าท่ีในการดูแลรักษา

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัตามท่ีกําหนดไว้ ในข้อบงัคบับริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าผู้ ถือหุ้นนัน้จะ

เป็นรายยอ่ย ผู้ลงทนุตา่งชาติ นกัลงทนุสถาบนัหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิและความเทา่เทียมกนั ดงันี ้

1. สทิธิในการได้รับใบหุ้น  สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น  

2. สทิธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. สทิธิในการได้รับสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลา เหมาะสมตอ่การตดัสนิใจ 

4. สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือตดัสนิใจในการเปลีย่นแปลงนโยบายท่ี

สาํคญัของบริษัทฯ 

5. สทิธิในการออกเสยีง  ลงคะแนนเสยีงในการแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัท และกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

6. สทิธิในการออกเสยีง ลงคะแนนแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

7. สทิธิในสว่นแบง่ผลกําไรของบริษัทฯ 

8. สทิธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกั และให้ความสาํคญักบัการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยถือเป็นสว่นสาํคญัของการสือ่สารกบัผู้ ถือ

หุ้น คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุสามญัประจําปี 1 ครัง้ ภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปี

บญัชีของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับรู้ข้อมลูและสทิธิประโยชน์ เช่น การจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) นอกจากนี ้อาจเรียกประชมุวิสามญัผู้ถือ

หุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจําเป็นเร่งด้วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นหรือ

เก่ียวกบัข้อบงัคบัตามกฎหมาย 

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถอืหุ้น ดังนี ้

-  เปิดเผยโครงสร้างผู้ ถือหุ้นอยา่งชดัเจน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจวา่บริษัทฯ มีโครงการการดําเนินงานท่ีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

-  เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดในการใช้สทิธิในเร่ืองตา่ง ๆ ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคํานงึถงึความเทา่เทียมกนัในการรับรู้ขา่วสาร ระยะเวลาในการใช้สทิธิ และความสะดวกในการ

ใช้สทิธิ โดยจะไมก่ระทําการใด ๆ อนัเป็นการจํากดัสทิธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดกัน้การติดตอ่สือ่สาร

ระหวา่งผู้ถือหุ้นด้วยกนั 

- บริษัทฯ ได้รายงานสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย (Free Float) ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทราบตาม

กําหนด 

- สง่เสริมสทิธิของผู้ ถือหุ้น ในการจดัประชมุอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี  
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ก่อนการประชุม 

- เปิดเผยวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพ่ือสามารถเตรียมตวัเข้าร่วมประชุมได้ โดย

เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ และของตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัถดัไป นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการมีมติ 

- เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นฉบบัสมบรูณ์ ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ลว่งหน้า ก่อนวนัประชมุ อยา่งน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบถึงวาระการประชมุ และมีเวลาศกึษา

ข้อมลูก่อนวนัประชมุอยา่งเพียงพอ 

- จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ลว่งหน้าทางไปรษณีย์อย่างน้อย 21 วนั 

ก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบถึงวาระการประชมุ และมีเวลาศกึษาข้อมลูก่อนวนัประชมุอยา่งเพียงพอ 

- จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้น ไปพร้อมกันหนงัสือเชิญ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น รวมถึงสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ระบช่ืุอ และประวตัิของกรรมการ

อิสระท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกเป็นผู้ รับมอบฉนัทะไว้อยา่งชดัเจน 

- สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนกัลงทนุสถานบนั หรือผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น บริษัทได้ประสานงานเร่ืองเอกสาร หลกัฐานท่ีจะต้องแสดงก่อนวนัเข้าประชุม

เป็นการลว่งหน้า เพ่ือให้การลงทะเบียนเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

วันประชุม 

- โดยในปี 2563 นี ้บริษัทฯ ได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 

(COVID-19) อยา่งเคร่งครัด เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสีย่งตอ่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความ

แออดัของผู้ ถือหุ้นในวนัประชมุ บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายงัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณามอบฉนัทะให้กรรมการอิสระแทน

การเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  บริษัทฯ อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ และไมไ่ด้เข้าร่วม

ประชมุด้วยตวัเอง สามารถรับชมการถา่ยทอดสดการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้มีการอํานวย

ความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง อาทิ จดุตรวจคดักรอง, จดัผงัท่ีนัง่ในห้องประชมุให้มี

ระยะหา่งอยา่งน้อย 1 เมตรตอ่ 1 ท่ีนัง่,  จดัเตรียมหน้ากากอนามยั,  เฟสชิลด์, เจลแอลกอฮอล์ และพยาบาลวิชาชีพ 

เป็นต้น 

- บริษัทฯ จดัสถานท่ีสาํหรับการประชมุอยา่งเพียงพอ และเหมาะสมตอ่ผู้มาประชมุ โดยสามารถเดนิทางได้สะดวก พร้อม

ทัง้แนบแผนท่ีของสถานท่ีในการจดัประชมุ และจดัท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอสาํหรับผู้ ถือหุ้น 

- จดัเจ้าหน้าท่ีต้อนรับ เพ่ือให้ข้อมลู และตรวจสอบเอกสารในการลงทะเบียน ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนลว่งหน้า

ก่อนเวลาประชมุประมาณ 1 ชัว่โมง ผา่นระบบบาร์โค้ด (Bar Code) เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ถกูต้องและแมน่ยํา 

- กําหนดให้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุ เป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู ่โดยหนึง่หุ้นมีสทิธิเทา่กบัหนึง่เสยีง 

- ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานกรรมการจะชีแ้จงแก่ผู้ ถือหุ้นให้ทราบถึงสทิธิตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ การดาํเนินการ

ประชมุ วิธีการใช้สทิธิลงคะแนน รวมทัง้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการตัง้คําถาม และแสดงความคิดเห็นได้อยา่งอิสระในท่ี

ประชมุอยา่งเทา่เทียมกนั 
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- ใช้ระบบบาร์โค้ด (Bar Code) ในการนบัคะแนนเสยีง และแสดงผลสรุปของคะแนนเสยีงในทกุวาระอยา่งชดัเจน 

ตลอดจนนําบตัรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติ โดยจดัทําบตัรลงคะแนนแยกตามวาระ  

- 0บริษัทได้จดัให้มกีารใช้บตัรยืนยนัการลงคะแนนในทกุวาระท่ีจะต้องมีการลงมติ เพ่ือความโปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ประธานในท่ีประชมุจะสอบถามท่ีประชมุวา่ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ

ฉนัทะคนใดท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงชมูือขึน้  และ

ลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และเจ้าหน้าท่ีจะเดินไปเก็บบตัรลงคะแนนโดยใสไ่ว้ในขวด

โหลแก้วแบบใส และนําไปสง่ให้เจ้าหน้าท่ีบนัทกึคะแนนเสยีงโดยการสแกนบาร์โค้ดท่ีบตัรยืนยนัการลงคะแนน พร้อมทัง้

เก็บบตัรดงักลา่ว สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไมต้่องชมูือ และ

จะเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นด้วยทกุใบ พร้อมกนัทัง้หมดภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุ สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบ

ฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระซึง่มีเป็นจํานวนมากนัน้0 0บริษัทจะดําเนินการลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออก

เสยีงออกเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 

- 0สาํหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแตล่ะวาระนัน้จะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชมุทราบได้ภายหลงัจากเสร็จสิน้

การลงคะแนนในแตล่ะวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนบัคะแนนมากกวา่ปกติ ประธานในท่ีประชมุอาจ

ขอให้ท่ีประชมุดําเนินการพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ไปก่อน เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง และเมื่อเจ้าหน้าท่ีได้

ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนในทนัที 

- จดัให้มีการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

o ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเป็นอิสระ จากภายนอก (Inspector) เพ่ือทําหน้าท่ีในการดแูลให้การประชมุเป็นไปอยา่ง

โปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และทําหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงตลอด

การประชมุ 

o ผู้ตรวจสอบบญัชีท่ีมคีวามเป็นอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงตลอดการประชมุ 

o ตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุ เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงตลอดการประชมุ 

o ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  

- ประธานกรรมการ สามารถจดัสรรเวลาการประชมุได้อยา่งเหมาะสม เพียงพอ และโปร่งใส โดยเรียงลาํดบัระเบียบวาระ 

ตามท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยกําหนดวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้เป็นเร่ืองๆ อยา่งชดัเจน เช่น ในวาระ

เก่ียวกบักรรมการ ได้แยกเร่ืองการเลอืกตัง้กรรมการ และคา่ตอบแทนกรรมการออกเป็นแตล่ะวาระ เป็นต้น 

- ในระหวา่งการประชมุ ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซกัถามอยา่งอิสระ

ในวาระตา่งๆ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูและรายละเอียดในเร่ืองดงักลา่วอยา่งเพียงพอ 

ทัง้นี ้นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยงัได้จดัเตรียมบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง เป็นผู้ตอบคาํถามตา่งๆ อาทิ 

ผู้บริหารระดบัสงูในสายงานตา่งๆ และผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุ เพ่ือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นได้อยา่งชดัเจน 

- ไมส่นบัสนนุการเพ่ิมวาระการประชมุท่ีไมไ่ด้แจ้งเป็นการลว่งหน้าโดยไมจํ่าเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้

เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ  

- จดัให้มีการบนัทกึวีดีโอเทปการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ

ได้รับชมย้อนหลงัได้ ทางเว็บไซต์บริษัท www.interlink.co.th 

http://www.interlink.co.th/
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หลังการประชุม 

- บริษัทฯ นําสง่มติท่ีประชมุ พร้อมรายละเอียดจํานวนคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระอยา่งชดัเจน เผยแพร่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์

ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัทําการถดัไป เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุรับทราบ 

- ผู้ ถือหุ้นสามารถรับชมเทปบนัทกึภาพการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นย้อนหลงั บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

- จดัสง่สาํเนารายงานการประชมุผู้ถือหุ้น ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เผยแพร่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุ  

- รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นได้บนัทกึข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

o รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าประชมุ และสดัสว่นกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ ไมเ่ข้าร่วมการ

ประชมุ 

o วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชมุ และผลการลงคะแนน (เห็นด้วย / ไมเ่ห็นด้วย / งดออกเสยีง และ

บตัรเสยี) ของแตล่ะวาระ 

o ประเด็นคาํถาม และคําตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ – นามสกลุของผู้ถามและผู้ตอบ 

การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่ง

กรรมการลว่งหน้า ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด โดยมีรายละเอียดและวิธีการตามท่ีได้เปิดเผยและเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางตา่งๆ เช่น ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี http://www.interlink.co.th ใน 1 สว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์ หวัข้อ “รายงานตอ่

ตลาดหลกัทรัพย์” และทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยยึดจากวันท่ีประทับรับจาก

ไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลกั โดยกําหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอช่ือผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะ

ดํารงตําแหนง่กรรมการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาบรรจเุร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเป็นวาระ

การประชมุ ซึง่หากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ จะแจ้งถึงเหตผุลให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

รับทราบด้วย 

- เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งสมํา่เสมอ ผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

จดั  ให้มชี่องทางท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่ขอรับข้อมลูหรือสอบถามได้โดยตรงผา่นทาง E-mail ของเลขานกุารบริษัทฯ 

และหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

-  มีระเบียบบงัคบัใช้ภายในบริษัทฯ เร่ืองการใช้ข้อมลูภายในอยา่งชดัเจน สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ 

และมีการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือให้เกิดความยตุิธรรม และเสมอภาคตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุราย ดงันี ้

 แจ้งกฎเกณฑ์ และนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ข้อมลูภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานได้รับทราบ

อยา่งสมํา่เสมอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่กฎเกณฑ์ และนโยบายดงักลา่วเป็นท่ีรับทราบ และปฏิบตัิตาม 

 ห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนเปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน 1 เดือน โดยสายงาน

เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารได้ทราบชว่งเวลาการห้ามซือ้ขาย (Silent Period)  
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 บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ จดัทําและ

เปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตอ่

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 

275 แหง่ พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเตมิ) และจดัสง่

สาํเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัท ในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญักบัการติดตอ่สือ่สารกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ เพ่ือการแลกเปลีย่นข้อมลูระหวา่งกนั ตลอดจนรับ

ฟังความคิดเห็น และคาํแนะนําของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกนั และในกรณีท่ีผู้มีสว่นได้เสยีไมไ่ด้รับความเป็น

ธรรมจากการปฏิบตัิของบริษัท สามารถติดตอ่ร้องเรียนตอ่บริษัทได้ ดงันี ้

ช่องทางการติดต่อ ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์/ โทรสาร 

เลขานกุารบริษัท t.thanyarad@interlink.co.th 
โทรศพัท์ 0-2666-1111 ตอ่ 291โทรสาร 0-

2666-1193 
นกัลงทนุสมัพนัธ์ ir@interlink.co.th 

ประธานกรรมการตรวจสอบ chusak@interlink.co.th 

โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ ได้แก่ 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั (มหาชน)                

 48 อาคารอินเตอร์ลิง้ค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก  

 แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310         

 

 ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัท จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการรับเอกสารท่ีสง่ถงึคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการสง่ให้

คณะกรรมการชดุยอ่ย หรือกรรมการท่ีเก่ียวข้อง และทําหน้าท่ีสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นตา่งๆ ทัง้หมด เพ่ือนําเสนอตอ่

คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส สาํหรับจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสง่ไปยงัประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  chusak@interlink.co.th นัน้1  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ เปิดจดหมายเหลา่นัน้ด้วยตนเอง 

 

ผู้สอบบัญชี 

นโยบายการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี  และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจําทุก ปี  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้ พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชี และคา่สอบบญัชี เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอ

ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ และกําหนดคา่สอบบญัชี ทงันี ้บริษัทฯ มีนโยบายคดัเลอืกผู้สอบบญัชี โดยการเปิด

ให้สํานกังานสอบบญัชีชัน้นําท่ีให้บริการสอบบญัชีในระดบัสากล ได้เสนองานสอบบญัชี ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

คดัเลอืกอยา่งสมํ่าเสมอ และได้จดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี เพ่ือให้สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หาก 

mailto:t.thanyarad@interlink.co.th
mailto:chusak@interlink.co.th
mailto:chusak@interlink.co.th%20นั้น
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ผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีปฏิทิน

ติดตอ่กนั 

 ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นสํานกังานสอบบญัชี และผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการคดัเลือก ต้องมีความเป็นอิสระ มีความน่าเช่ือถือ มี

คณุสมบตัิท่ีได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีต้องเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 

ก.ล.ต. และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีใด ๆ กบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีฉบบันี ้ ได้รับอนมุตัิโดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2564  โดยมีผลบงัคบั

ใช้วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
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