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บริษทั อินเตอร์ ลงิ้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance Policy

บทนํา
คณะกรรมการ บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) ซึ่ งแสดง
ถึงแนวทางในการกํากับดูแลกิจการ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผู้
ริ เริ่ ม และมี ส่ วนร่ วมในการจัดทํา และอนุ ม ตั ิ น โยบายการกํา กับ ดู แลกิ จการที่ ดี เพื่อให้บ ริ ษ ัท ฯ มี ระบบการ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยยึดมัน่ ดําเนิ นธุ รกิจด้วยคุณธรรมและ
จริ ย ธรรม ด้วยนโยบายการเป็ นหุ ้นส่ วนและพันธมิตรกับลู ก ค้า คู่ค ้า ผูถ้ ื อหุ ้น ผูล้ งทุ นและสังคม ให้มี พ ฒ
ั นา
ศักยภาพในการแข่งขันทางธุ รกิจและเติบโตควบคู่ไปกับการดําเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ฯ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) ฉบับนี้ คณะกรรมการบริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์
คอมมิวนิ เคชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้พิจารณาและกําหนดขึ้ นโดยครอบคลุ มแนวปฏิ บตั ิต่าง ๆ เพื่อยึดถื อเป็ นแนว
ปฏิบตั ิ ที่ดีของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ในการปฏิบตั ิหน้าที่ซ่ ึ งรับผิดชอบ และกํากับดูแล ทั้งที่เป็ น
0

หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบียน ของ
0

0

คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์ และของตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง อ้า งอิ ง ตามนิ ย าม “Corporate
0

Governance” ของ G20/OECD รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียน
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่ งเสริ ม สถาบันกรรมการบริ ษทั
0

ไทย (IOD)

0

0

คณะกรรมการ บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อให้บริ ษทั
ฯ มีระบบการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยยึดมัน่ ดําเนินธุ รกิจด้วย
คุณธรรมและจริ ยธรรม ด้วยนโยบายการเป็ นหุ น้ ส่ วนและพันธมิตรกับลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุนและสังคม ให้มี
พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางธุ รกิจและเติบโตควบคู่ไปกับการดําเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์
คณะกรรมการบริ ษ ัท จึ ง ได้พิ จารณาและทบทวนปรั บ ปรุ ง นโยบายตามหลัก การกํา กับ ดู แลกิ จการที่ ดี
สําหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 ที่สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานกลต. และ ตลท. ซึ่ ง
อ้างอิงตามนิยาม “Corporate Governance” ของ G20/OECD ประกอบด้วยสาระสําคัญ 8 หมวด ดังนี้
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูน้ าํ องค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
2. กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
3. เสริ มสร้างคณะกรรมการที่เอื้อต่อการบรรลุผล
(Strengthen Board Effectiveness)
4. สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู ง และบริ หารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management)
5. ส่ งเสริ มนวัตกรรมและประกอบธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Business)
6. ดูแลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
8. สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ น้
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) ขึ้น ซึ่ ง
แสดงถึงแนวทางในการกํากับดูแลกิจการ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั โดยคณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม และมีส่วนร่ วมในการจัดทําและอนุมตั ินโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ดี เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีระบบการ
ปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยยึดมัน่ ดําเนิ นธุ รกิ จด้วยคุณธรรมและ
จริ ย ธรรม ด้วยนโยบายการเป็ นหุ ้นส่ วนและพันธมิตรกับลู ก ค้า คู่ค ้า ผูถ้ ื อหุ ้น ผูล้ งทุ นและสังคม ให้มี พ ฒ
ั นา
ศักยภาพในการแข่งขันทางธุ รกิจและเติบโตควบคู่ไปกับการดําเนินธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ฯ

หมวดที่ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์ กรที่สร้ าง
คุณค่าให้ กจิ การอย่ างยัง่ ยืน
คณะกรรมการมี อาํ นาจและหน้า ที่ และความรั บ ผิดชอบในการจัดการบริ ษ ทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่ อสัตย์
สุ จริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั อีกทั้งกําหนดเป้ าหมายแนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนิ น
ธุ รกิจ และงบประมาณของบริ ษทั ควบคุ มกํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการ
ของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาํ หนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่สําคัญ เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายอื่นไว้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและรายการตรวจสอบในที่เพียงพอ
และเหมาะสม

การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่ างคณะกรรมการบริษทั กับฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ าย
จัดการไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินงานของฝ่ าย
จัดการในระดับนโยบาย ในขณะที่ฝ่ายจัดการของบริ ษทั ทําหน้าที่บริ หารงานด้านต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามนโยบาย
ที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด รับผิดชอบผลการดําเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่
คณะกรรมการอนุมตั ิในแผนงานประจําปี

• เรื่องทีค่ ณะกรรมการกํากับดูแลดําเนินการ
 กําหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายในการประกอบธุ รกิจ
 สร้างวัฒนธรรมองค์กร ยึดมัน่ ในจริ ยธรรม
 ดูแลโครงสร้างและปฏิบตั ิของคณะกรรมการให้เหมาะสมเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
หลักในการประกอบธุ รกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 สรรหา พัฒนา กําหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
 กํา หนดโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนเป็ นเครื่ องจู ง ใจให้ บุ ค ลากรปฏิ บ ัติ ง านให้ ส อดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลักขององค์กร
ทั้ง นี้ คณะกรรมการไม่ ค วรแทรกแซงการตัด สิ น ใจของฝ่ ายจัด การ ซึ่ งให้ด ํา เนิ น การ
รับผิดชอบตัดสิ นใจดําเนิ นงาน การจัดซื้ อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทํางาน ตามกรอบกลยุทธ์
นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมตั ิแล้ว (อนุมตั ิดาํ เนินการโดยฝ่ ายบริ หาร) หรื อการอนุ มตั ิ
รายการที่กรรมการมีส่วนได้เสี ย

• เรื่องทีด่ ําเนินการร่ วมกับฝ่ ายจัดการ







กําหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนงานประจําปี
ดูแลความเหมาะสม เพียงพอของระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน
กําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ
กําหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
การดูแลให้เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและอื่น ๆ ให้มีความน่าเชื่อถือ

ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของคณะกรรมการ
การแยกอํานาจหน้ าทีข่ องประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น
โดยรวม เนื่ องจากตําแหน่ งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริ ษทั ฯ เป็ นบุคคลคนเดี ยวกัน
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน บริ ษทั ฯ จึงได้แยกอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ออกจากกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างโปร่ งใส และมีประสิ ทธิภาพ

หมวดที่ 2
กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั ร่ วมกับคณะกรรมการบริ หาร กําหนด วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการ
(Objectives) เป็ นไปเพื่อความเติบโต ต่อเนื่อง และยัง่ ยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเหมายหลักที่สอดคล้องกับการ
สร้างคุณค่าให้กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคมโดยรวม ดังนี้;
1. วัตถุประสงค์ หรื อเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชดั เจน เหมาะสม สามารถใช้เป็ นแนวคิดหลักในการ
กําหนดรู ปแบบธุ รกิจ (Business model) และสื่ อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทํา
เป็ น คําขวัญ วิสัยทัศน์ ปรัชญา นโยบาย เป้ าหมาย ปฏิญญา และความมุ่งมัน่ ดังนี้
Motto
(คําขวัญ)
: อินเตอร์ลิ้งค์ นัมเบอร์วนั (INTERLINK no.1)
Vision
(วิสัยทัศน์)
: เติบโต ต่อเนื่อง และยัง่ ยืน
Philosophy
(ปรัชญา)
: นําเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย
Mission
(พันธกิจ)
: เติบโตไปพร้อมกันทั้งลูกค้า และพันธมิตร
Core value
(ค่านิยม)
: คนดี – คนเก่ง
Commitment
(ปฏิญญา)
: 1. สิ นค้าคุณภาพ
2. ราคาถูกกว่า
3. บริ การที่ดีกว่า
บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด ได้ประกาศนโยบายคุณภาพใหม่แยกตามธุ รกิจแต่ละบริ ษทั
เพื่อให้ระบบการบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ของแต่ละบริ ษทั ที่ดาํ เนินการอยูส่ ามารถดํารง คงอยู่ และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 ดังนี้

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
1. บริษัท อินเตอร์ ลงิ้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
นําเข้าและจัดจําหน่ายสายสัญญาณ ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและ
“ผูน้ าํ เข้าและค่าส่ ง อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค (Networking)”
2. บริษัท อินเตอร์ ลงิ้ ค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
ผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายไฟเบอร์ ออฟติกทัว่ ไทย, ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด
3. บริษัท อินเตอร์ ลงิ้ ค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ผูใ้ ห้บริ การและเชี่ยวชาญงานสร้างโครงการวิศวกรรม ระบบไฟฟ้ า ดิจิตอล และการขนส่ ง

2. ค่ านิยมขององค์ กร(Core Value) คือ แนวปฏิบตั ิที่เหมาะสมซึ่ งกําหนดเป็ นนโยบาย เพื่อมุ่งเน้นให้
พนักงานทุกคนปฏิ บตั ิ อันจะทําให้เกิ ดความเป็ นระเบียบแบบแผนในการปฏิบตั ิงาน และส่ งผลให้ภาพรวมการ
ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
ค่านิยมขององค์กร : คือคําว่า “คนดี คนเก่ง” ซึ่ งมีโดยมีแนวปฏิบตั ิที่เหมาะสม ดังนี้ :
 คนดี
1. เหตุผล
2. ใฝ่ หาความรู ้
3. ทีทศั นคติที่ดี
4. ซื้อสัตย์ สุ จริ ต มีคุณธรรม
5. เห็นแก่ส่วนรวม
6. ต้องเป็ นคนมีน้ าํ ใจ
7. มีความวิริยะอุตสาหะ
8. มีวนิ ยั และสัมมาคารวะ
9. รู ้หน้าที่ในงาน ในรอบครัว และในสังคม
10. รักษาชื่อเสี ยงทั้งของตนเองและบริ ษทั
 คนเก่ ง
1. เก่งคน
2. เก่งคิด
3. เก่งงาน
4. เก่งเรี ยน
3. คณะกรรมการส่ งเสริ ม การสื่ อสาร และเสริ ม สร้ า งให้ วัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายหลักขององค์ ก ร
สะท้อนอยูใ่ นการตัดสิ นใจและการดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
4. คณะกรรมการจัดทํากลยุทธ์ และแผนงานประจําปี สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของ
กิจการ โดยคํานึ งถึ งปั จจัยแวดล้อมของกิ จการ ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ ยงที่ยอมรับได้และควร
สนับสนุ นให้มีก ารจัดทํา หรื อทบทวนวัตถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย และกลยุท ธ์ สํา หรับ ระยะปานกลาง 3-5 ปี ด้วย
เพื่อให้มนั่ ใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจําปี ได้คาํ นึ งถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์
ได้ตามสมควร

หมวดที่ 3
เสริมสร้ างคณะกรรมการที่เอือ้ ต่ อการบรรลุผล

คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบในการกํา หนดและทบทวนโครงสร้ า งคณะกรรมการ ทั้ง ในเรื่ อ งขนาด
องค์ป ระกอบ สั ดส่ วนกรรมการที่ เป็ นอิ ส ระ ที่ เหมาะสมและจํา เป็ นต่ อการนํา พาองค์ก รสู่ ว ตั ถุ ป ระสงค์และ
เป้ าหมายหลักที่ ก าํ หนดไว้ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มี คุณสมบัติหลากหลายทั้งด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ ที่จาํ เป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมายหลักขององค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษทั
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษทั

1. คณะกรรมการบริ ษทั ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
2. คณะกรรมการบริ ษทั ให้มีจาํ นวนตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกําหนด แต่ตอ้ งมีจาํ นวนอย่างน้อย 5 คน แต่
ไม่ เกิ น 9 คน และกรรมการไม่ น้อยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํา นวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมี ถิ่นที่ อยู่ใ น
ราชอาณาจักรไทย
3. คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิส ระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการและอาจเลือก
รองประธานกรรมการและตําแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษทั
1. เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถมีความซื่ อสัตย์สุจริ ตมีจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิจและมีเวลาอย่าง
เพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่แก่บริ ษทั ได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการ
ขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิ จการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
3. ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริ ษทั
หรื อเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน หรื อกรรมการในนิ ติบุคคลอื่นซึ่ งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
แข่งขันกับกิจกรรมของบริ ษทั ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ตนหรื อผูอ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุ มผู ้
ถือหุ น้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. กรรมการอิ ส ระต้องมี คุณ สมบัติที่เกี่ ยวกับความเป็ นอิส ระตามที่ บริ ษ ทั กํา หนด และเป็ นไปตาม
แนวทางเดียวกันกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และต้องสามารถดูแล
ผลประโยชน์ ข องผู ้ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายได้เ ท่ า เที ย มกัน และไม่ ใ ห้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์
นอกจากนั้นยังสามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ

ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณากลัน่ กรองนโยบาย
และหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการ โดยพิ จ ารณาอัต ราให้มี ค วามเหมาะสมกับ หน้า ที่ แ ละความ
รั บ ผิดชอบ รวมทั้ง เปรี ย บเที ย บได้ก ับ อุ ต สาหกรรมในประเภทและขนาดใกล้เคี ย งกัน ให้ส อดคล้อ งกับ ผล
ประกอบการและความสําเร็ จของเป้ าหมาย และนําเสนอคณะกรรมการก่อนนําเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ

วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการซึ่ งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีกวาระหนึ่ งทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระ
การดํา รงตําแหน่ ง รวมไม่เกิ น 9 ปี เว้นแต่ค ณะกรรมการบริ ษ ทั จะเห็ นว่าบุ คคลนั้นสมควรดํา รงตํา แหน่ งเป็ น
กรรมการอิสระของบริ ษทั ต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั

ขอบเขต อํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการมี อาํ นาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุ ประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วย
ความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
2. จัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจําปี ภายใน 4 เดื อน นับตั้งแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี ของ
บริ ษทั
3. ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้ง/ปี
4. จัดทําและรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลดําเนิ นงาน
ในรอบปี ที่ผา่ นมา และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
5. กําหนดเป้ าหมายแนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนิ นธุ รกิ จ และงบประมาณของบริ ษทั ควบคุ ม
กํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล

6. การกําหนดนโยบายการบริ หารจัดการความเสี่ ยง (Risk Management Policy) และกํากับดูแลให้ฝ่าย
บริ หาร ปฏิ บตั ิตามนโยบายและรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ รวมถึงจัดให้มีการทบทวนระบบ
หรื อประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการจัด การความเสี่ ย งอย่ า งสมํ่า เสมอ และมี ร ะบบจัด การที่ มี
ประสิ ทธิ ผลครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร
7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุ มตั ิแผนการขยายธุ รกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการ
เข้าร่ วมลงทุนที่เสนอโดยฝ่ ายบริ หาร
8. จัดทํารายงานประจําปี และการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบ
ปี ที่ผา่ นมาในรายงานประจําปี ดังกล่าว และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
9. กํากับและดูแลการบริ หารจัดการและการดําเนิ นงานต่างๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาํ หนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและได้มา
หรื อจําหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่สําคัญ เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในและรายการตรวจสอบในที่เพียงพอและเหมาะสม
10. สนับสนุ นให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยจัดให้มีมาตรการ
ตามแนวทางขององค์กรต่อต้านคอร์ รัปชัน่ (CAC)
11. พิ จ ารณากํา หนดโครงสร้ า งการบริ ห ารงาน มี อ าํ นาจในการแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห าร และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นต้น และกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการกํากับดูแล
กิ จ การ สรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการบริ ห าร ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ไว้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ที่กาํ หนดนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจ
ที่ท าํ ให้ค ณะกรรมการบริ หารประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หาร และคณะอนุ ก รรมการชุ ดต่ า งๆ ดัง กล่ า ว
สามารถพิ จ ารณาและอนุ ม ัติ ร ายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง มี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ มี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ อื่นใดทํากับ บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิ
12. คณะกรรมการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิ บตั ิการอย่างหนึ่ ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจหน้าตามที่คณะกรรมการเห็ นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขการมอบอํานาจนั้นๆ ได้เมื่อ
เห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทาํ ให้บุคคลดังกล่าวสามารถ
พิจารณาและอนุ มตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่ นใดที่ จะทําขึ้ นกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้า มี) (ตามที่นิยามไว้ใ น
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อประกาศ
อื่นใดของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปรายการธุ รกิจปกติและเป็ นไป
ตามเงื่ อนไขการค้าโดยทัว่ ไป หรื อเป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและ
อนุ มตั ิไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กาํ หนดเกี่ ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง
กัน และรายการได้ม าหรื อจํา หน่ า ยไป ซึ่ งทรั พ ย์สิ น ที่ สํา คัญ ของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรื อประกาศอื่นใดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. คณะกรรมการได้ดูแล กําหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร เพื่อจัดทําแผนสื บทอดตําแหน่ง เพื่อ
เตรี ยมความพร้อมเมื่อเกิดกรณี ที่ผบู ้ ริ หารไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
14. คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)
โดยมอบหมายผ่านคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
15. คณะกรรมการได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่
โดยมอบหมายผ่านคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
16. คณะกรรมการได้จดั ให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ โดยมอบหมายผ่านคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
17. คณะกรรมการสนับสนุ นกรรมการให้เข้ารับการอบรมหลักสู ตรต่างๆ หรื อเข้าร่ วมกิ จกรรมสัมมนาที่
เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ใ นการปฏิ บตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง จึ งได้มีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการพัฒนา
ความรู ้อย่างต่อเนื่อง
18. คณะกรรมการมอบหมายให้ค ณะกรรมการกํา กับ ดู แลกิ จการ สรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน ได้
กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริ ษทั จดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่ง ไม่เกิน 5 แห่ ง
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการได้อย่างเต็มที่
19. คณะกรรมการทําหน้าที่ในการพิจารณากําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และยุทธศาสตร์ ของบริ ษทั และ
ทบทวนวิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และยุท ธศาสตร์ อย่า งสมํ่า เสมอ เพื่ อ ให้ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานได้มี
จุดมุ่งหมายในการดําเนินธุ รกิจไปในทิศทางเดียวกัน
20. คณะกรรมการได้มีการติดตาม ดู แลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ไปปฏิบตั ิใช้ ซึ่ งในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ประจําไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หาร โดย

กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงาน และผลประกอบการของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ที่
บริ ษทั ฯ วางไว้
21. คณะกรรมการพิจารณา และจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั โดย
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
22. คณะกรรมการได้กาํ หนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ ยงหลัก (Key Risk) ของบริ ษทั โดยเปิ ดเผย
ไว้ในรายงานประจําปี
23. คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายเกี่ยวกับการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
24. คณะกรรมการมี ก ารแบ่ ง แยกบทบาทหน้า ที่ ความรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการ/
ประธานกรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
25. คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการ หลักเกณฑ์การประเมินผลงานประจําปี ของคณะกรรมการแบบทั้ง
คณะ คณะกรรมการชุดย่อย แบบรายบุคคล และประเมินผูบ้ ริ หารสู งสุ ด (CEO)
26. คณะกรรมการมีการแต่งตั้งผูด้ าํ รงตําแหน่ ง เลขานุ การบริ ษทั เพื่อทําหน้าที่ต่างๆ โดยเปิ ดเผยไว้ใ น
รายงานประจําปี
27. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ ้นกู้ เพื่อนําเสนออนุมตั ิจากที่ประชุ มผู ้
ถือหุ น้ ต่อไป
28. พิจารณาอนุมตั ิค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในวงเงินที่เกินกว่าอํานาจของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยให้
นําเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
29. คณะกรรมการจัดให้มีช่องทางที่ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุก กลุ่ม สามารถติดต่อ/ร้ องเรี ย นในเรื่ องที่ อาจเป็ น
ปั ญหา กับคณะกรรมการโดยตรง โดยจัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผมู้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สามารถ
รายงานหรื อร้องเรี ยนในเรื่ องที่อาจทําให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั โดยมอบหมายให้กรรมการอิสระ
ในคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ ับรายงาน หรื อเรื่ องร้องเรี ยน และทําการสอบสวน และรายงานต่อ
คณะกรรมการ
30. คณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี โดยมอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผู ้
กําหนดตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้ง
ต่อกรรมการแต่ละคนให้รับทราบตั้งแต่ตน้ ปี เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่ วมประชุ ม และอาจมีการ
ประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่ องที่มีความสําคัญเร่ งด่วน
31. คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษ ัท เป็ นผู้จ ัด เตรี ย มเอกสารประกอบการประชุ ม
คณะกรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทําการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบถึงวาระการประชุ ม และมี
เวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
0

0

0

0

0

การประเมินผลคณะกรรมการบริษทั
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเป็ นรายบุคคล และรายคณะ
1. ประเมิ นตนเองรายบุ ค คล เลขานุ ก ารจะส่ ง แบบประเมิ นให้ค ณะกรรมการทํา การประเมิ น ผลการ
ปฏิ บตั ิงานของตนเองและกําหนดระยะเวลาในการจัดส่ งเพื่อให้เลขานุ การรวบรวมประมวลผลข้อมูล
และนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบใน
เดือนกุมภาพันธ์ของปี ถัดไป
2. ประเมิ นผลคณะกรรมการรายคณะโดยเลขานุ การบริ ษ ทั ส่ ง แบบประเมินให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั
ประเมินผลประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานร่ วมกันในที่ประชุ มทั้งคณะ เพื่อพิจารณาและทบทวนผลการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี

การประชุมของคณะกรรมการบริษทั
• บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการประชุมคณะกรรมการในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ จะต้องมีกรรมการ
มาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุ ม ในกรณี ที่ประธาน
กรรมการไม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อไม่ส ามารถปฏิ บ ัติห น้า ที่ ไ ด้ ถ้า มี ร องประธานกรรมการ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
กรรมการซึ่ งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุ มคณะกรรมการให้ถือเสี ยงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยง
หนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นถ้า
คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
• กรรมการบริ ษทั ฯ ต้องเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อรับทราบและร่ วมกัน
ตัดสิ นใจในการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ซึ่ งมีการกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้ง
ต่อกรรมการแต่ละท่านให้รับทราบตั้งแต่ตน้ ปี เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่ วมประชุ ม และอาจมีการ
ประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่ องที่มีความสําคัญเร่ งด่วน

กรรมการอิสระ
นิยามของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึ ง กรรมการที่มีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ โดยจะต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อส่ วนได้ส่วนเสี ยต่อผลการดําเนินงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั

บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนด นิยามของกรรมการอิสระ คุณสมบัติความเป็ นอิสระ โดยได้เปิ ดเผยไว้ในเอกสารแนบ
ในหนัง สื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมี คุณสมบัติครบถ้วนตามหลัก เกณฑ์
ข้อกําหนดที่คณะกรรมการกํากับดูแลตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ ดังนี้
1. ถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูเ้ กี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา
หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกันหรื อนิ ติ
บุคคลที่อาจความมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พน้ จากลักษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันหรื อ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พน้ จากลักษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่ เ ป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อ ย บริ ษ ทั ร่ วม บริ ษ ทั ย่อ ยลํา ดับ
เดียวกันหรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผูบ้ ริ หารหรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ ึ งมีสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พน้ จากลักษณะดังกล่าวไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การที่เป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผใู้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เป็ นนิติบุคคลให้
รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ของ
ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ได้พน้ จากลักษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่มี ค วามสั ม พันธ์ ใ นลัก ษณะที่ เป็ น บิ ด ามารดา คู่ ส มรส พี่น้อ งและบุ ต รรวมทั้ง คู่ ส มรสของบุ ต ร
ผูบ้ ริ หารผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็ นตัวแทนกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ที่เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

9. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจเรื่ องการดําเนินงานกิจการของ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ในกลุ่ม (เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน)
11. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ฐานะกรรมการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่ งคนที่มีความรู ้ และประสบการณ์เพียงพอเพื่อทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่ อถือของงบ
การเงินได้

2. คณะกรรมการชุ ดย่ อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ ด้าน
การเงินและบัญชี และประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องคุ ณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อกําหนดที่ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ กําหนดขึ้นโดยกรรมการตรวจสอบต้อง
มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูเ้ กี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันหรื อนิ ติ
บุคคลที่อาจความมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พน้ จากลักษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันหรื อ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พน้ จากลักษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

4. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม บริ ษ ทั ย่อยลํา ดับ
เดียวกันหรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผูบ้ ริ หารหรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบบัญชีซ่ ึ งมีสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พน้ จากลักษณะดังกล่าว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การที่เป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การทางวิชาชี พ เป็ นนิ ติบุคคลให้
รวมถึ งการเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ
ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่ได้พน้ จากลักษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน ได้รับการ
แต่งตั้ง
6. ไม่มี ค วามสั ม พันธ์ ใ นลัก ษณะที่ เป็ น บิ ดามารดา คู่ส มรส พี่น้องและบุ ตรรวมทั้ง คู่ส มรสของบุ ตร
ผูบ้ ริ หารผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็ นตัวแทนกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ื อ
หุน้ ที่เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
9. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจเรื่ องการดําเนิ นงานกิจการ
ของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10.ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ในกลุ่ม (เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน)
11. มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถทํา หน้า ที่ ฐ านะกรรมการตรวจสอบโดยมี ก าร
ตรวจสอบอย่า งน้ อ ยหนึ่ ง คนที่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เ พี ย งพอเพื่ อ ทํา หน้า ที่ ส อบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้

วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั แต่ง ตั้ง บุ ค คลที่มี คุณสมบัติค รบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่ อให้
กรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบ
แทนอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่ งตนทดแทน

ขอบเขต อํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ ยง และระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
3. สอบทานให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริ ยธรรมธุ รกิจ อย่างเหมาะสมและ
มีประสิ ทธิ ผล
4. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย เพื่อให้มนั่ ใจว่า สมเหตุผล และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
6. กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของแผนกตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็ น
อิสระ รวมทั้ง ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าตรวจสอบภายใน รวมถึงร่ วมประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
หัวหน้าตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้ง ผูส้ อบบัญชี และแผนกตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้ง ติ ดตามเพื่ อให้มน่ั ใจว่า ฝ่ ายบริ หารมี ก ารดํา เนิ นการต่อข้อเสนอแนะดัง กล่ าวอย่า ง
เพียงพอ มีประสิ ทธิ ภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
9. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิ ญผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรื อ
นําเสนอข้อมูล ร่ วมประชุม หรื อจัดส่ งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจําเป็ น
10.ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจําเป็ นเพื่อให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมขององค์กรและนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
11.จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในด้านต่างๆ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
12.ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท มอบหมายด้ว ยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานหรื อนําเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ ยวข้องต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุ นการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุ ตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
13.มีบทบาทหน้าที่ในการ เสนอ แต่งตั้ง และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอก
14.มีบทบาทหน้าที่ในการ เสนอ แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผูต้ รวจสอบบัญชีภายใน

ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังคงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีหรื อเรี ยกประชุ มตามที่ เห็ นสมควร อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ ง และมี
อํานาจในการเรี ยกประชุ มเพิ่มได้ตามความจําเป็ น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่ วมประชุ มทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจาํ เป็ นควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
3. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานที่ประชุ มในกรณี ที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่
ในที่ประชุม หรื อติดภารกิจให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุ มเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ งเป็ น
ประธานที่ประชุม
4. การประชุ มเป็ นการเฉพาะกับฝ่ ายบริ หาร หรื อผูต้ รวจสอบภายใน หรื อผูส้ อบบัญชี ต้องจัดให้มีข้ ึ น
อย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทําได้โดยถือเสี ยงข้างมาก ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบผูท้ ี่มีส่วน
ได้เสี ยใดๆ ในเรื่ องที่ พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่ วมในการแสดงความเห็นและลงมติในเรื่ องนั้น ๆ ถ้า
คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้น อีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
6. นํา ส่ ง หนัง สื อเชิ ญประชุ ม ล่ วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่ อนการประชุ ม เว้นแต่ ใ นกรณี จาํ เป็ นหรื อ
เร่ งด่วน จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอื่น หรื อกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้น ได้ โดยให้เลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อช่ วยกํากับดูแลงาน
ด้า นการบริ หารความเสี่ ย งในระดับ ต่ า งๆ ภายในองค์ ก รเพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า ฝ่ ายบริ หารซึ่ งเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบงานด้า นการบริ หารจัดการความเสี่ ยงได้นําระบบบริ หารความเสี่ ยงไปปฏิ บตั ิ อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ ครอบคลุ ม ความเสี่ ย งประเภทต่า งๆ อย่า งครบถ้วน และช่ วยกํา กับการปฏิ บตั ิ ตาม
แนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดําเนินธุ รกิจขององค์กรเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 3 คน โดยส่ วนใหญ่
ต้องเป็ นกรรมการอิสระ และต้องมีกรรมการอิสระปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นประธานฯ

วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีวาระการดํารงตําแหน่ ง 3 ปี โดยกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ
สามารถกลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. พิจารณาและนําเสนอนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
2. พิ จ ารณาสอบทานและให้ ค วามเห็ น ชอบความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) และนํา เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบ
3. กํากับดูแลการพัฒนาและปฏิ บตั ิตามนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้
กลุ่ มบริ ษ ทั ฯ มี ระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มี ประสิ ท ธิ ภาพทัว่ ทั้ง องค์ก รและมี การปฏิ บ ตั ิตามอย่า ง
ต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อติดตามความเสี่ ยงที่มีสาระสําคัญและดําเนินการเพื่อให้
มัน่ ใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่สําคัญ และมีผตู้ รวจสอบภายในเป็ น
ผูส้ อบทานเพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุ มภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ ยง
รวมทั้งการนําระบบการบริ หารความเสี่ ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับความเสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ยงที่สาํ คัญอย่างสมํ่าเสมอ
7. ให้คาํ แนะนําและคําปรึ กษาคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการ
แก้ไขข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริ หารความเสี่ ยง
8. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรื อทดแทนในคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงตามความเหมาะสม
รวมถึงการกําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการดําเนิ นการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
10. ประชุมเพื่อการสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน
กับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หาร/คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง/ผูต้ รวจสอบภายใน/ผูส้ อบบัญชี จะต้องรายงานหรื อ
นําเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงให้บรรลุตามหน้าที่ซ่ ึงได้รับมอบหมาย
ในการปฏิ บ ัติห น้า ที่ ดัง กล่ า วข้า งต้น คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง มี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังคงรับผิดชอบในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ต่อบุคคลภายนอก

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. ให้ ค ณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จัด การประชุ ม เป็ นประจํา อย่ า งน้ อ ยปี ละ 1 ครั้ ง โดย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงสามารถเชิญบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมได้
2. ในการประชุ มแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริ หารเข้าร่ วมประชุ ม และในการประชุ มมีจาํ นวนกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยูใ่ นขณะนั้นจึงจะถือเป็ นองค์ประชุม
3. ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงไม่ได้เข้าร่ วมประชุม และไม่ได้มีการแต่งตั้งรักษาการ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง กรรมการที่เข้าร่ วมประชุ มในครั้งนั้นจะเลื อกกรรมการท่านใด
ท่านหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
4. ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อาจเรี ยกประชุ มคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้เป็ นกรณี
พิเศษ หากมีการร้ องขอพิจารณาประเด็นสําคัญจําเป็ นต้องหารื อร่ วมกัน โดยคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงสามารถเชิญบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมได้ เช่น คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น
5. หากกรรมการท่านใดเป็ นผูม้ ี ส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจารณา ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรื อออก
เสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ
6. เลขานุ การคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีหน้าที่นดั หมายการประชุ ม จัดเตรี ยมวาระการประชุ ม
นํา ส่ ง เอกสารประกอบการประชุ ม และบันทึ ก รายงานการประชุ ม ทั้ง นี้ หนัง สื อเชิ ญประชุ ม และ
เอกสารประกอบการประชุมให้นาํ ส่ งล่วงหน้าก่อนการประชุม
7. ในการลงมติของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ให้ประธานกรรมการและกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง มีเสี ยงคนละหนึ่ งเสี ยงให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ กรณี ที่มีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานฯ มีสิทธิ ลงคะแนนอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาดและเลขานุการไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
8. นําเสนอรายงานต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
เมื่อมีการเปลี่ ยนแปลง แก้ไข ปรั บปรุ ง เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบและตระหนักถึงความ
เสี่ ยงสําคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ และปั จจัยที่อาจส่ งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ ยงขององค์กรในอนาคต

2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
องค์ ประกอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั ฯ อย่าง
น้อย 3 ท่าน ซึ่ งกรรมการกึ่งหนึ่งต้องเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการกํา กับ ดู แล สรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทนโดย
คัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษทั

3. หากจําเป็ นต้องมีคณะกรรมการที่ทาํ หน้าที่บริ หาร ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3
และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1. เป็ นผูม้ ีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึ งคุ ณสมบัติหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตลอดจนความรู ้
ด้านบรรษัทภิบาล
2. ประธานและกรรมการของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ควรเป็ น
กรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็ นแกนหลักในการผลักดันการปฏิ บตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนอย่างเป็ นอิสระ
3. กรรมการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ สรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน ต้อ งไม่ มี ร ายใดได้รั บ การจัด สรร
หลักทรั พย์ใดๆ เกิ นกว่าร้ อยละ 5 หรื อหากมี การได้รับการจัดสรรเกิ นร้ อยละ 5 ไม่มีสิทธิ ให้ความ
เห็นชอบในการจัดสรรครั้งนั้นๆ

วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการกํา กับ ดู แลกิ จการ สรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทน มี วาระการดํา รงตํา แหน่ ง 3 ปี โดย
กรรมการที่ครบกําหนดตามวาระสามารถกลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษทั และเมื่อกรรมการกํากับดู แลกิ จการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการกํากับดูแลกิ จการ สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนโดยอยูใ่ นตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาซึ่ งตนเข้ามาแทน

ขอบเขต อํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้จดั ทํากฎบัตรคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อกําหนดกรอบการดําเนินงาน โดยมีสาระสําคัญต่างๆ ดังนี้

ด้ านกํากับดูแลกิจการ
1. กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาและอนุมตั ิ
2. ให้คาํ แนะนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีแก่คณะกรรมการบริ ษทั
3. จัดทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนแนวปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษทั โดย
เปรี ย บเที ย บกับ หลัก การกํา กับ ดู แลกิ จการที่ ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง

ประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั อย่าง
สมํ่าเสมอ
4. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานตามความเหมาะสมและกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีให้คณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ โดยรายงานผลการกํากับดูแลกิจการให้
ทราบเป็ นระยะ
5. รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ
6. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มี
ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังคงรับผิดชอบในการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก

ด้ านสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1.1 กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั ฯ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการผูจ้ ดั การ
1.2 พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุ ดย่อย กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
ฯ พิจารณาอนุมตั ิ และหรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้วแต่กรณี
1.3 กําหนดค่าตอบแทนที่จาํ เป็ นและเหมาะสม ทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของกรรมการ กรรมการ
ชุดย่อย กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั แต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั
1.4 จัดทํา หลัก เกณฑ์และนโยบายในการกํา หนดค่า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิและ/
หรื อนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิตามแต่กรณี
1.5 รายงานกรอบด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจําปี
1.6 ร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประเมินและกําหนดผูส้ ื บทอดตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของ
บริ ษทั รวมทั้ง ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ซึ่ ง รายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดังกล่า ว และรายงาน
แผนการสื บทอดตําแหน่งของผูบ้ ริ หารระดับสู งให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบเป็ นประจําทุกปี
1.7 ร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ จัดทํานโยบายแผนการสื บทอดตําแหน่ งสําหรับตําแหน่ งกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ รวมทั้งผูบ้ ริ หารระดับสู งซึ่ งรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดงั กล่าว

1.8 พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
1.9 ดําเนินการอื่นๆ ใดหรื อตามอํานาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายหน้าที่
ให้เป็ นคราวๆ ไป
1.10 กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริ ษทั จดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่ง ไม่เกิน 5 แห่ ง
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการได้อย่างเต็มที่
ในการปฏิ บ ัติ หน้า ที่ ดัง กล่ า วข้า งต้น คณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ สรระหาและกํา หนด
ค่าตอบแทน มี ค วามรั บผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ยังคง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก

การประชุมของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1. ให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
2. ในการประชุ มคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้า
ร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
3. ในกรณี ที่ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไม่ได้เข้าร่ วมประชุ ม
และไม่ได้มีการแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมในครั้งนั้น จะเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
4. หากกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่ องที่
พิจารณาเรื่ องใด มิให้ออกเสี ยลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ ยกเว้นกรณี พิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งคณะ
5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสี ยงเพิ่มอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
6. เลขานุ การคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่นดั หมายการ
ประชุ ม จัดเตรี ยมวาระการประชุ ม นําส่ งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุ ม
ทั้งนี้ หนังสื อเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้นาํ ส่ งล่วงหน้าก่อนการประชุม
7. รายงานผลการประเมิ นตนเอง กรรมการทั้ง คณะและรายบุ ค คล ต่ อที่ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ในรายงาน
ประจําปี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี ตามความเหมาะสม
8. การรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่มี
การประชุ มต่อคณะกรรมการบริ ษทั จัดทําเสร็ จภายใน 30 วัน และลงนามรับรองความถูกต้อง โดย
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

9. รายงานในส่ วนที่ เกี่ ย วข้องกับ กํา กับ ดู แลกิ จการต่อที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ภายในเวลาที่
เหมาะสมเพื่อดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข ในกรณี ที่มีการกระทําที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
การดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท และไม่ เ ป็ นไปตามหลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จรรยาบรรณและ
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
10. คณะกรรมการ มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่ วม
ประชุม
ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการ และสมาชิกส่ วนใหญ่ ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหา
และกํา หนดค่ า ตอบแทน เป็ นกรรมการอิ ส ระ ซึ่ งมี ค วามเป็ นอิ ส ระ และไม่ มี ค วามขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ และในกรณี ที่กรรมการ ดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร หรื อมีส่วนได้เสี ย ไม่วา่
โดยตรงหรื อโดยอ้อมใจกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรื อสามารถใช้โอกาสหรื อข้อมูลของบริ ษทั เพื่อ
ประโยชน์ของตน คณะกรรมการจะดูแลให้มีความมัน่ ใจว่า บริ ษทั มีมาตรการป้ องกันอย่างเพียงพอ
และมีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบตามเหมาะสม

2.4 คณะกรรมการบริหาร
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการบริ ษ ทั จะเลื อกกรรมการบริ หารคนหนึ่ ง เป็ นประธานกรรมการบริ หาร ในกรณี ที่
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริ หารคนหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ นรอง
ประธาน
3. ประธานกรรมการบริ หารอาจเป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริ หารต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นอย่างดี มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิ จและมี
เวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั อย่างเต็มที่
2. คณะกรรมการบริ หารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน
จํากัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริ หาร มี หน้า ที่ ใ นการบริ หารกิ จการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ก าร
ประกอบกิจการของบริ ษทั ทั้งนี้ ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามนโยบาย
ข้อบังคับ หรื อคําสั่งใด ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริ หารมีหน้าที่
ในการพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิหรื อให้
ความเห็นชอบ
2. กําหนด พิจารณา อนุมตั ิ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายทางธุ รกิจ เป้ าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน
และงบประมาณของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิเฉพาะกรณี หรื อการดําเนินการใดๆ อันเป็ นปกติธุรกิจของบริ ษทั ภายใต้วงเงิน
หรื องบประมาณประจําปี ตามที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และมีอาํ นาจดําเนินการตามที่
กําหนดไว้
4. แต่ ง ตั้ง ถอดถอน เลิ ก จ้า ง ต่ออายุก ารทํา งาน พนัก งานหรื อเจ้า หน้า ที่ ระดับบริ หารของบริ ษ ทั ใน
ตําแหน่งที่ต่าํ กว่าตําแหน่งประธานกรรมการบริ หาร รวมถึงพิจารณาจ้าง หรื อเลิกจ้างบุคลากรที่มีอายุ
ครบ หรื อเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดให้เกษียณอายุตามข้อบังคับการทํางานของบริ ษทั และพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็ นไปตามโครงสร้างเงินเดือนขององค์กร
5. รายงานผลการดําเนินงานในเรื่ องและภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
• รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษท
ั รายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาที่กาํ หนดโดยตลาด
หลักทรัพย์
• รายงานของผูต
้ รวจสอบบัญชี เกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึงงบการเงินประจําปี
และงบการเงินราย ไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กาํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์
• รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ หารพิจารณาเห็นสมควร
6. พิจารณาและอนุ ม ัติก ารเข้า ร่ วมประมูล งานต่า งๆ ตลอดจนเข้า ดํา เนิ นงานโครงการต่ า งๆ ตามที่
เห็นสมควร รวมถึงการทํานิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวจนเสร็ จการ
7. พิจารณาสอบทานและอนุ มตั ิรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจําหน่ายทรัพย์สิน การบริ หารทรัพยากร
บุคคล การเงิน และการบริ หารเงิน การบริ หารงานทัว่ ไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุ รกิจของบริ ษทั
ภายในขอบเขตอํานาจที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
8. ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของตนเอง และประเมิ น ความเพี ย งพอของกฎบัต รและนํา เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
9. ดําเนินการอื่นๆ ใดหรื อตามอํานาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายหน้าที่
ให้เป็ นคราวๆ ไป

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีการกําหนดการประชุมเป็ นประจําทุกเดือน หากมีการยกเลิกหรื อประชุ มมี E-mail
แจ้ง ให้ ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งทราบล่ ว งหน้ า ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า งๆ ตามอํา นาจหน้า ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
1. รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เปรี ยบเทียบกับแผนงบประมาณรายไตรมาสต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั
2. รายงานกิจกรรมข้อมูลที่สาํ คัญ เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั
3. เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
• เลขานุ การที่ ประชุ มแจ้งกําหนดการประชุ มและส่ งหนังสื อนัดประชุ มล่ วงหน้าอย่างน้อย 7
วันก่อนวันประชุม
• เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม จดบันทึ ก การประชุ ม และจัดทํา ร่ า งรายงานการประชุ ม ส่ ง ให้ค ณะ
ผูบ้ ริ หารพิจารณาก่อนจัดพิมพ์ฉบับจริ งภายใน 14 วันหลังจากการวันประชุม

2.5 เลขานุการบริษทั ฯ
เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลการดํา เนิ น การงานด้ า นเลขานุ ก ารบริ ษั ท ให้ เ ป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการบริ ษทั

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องเลขานุการบริษทั
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสื อนัดประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ
1.3 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3. จัดส่ งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้องให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานนั้น
4. จัดการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแล ตรวจสอบ และให้คาํ แนะนําในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตามหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. เป็ นศูนย์กลางการติดต่อสื่ อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุ น้
7. ประสานงาน และติดตามการดําเนินงานตามมติของกรรมการ และผูถ้ ือหุ น้
8. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กาํ กับดูแลตาม
ระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ
9. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั
มอบหมาย
10. ให้คาํ แนะนําแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ เกี่ยวข้อง
11. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาํ แนะนํา กรณี ที่มีกรรมการเข้าใหม่ (Board of Director’s Orientation)
12. กําหนดตารางเวลาการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และ
แจ้งต่อกรรมการแต่ละคนให้รับทราบตั้งแต่ตน้ ปี เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่ วมประชุม และอาจมีการประชุ มครั้ง
พิเศษเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่ องที่มีความสําคัญเร่ งด่วน
13. จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการประชุ มคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุ มคณะกรรมการ อย่าง
น้อย 5 วันทําการ เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบถึงวาระการประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่าง
เพียงพอ
14. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
0

ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไว้อย่างชัดเจน และ
โปร่ ง ใส และอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ เ หมาะสม สามารถเที ย บเคี ย งได้ก ับ อุ ต สาหกรรมในลัก ษณะเดี ย วกัน

โดย

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนํา
ข้อมูลที่ได้ เสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
อนุมตั ิต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดค่าตอบแทนต่างๆ ดังนี้

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่ อย
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสู งให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใส มี
ความเป็ นธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน (Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee : CG&NRC)

รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รวมถึงปฏิบตั ิงาน
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้วแต่กรณี และได้
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริ ษทั กรรมการชุ ดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสู งขึ้น
ในการสรรหา แต่ ง ตั้ง กรรมการนั้น คณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ สรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน ซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่านจากจํานวนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 3
ท่าน โดยกรรมการได้กาํ หนดเป็ น นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)
และกําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่ กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และวิธีการในการ
สรรหาบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯและกรรมการชุดย่อย

0

0

0

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการ
คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลื อกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่ งใสและชัดเจน
เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาํ หนดไว้ ดังนี้
1. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการและการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่
2. คุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด, พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535, ข้อบังคับบริ ษทั ฯ และหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีของ
บริ ษทั ฯ
3. พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริ ษทั ฯ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ให้ความสําคัญต่อผูท้ ี่ มีทกั ษะ ประสบการณ์ วิชาชี พ คุ ณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลายที่
คณะกรรมการยัง ขาดอยู่ และมี ค วามจํา เป็ นอย่า งยิ่ง ต่ อ ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ ให้ อ งค์ป ระกอบ
คณะกรรมการมีความสมบูรณ์และเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
5. พิจารณาความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดํา เนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ รวมถึ ง ใช้ฐานข้อมูล กรรมการ (Director Pool) สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) เป็ นส่ วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่
6. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั โดยได้จดั ทํา
(Board Skill Matrix) ขึ้น โดยกําหนดคุ ณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา โดยพิจารณาทักษะ
ความเชี่ ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี การเงิ น เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และการ
บริ หารจัดการ เพื่อผสานความรู ้ความสามารถที่เป็ นประโยชน์แก่การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
7. พิจารณาการอุ ทิศเวลาของกรรมการ หากเป็ นกรรมการเดิ มที่จะกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ อาจ
พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในช่วงที่ดาํ รงตําแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจํานวนบริ ษทั ที่กรรมการ

แต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่ งให้เหมาะสมกับลักษณะหรื อสภาพธุ รกิ จของบริ ษทั ซึ่ งไม่ควรเกิ น 5
บริ ษทั จดทะเบียน เพื่อให้มนั่ ใจว่าประสิ ทธิ ภาพการทํางานจะไม่ลดลง
8. การแต่งตั้งกรรมการอิสระจะพิจารณาความเป็ นอิสระของบุคคลที่เสนอให้เป็ นกรรมการอิสระ ตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนด โดยมี
คุณสมบัติความเป็ นอิสระตามที่กาํ หนดไว้ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
9. ผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมา (ถ้ามี)
10. การให้ขอ้ เสนอแนะความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์

การพ้นวาระ
1. ในการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจํา ปี ทุ ก ครั้ ง ให้ก รรมการออกจากตํา แหน่ ง 1 ใน 3 ถ้า จํา นวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ให้กรรมการออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั
ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนในปี หลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
2. นอกจากข้อ 1 ให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ลงมติให้ออก
- ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
โดยกรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั ฯ การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริ ษทั ฯ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษ ทั ฯ ให้ค วามสําคัญในการจัดปฐมนิ เทศให้ก ับกรรมการเข้า ใหม่ทุ กครั้ง เพื่อให้ทราบถึ ง บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในธุ รกิจและการดําเนินงานด้านต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของกรรมการ จึงได้จดั ทํา แนวทางการปฐมนิ เทศกรรมการเข้าใหม่
(Board Orientation Guideline) ขึ้น โดยนําเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ อาทิ รายงานประจําปี แบบ 56-1 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เตรี ยมข้อมูลและดําเนินการดังต่อไปนี้

1. ข้ อมูลเรียนเชิ ญกรรมการใหม่ เข้ ารับตําแหน่ ง






ประวัติบริ ษทั และลักษณะการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั
โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่และกรรมการ
ค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลัง
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ข้ อมูลทีใ่ ช้ ปฐมนิเทศเมื่อได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการจากทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้น



















เรื่ องที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
รายงานการประชุมคณะกรรมการและกําหนดการประชุม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน
นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในบริ ษทั
นโยบายบริ หารความเสี่ ยง
การควบคุมภายใน
นโยบายรายการเกี่ยวโยง
จรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าที่ทางธุ รกิจของบริ ษทั
มาตรการการร้ องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ ม้ ครองการตอบโต้ และบรรเทาความ
เสี ย หายแก่ ผูร้ ายงาน ผูร้ ้ อ งเรี ย นหรื อ ผูท้ ี่ ใ ห้ค วามร่ ว มมื อในการรายงานการฝ่ าฝื นหรื อ ละเมิ ด
จรรยาบรรณ
นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรื อประโยชน์อื่นใด
ข้อพิพาททางกฎหมาย
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายด้านสิ ทธิ มนุษยชน
รายงานขององค์กรกํากับดูแลที่ให้บริ ษทั ปรับปรุ งและปฏิบตั ิตาม

3. การพบประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนการประชุ มคณะกรรมการครั้งแรก
จัดให้กรรมการใหม่ได้เข้าพบประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ก่อนการประชุ ม
คณะกรรมการครั้งแรก เพื่อแจ้งให้กรรมการท่านใหม่ทราบถึงนโยบายที่สําคัญของบริ ษทั วัฒนธรรมองค์กร

และความคาดหวังของบริ ษทั ที่จะได้รับประโยชน์จากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ
ท่านใหม่

กระบวนการ และหลักเกณฑ์ ในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้
กําหนดหลัก เกณฑ์ และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะในแต่ละปี โดยให้เลขานุ การบริ ษ ทั นําส่ งแบบ
ประเมินให้คณะกรรมการทุกสิ้ นปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และสรุ ปผลการประเมิน รวมถึงรายงานผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั โดยการประเมินผลงานคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละปี จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
ของคณะกรรมการบริ ษทั และหาแนวทางในการปรับปรุ งหลักเกณฑ์การประเมินสําหรับปี ถัดไป
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั แบ่งออกเป็ นดังนี้
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุ ดย่อยแบบรายคณะ
หัวข้อการประเมินโดยย่อ ดังนี้
 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (ด้านกํากับดูแลกิจการ)
 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (ด้านสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน)
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
หัวข้อการประเมินโดยย่อ ดังนี้
 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 การประชุมของคณะกรรมการ
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 การทําหน้าที่ของกรรมการ
 ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร

3. แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อยรายบุคคล
หัวข้อการประเมินโดยย่อ ดังนี้
 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 การประชุมของคณะกรรมการ
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. แบบประเมินของ CEO
มีหวั ข้อการประเมินโดยย่อ ดังนี้
 ความเป็ นผูน้ าํ
 การกําหนดกลยุทธ์
 การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
 การวางแผนและผลการปฏิบตั ิทางการเงิน
 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
 การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
 การสื บทอดตําแหน่ง
 ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
 คุณลักษณะส่ วนตัว
โดยวิ ธี ก ารให้ คะแนน เพื่ อให้ คณะกรรมการสามารถเปรี ยบเที ย บผลประเมิ นในแต่ ล ะหั ว ข้ อ หรื อ
เปรี ยบเที ย บผลประเมิ นของแต่ ล ะปี ได้ ซึ่ ง ได้ อ้า งอิ ง แบบประเมิ นทั้ ง หมดที่ จัดทํา ขึ ้น ตามตัวอย่ า งของตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558
ขั้นตอนการประเมิน
1. ทุกสิ้ นปี เลขานุการบริ ษทั นําส่ งแบบประเมินให้กรรมการแต่ละท่านประเมินแยกกันคนละ 1 ชุด
2. เลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมและรายงานสรุ ปผลการประเมิน โดยนําคะแนนทั้งหมดมาคํานวณ
เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (Weighted Average ) และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณารับทราบ
และหารื อร่ วมกันเป็ นประจําทุกปี

แผนพัฒนากรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่ วมอบรมหลักสู ตรตามข้อเสนอแนะของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
เช่น หลักสู ตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสู ตร Directors Certification Program (DCP)

หลักสู ตร Audit Committee Program (ACP) เป็ นต้น ซึ่งกรรมการส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการอบรม
หลักสู ตรดังกล่าวมาแล้ว รวมทั้งมีการส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมให้ความรู ้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งทางคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาหลักสู ตรการอบรมต่างๆ ที่น่าสนใจให้กบั กรรมการทุกท่านทราบ หากมีกรรมการ
ใหม่เข้ามาดํารงตําแหน่ง กรรมการท่านนั้นก็จะได้รับการสรุ ปลักษณะและแนวทางการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
จากประธานกรรมการเพื่อเป็ นข้อมูลต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังส่ งเสริ มให้เลขานุการบริ ษทั และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าอบรม
หลักสู ตรต่างๆ และรับฟัง/เสวนาในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิงาน ที่จดั โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการส่ งเสริ ม พัฒนาให้กรรมการ ได้พฒั นาความรู้ อย่างต่อเนื่ อง จึงได้จดั ทํา
นโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเสนอแนะให้กรรมการเข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ
เพิ่มเติม และในส่ วนที่ยงั ขาดอยู่ หรื อต้องการหาความรู้เพิ่มเติม อาทิ ด้านการตรวจสอบ, ด้านการบริ หารความ
เสี่ ยง, ด้านการกํากับดูแลกิจการ เป็ นต้น

การประชุมของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ประชุมระหว่างกัน โดยที่ไม่มีกรรมการที่
เป็ นผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมการประชุ ม ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณา
ประเด็นต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุ รกิจ และเรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจ

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั อืน่ ของตําแหน่ งในระดับกรรมการผู้จัดการขึน้ ไป
การดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั อื่นของตําแหน่ งในระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึ้นไป ในจํานวนที่มาก
เกินไป อาจมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้กาํ หนดนโยบายว่าด้วยการไปดํารง
ตําแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของตําแหน่งในระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึ้นไป เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาสําหรับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ตําแหน่งในระดับกรรมการผูจ้ ดั การขึ้นไป สามารถดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิ
เคชัน่ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมได้
2. การดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่น ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันหรื อคล้ายคลึงกันกับธุ รกิจหรื อ
ของกลุ่ มบริ ษทั ฯ ให้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นก่อนเสนอขอ
อนุมตั ิ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบตามลําดับ ก่อนเข้ารับการดํารงตําแหน่งนั้น

การจํากัดจํานวนบริษทั จดทะเบียน
เพื่อให้การปฏิ บตั ิ หน้าที่ของกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คณะกรรมการจึงกําหนดนโยบาย
จํากัดจํานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ได้ไม่
เกินกว่า 5 แห่ง เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสําหรับการเตรี ยมตัว และเข้าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการ

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายเกี่ ยวกับ การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้
มัน่ ใจได้วา่ ปฏิบตั ิเป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อาทิ การจัดทํารายการระหว่างกัน กําหนดนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่ในการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง และต้องเปิ ดเผยส่ วนได้
ส่ วนเสี ยใดๆ ที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ หากกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารคนใดที่มีส่วนได้
เสี ย ในหัวข้อ หรื อ เรื่ อ งที่ บ ริ ษ ัท จะเข้า ทํา รายการ ห้า มมี ส่ ว นร่ วมในการพิ จาณาอนุ ม ตั ิ ใ นเรื่ อ งดัง กล่ า ว หรื อ
กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ทาํ การซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เป็ นต้น

หมวดที่ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสู ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ด้านการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสู งให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใส มี
ความเป็ นธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน (Corporate Governance Nomination and Remuneration Committee : CG&NRC)
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รวมถึงปฏิ บตั ิงาน
อื่นๆ ที่ ได้รับมอบหมาย และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแล้วแต่กรณี จึงได้
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา กรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสู งขึ้น

การสรรหาผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการควรดําเนิ นการให้ม นั่ ใจว่าการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่จาํ เป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย
1. คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารง
ตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2.

คณะกรรมการสรรหากํากับติดตามดูแลให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดูแลให้มีผบู้ ริ หารระดับสู งที่
เหมาะสมโดยอย่างน้อยคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการสรรหาควรร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่เสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง

3. คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีแผนสื บทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็ นการเตรี ยมสื บทอด
ตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อให้ธุรกิจดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง
4. คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หารระดับสู งได้รับ
การอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
5.

คณะกรรมการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิ บตั ิในการไปดํารงตําแหน่ งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หารระดับสู งอย่างชัดเจน ทั้ง ประเภทของตําแหน่ ง กรรมการและ
จํานวนบริ ษทั ที่สามารถไปดํารงตําแหน่งได้

แผนสื บทอดตําแหน่ ง
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุ รกิจอย่างมีเติบโต ต่อเนื่อง และยัง่ ยืน จึงได้จดั ทําแผน
สื บทอดตําแหน่ง ในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพัฒนาให้มีศกั ยภาพ ที่จะสื บทอดตําแหน่งที่
สําคัญในการดําเนินธุ รกิจ โดยสามารถสื บทอดตําแหน่งได้ทนั ที หรื อภายใน 1-2 ปี โดยมีข้ นั ตอนการดําเนินงานที่
สําคัญ ดังนี้
1. กําหนดตําแหน่งงานสําคัญที่เป็ นตําแหน่งงานหลัก (Key Position) ในการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ
2. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัด
เลื อดผูส้ ื บทอดตําแหน่ ง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ศักยภาพ ของแต่ละ
ตําแหน่ งงาน และวิสัยทัศน์ในการบริ หารจัดการ เพื่อคัดเลือกผูบ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่
กําหนด

3. พิจารณาคัดเลื อกผูส้ ื บทอดตําแหน่งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ประเมินความพร้อมของผูไ้ ด้รับ
คัดเลือก ทั้งข้อเด่น และเรื่ องที่ตอ้ งพัฒนาเพิ่มเติม
4. การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) โดยจัดทําแผนพัฒนาความสามารถ
รายบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้มีความพร้อมในตําแหน่งที่จะสื บทอดตําแหน่ง โดยมอบหมาย
ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทําหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผูส้ ื บทอด
ตําแหน่ง
5. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทบทวนและประเมินผลการจัดทํา
แผนการสื บทอดตําแหน่งงานเป็ นประจํา และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบ อย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง

ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสู งและบุคลากร
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไว้อย่างชัดเจน และ
โปร่ ง ใส และอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ เ หมาะสม สามารถเที ย บเคี ย งได้ก ับ อุ ต สาหกรรมในลัก ษณะเดี ย วกัน โดย
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนํา
ข้อมูลที่ได้ เสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
อนุมตั ิต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดค่าตอบแทนต่างๆ ดังนี้

ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสู ง
หลักเกณฑ์ และวิธีการกําหนดค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสู ง และบุคลากรอืน่ ๆ
1. ค่ าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการกําหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนที่เป็ นเครื่ องจูงใจให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร รวมถึงผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
1.1 พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่ วนค่าตอบแทนที่เป็ นเงิ นเดื อน ผลการดําเนิ นงานระยะสั้น เช่ น
โบนัส และผลการดําเนินงานระยะยาว
1.2 กําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนโดยคํานึ งถึ งปั จจัย เช่ น ระดับค่าตอบแทนสู งกว่าหรื อเท่ากับ
ระดับอุตสาหกรรมเดียวกันโดยประมาณ ผลการดําเนินงานของกิจการ เป็ นต้น
1.3 กําหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และสื่ อสารให้เป็ นที่รับทราบ
อย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้

1.3.1 เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผลงาน
ควรจูงใจให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริ หารกิจการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก
กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
1.3.2 ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นประจําทุกปี หรื อมอบหมายให้คณะกรรมการกํากับ
ดู แ ลกิ จ การ สรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนเป็ นผูป้ ระเมิ น และประธานกรรมการหรื อ
กรรมการอาวุโสเป็ นผูส้ ื่ อสารผลการพิจารณา
1.3.3 อนุ มตั ิค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย
1.4 คณะกรรมการควรเห็ นชอบหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุ มตั ิโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง และติดตามให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ประเมินผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
บริ ษทั ฯ มี นโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ทั้งในระยะสั้น
เช่น การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน (KPI) ความสามารถในการทํากําไรในแต่ละปี และในระยะยาว เช่ น เงิ น
สมทบโครงการร่ วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เป็ นต้น

2. ค่ าตอบแทนพนักงาน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการจัดทํา คู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิงานขึ้น เพื่อประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลงาน ในการจ่ายค่าตอบแทน การปรับค่าจ้าง
เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ให้แก่พนักงาน โดยคํานึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลสําเร็ จของงานตามที่
ได้รับมอบหมาย การประเมินทักษะและคุณลักษณะด้านต่างๆ รวมถึ งการลา และการปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบวินยั
ขององค์กร และเพื่อให้การประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเป็ นไปตามระเบียบและระบบเดียวกัน ประเมิน
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสําหรับการพัฒนา ให้สอดคล้องกับนโยบายบริ ษทั นําข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ประกอบการพัฒนาบุคลากร และระดับสมรรถนะ (Competency) ให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีขอบเขตการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ โดยมีหวั ข้อการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน แบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 : การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลสําเร็ จของงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย (Key Performance Indicators)

ส่ วนที่ 2 : การประเมินทักษะและคุณลักษณะของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Personal Competency in the Job)
ส่ วนที่ 3 : การประเมินด้านการเข้าร่ วมกิจกรรมบริ ษทั (Activities)
ส่ วนที่ 4 : การประเมินด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบวินยั ในการทํางาน (Disciplinary Action)
โดยระดับผลงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งบุคลากรจะได้รับการประเมิน โดยใช้เกณฑ์
การให้น้ าํ หนักผลการปฏิ บตั ิงานทั้ง 4 ส่ วนในเบื้องต้น โดยแบ่งเป็ นช่ วงคะแนนการประเมิน โดยบริ ษทั ฯ มี
หลักเกณฑ์การพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้าง เงินเดือน และโบนัสประจําปี อย่างชัดเจน และเป็ นธรรม

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากร ซึ่ งเป็ นทรัพยากรที่สําคัญขององค์กร และเป็ นปั จจัยหลักที่
นําบริ ษทั ฯ ไปสู่ ความสําเร็ จ บริ ษทั ฯ จึงได้มีการกําหนดกลยุทธ์ และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ ที่มุ่งเน้น
ทางด้านการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดย
คํานึงถึงปั จจัยหลักต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลัง เพื่อรองรับการขยายธุ รกิจ การแข่งขันและ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และวัฒนธรรมขององค์กร โดยนําระบบการประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน (KPI) ความรู ้ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับชั้น
เพื่อเป็ นการตอบสนองนโยบายการบริ หารและพัฒนาบุ คลากร บริ ษ ทั ฯ จึ ง ได้ก าํ หนดแผนงานและ
ดําเนินการในการพัฒนาบุคลากร และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคลากร โดยมุ่งเน้นในเรื่ องต่างๆ ดังนี้

1. การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลัก และสายงานสนับสนุ นธุ รกิจ โดยเฉพาะสาย
งานหลัก ได้จดั หลัก สู ต รการอบรมความรู้ ใ นการปฏิ บ ัติง าน ทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บ ตั ิ โดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อให้มีทกั ษะและความสามารถในการปฏิบตั ิงานแต่ละด้าน เพื่อเป็ นการทบทวนและ
เสริ มทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ยงั กําหนดให้มีการทบทวนตัวชี้ วดั ผลงานหลักเป็ น
ประจํา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ

2. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าพนักงานทุกคนมีศกั ยภาพในตัว ที่สามารถนําออกมาใช้ได้โดยไม่มีขีดจํากัด
หากได้รับ การสนับ สนุ นและโอกาส บริ ษ ทั ฯ จึ งได้เปิ ดโอกาสในการแสดงออกซึ่ ง ศัก ยภาพของ
พนักงาน โดยผ่านกิจกรรมคุณภาพ ได้แก่ กิจกรรม 5ส กิจกรรมข้อเสนอแนะ หรื อการอบรมหลักสู ตร
ระยะยาวเฉพาะด้าน

3. การรักษาบุคลากรทีม่ ศี ักยภาพไว้ กบั บริษทั
บริ ษทั ฯ มีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถ และมีศกั ยภาพสู งในการทํางาน โดยให้โอกาสใน
การก้าวหน้าในสายอาชี พ โดยการกําหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และกําหนดให้มีการดําเนิ นการเป็ น
ประจํา ทุ ก ปี นอกจากนี้ ยัง ได้จดั ให้มี ก ารพัฒนาเป็ นรายบุ คคล โดยเฉพาะอย่า งยิ่งบุ ค ลากรระดับ
หัวหน้างานขึ้นไป และนอกจากนี้ ยังได้ดาํ เนินการปรับปรุ งการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยการนํา
ตัว ชี้ วัด ผลงานหลัก (KPIs) มาใช้ป ระเมิ น ผลอย่า งเป็ นรู ป ธรรม วัด ผลได้ ร่ ว มกับ ปั จ จัย ด้า น
ความสามารถและพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน (Competency) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือในการรักษาคน
ดีมีความสามารถ และเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้
พนักงานที่มีคุณลักษณะหลัก (Core Competency) ที่บริ ษทั พึงประสงค์ ได้แก่
 การเรี ยนรู ้และการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้
 การมุ่งเน้นจริ ยธรรม เพื่อส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงาน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 การให้บริ การลูกค้า เพื่อให้การบริ การที่ดีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 การมุ่ ง เน้น ผลลัพ ธ์ เพื่อการกํา หนดเป้ าหมายในการชี้ วดั ผลสํา เร็ จ และการกํา หนด
แผนงานให้บรรลุเป้ าหมาย

4. การกําหนดแผนในการทดแทนตําแหน่ งงาน (Succession Plan)
บริ ษทั ฯ เน้นการสรรหาจากภายใน มากกว่าการสรรหาจากภายนอก โดยเฉพาะตําแหน่ งงานใน
สายงานหลัก โดยผ่านกระบวนการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด ซึ่ งพิจารณาจาก
ผลการปฏิบตั ิงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) เป็ นหลัก ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการ
เตรี ยมความพร้ อมสําหรับบุคคลที่เป็ น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่
จําเป็ นตามตําแหน่งงาน

5. ระบบบริหารงานคุณภาพ
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการที่จะปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพการทํางานอย่างต่อเนื่ อง ด้วยการ
รักษาคุณภาพการบริ การด้วยมาตรฐานระบบการบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับการ
รั บรองจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : สรอ. หรื อ Management System Certification
Institute (Thailand) : MASCI ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํานโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร และ
พัฒนาบุคลากร ดังนี้

• นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทํางาน
บริ ษทั ฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็ นบริ ษทั ผูน้ าํ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ที่เติบโต
ต่อเนื่ อง และยัง่ ยืน โดยตระหนักถึ งความสําคัญของคุ ณภาพ ความมัน่ คง อาชี วอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมการทํางาน ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการดําเนิ นธุ รกิ จ เพื่อนํามาซึ่ งคุณภาพชี วิต
การทํางาน และสุ ขภาพที่ดีของพนักงาน และลดความเสี่ ยงอันตราย และอุบตั ิเหตุต่างๆ ของพนักงาน
และปรับปรุ งการดําเนิ นงานของธุ รกิจให้เกิดความปลอดภัย ตลอดจนให้ความรู้ในวิธีการปฏิ บตั ิงานที่
ปลอดภัย จัดหาเครื่ องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอกับสภาพการทํางาน ตลอดจนแนะนําชี้ แจงให้
ทราบถึงสาเหตุ และวิธีการป้ องกัน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย อันนํามาซึ่ งคุณภาพชีวติ การทํางานและสุ ขภาพ
ที่ดีของพนักงานเป็ นสําคัญ โดยบริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ในวิธีการปฏิ บตั ิงานที่
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

• นโยบายการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึ งความสําคัญในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อมและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการ
ดู แลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อมและพลัง งาน จึ ง ได้จ ัดทํา นโยบายอนุ รัก ษ์พ ลัง งาน เพื่ อปลู ก จิ ต สํา นึ ก และให้
ความสําคัญต่อการอนุรักษ์และใส่ ใจสิ่ งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้
ความเข้า ใจ ให้พ นัก งาน โดยจัดตั้ง คณะทํา งานให้รับ ผิดชอบในเรื่ อ งของแผนการอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน
กํา หนดแนวทางต่ า งๆ เผยแพร่ ประชาสัม พันธ์ เชิ ญชวนให้พ นัก งานทุ ก คนมี ส่ วนร่ วมในการลดใช้
พลังงาน มีการติดตามผล เก็บสถิติ และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตามแผน และสรุ ปผลรายงาน และนํา
ผลมาแก้ไขปรับปรุ งให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยที่ผา่ นมา มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง ติดต่อกันตั้งแต่
ปี 2556 ทั้งในองค์กร และภายนอกสถานที่ จนถึงปัจจุบนั

• นโยบายป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสร้างมาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดใน
องค์กร เนื่องจากบริ ษทั ฯ ทราบและเข้าใจในโทษของยาเสพติดเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสู ญเสี ย
ทรัพยากรมนุ ษย์อนั เนื่ องมาจากสาเหตุน้ ี ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงกําหนดให้มีนโยบายป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิดา้ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติดในองค์กร เป็ นการปลูกฝังจิตสํานึ กที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ ริ หารและพนักงานทุก
ระดับ และนํามาซึ่ งคุ ณภาพชี วิตการทํางานที่ดีโดยทัว่ กันของพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ที่มีเจตนารมณ์ในการ
สร้ างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิ ดความตระหนักและร่ วมจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งนโยบาย ฉบับนี้ ประกาศใช้

สําหรับทุกหน่ วยงานของกลุ่มบริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จํากัด (มหาชน) โดยปฏิบตั ิตามแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริ ษทั ฯ พนักงานทุกคนต้องเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายฯ ฉบับนี้
ในทุกๆ ขั้นตอนปฏิบตั ิงาน

• นโยบาย 5 ส
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อ มในการทํา งานให้มี ค วามเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ปลอดภัย ถู ก
สุ ขลักษณะ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม และสนับสนุนประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน เสริ มสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การปฏิ บตั ิงาน และเป็ นการเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่ วนร่ วมของพนักงานทุก
ระดับ มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร โดยบริ ษทั ฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะทํางาน
กิจกรรม 5ส เพื่อให้การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ และเพื่อให้กิจกรรม 5ส เป็ นส่ วน
หนึ่ งของการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งจะทําให้เสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และสะดวกต่อการใช้งานของ
พนักงาน

หมวดที่ 5
ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
บริ ษทั ฯได้ประกอบกิ จการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการปฏิบตั ิและตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
(System) เริ่ มตั้งแต่การป้ องกัน (Prevent) รักษา (Maintain) ปรับปรุ ง (Improve) และพัฒนา (Development) เพื่อ
ส่ งเสริ มให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (Innovation) อยูเ่ สมอ โดยจัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
ธุ รกิจ เพื่อการวัดระดับความคาดหวัง ความพึงพอใจของลูกค้า และนําเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอด
เป็ นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสมํ่าเสมอ

บริษทั ให้ ความสํ าคัญและสนับสนุนการสร้ างนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่ าแก่ ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการ
สร้ างคุณประโยชน์ ต่อลูกค้ า และผู้ทเี่ กีย่ วข้ องทุกภาคส่ วน โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่ อสั งคม และ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก โดยกําหนดเป็ นแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่าย
จัดการนําไปเป็ นส่ วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุ งการดําเนินงาน และมีการติดตามผล
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2. ส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปั จจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ซึ่ ง
อาจครอบคลุมการกําหนดรู ปแบบธุ รกิจ (Business Model) วิธีคิด มุมมองในการออกแบบ และพัฒนาสิ นค้าและ
บริ การ การวิจยั การปรับปรุ งกระบวนการผลิต และกระบวนการทํางาน รวมทั้งการร่ วมมือกับคู่คา้
โดยนวัตกรรม ควรมีลกั ษณะเป็ นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่ กิ จการ ลูกค้า คู่คา้ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม และเป็ นนวัตกรรมที่ไม่สนับสนุ นให้เกิ ดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรื อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรื อ
ขาดจริ ยธรรม
บริษัทฯ ได้ มีการส่ งเสริม ต่ อยอด และพัฒนานวัตกรรมต่ าง ๆ อย่างเป็ นรู ปธรรม ดังนี้
1. ดําเนิ นธุ รกิ จอย่างใส่ ใจต่อการอนุ รักษ์พลังงานและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในการใช้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ป ลอดภัย เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อม และประหยัด พลัง งาน ด้ว ยการคิ ด คันและพัฒ นานวัต กรรม
ผลิตภัณฑ์และการบริ การที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ผ่านมุมมองใน 3 มิติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการ
ปลูกฝังจิตสํานึกให้พนักงานทุกคนคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ดังนั้นผลิ ตภัณฑ์ที่นาํ เข้ามาจัดจําหน่ ายจึงอยู่ภายใต้มาตรฐานทางด้านสิ่ งแวดล้อมของ RoHs (Restriction of
Hazardous Substances) ซึ่ งเป็ นระเบียบของสหภาพยุโรป (Directive 2002/95/EC) ที่กาํ หนดไว้
2. พัฒนารู ปแบบการขายใหม่ๆ โดยการออกแบบเลขาฝ่ ายขาย เป็ นฝ่ ายสนับสนุ นการดําเนิ นงานของฝ่ าย
ขาย เพื่ออํานวยความสะดวกให้ลูกค้า ให้สามารถเข้าถึ งผลิตภัณฑ์และบริ การได้รวดเร็ วมากยิ่งขึ้ น ซึ่ งจากการ
พัฒนาระบบดังกล่าวทําให้ยอดขายมีการเติบโตในทุกๆปี โดยในปี 2561
3. มีการออกแบบและพัฒนาระบบ I Claim เพื่อเป็ นเครื่ องที่ใช้ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าใน
การบริ การหลังการขาย โดยลู กค้าสามารถตรวจสอบสถานการณ์ซ่ อมบํารุ งและระยะเวลาในการซ่ อมบํารุ งใน
ตลอดเวลา โดยที่ระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลการซ่อมบํารุ งไว้เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลต่อไป
4. พัฒนาระบบการอบรม และสั ม มนาโดยเน้นการสร้ า งความร่ วมมื อกับ สถาบันทางการศึ ก ษาเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู ้ และทักษะที่เหมาะสมกับการใช้อุปกรณ์สายสัญญาณ ซึ่ งเป็ นช่ องทางหนึ่ งในการเพิ่มทักษะที่
จําเป็ นให้นกั เรี ยน นักศึกษาสายอาชี วะให้มีศกั ยภาพสามารถตอบโจทย์ในตลาดแรงงาน พร้อมทั้งเป็ นอีกช่องทาง
หนึ่งในการสรรหาพนักงานในอนาคต โดยในปี 2561 ทางบริ ษทั ฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับทาง
วิท ยาลัย เทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรี ย นจิ ตรลดา (สายวิช าชี พ ) เพื่อสร้ า งความร่ วมมื อแก่ ก ันในการหารื อ
แลกเปลี่ยนความรู ้ในด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันและจะร่ วมมือกันในการดําเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้การฝึ ก
ประสบการณ์ในด้านวิชาชีพและ ฝึ กงานของนักเรี ยน เป็ นต้น
5. เน้นการรี ไซเคิล ขยะเหลือใช้ โดยเฉพาะไม้พาเลทที่เหลือใช้จากการขนส่ ง โดยนําเปลี่ยนสภาพเป็ น
เฟอร์ นิเจอร์ และของเล่นเด็ก เพื่อส่ งมอบให้แก่โรงเรี ยนที่ขาดแคลน โดยในปี 2561 ทางบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการส่ ง
มอบไปแล้ว กว่า 2 โรงเรี ยน

บริษทั ฯ ติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่ างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่ อสั งคม และ
สิ่ งแวดล้อม และสะท้ อนอยู่ในแผนดําเนินการ เพือ่ ให้ มนั่ ใจว่ า ทุกฝ่ ายขององค์ กร ได้ ดําเนินการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ ของบริษทั ฯ โดยมีแนวปฏิบัติ ซึ่ง
ครอบคลุมเรื่องดังต่ อไปนี้
1. ความรับผิดชอบต่ อพนักงาน/ลูกจ้ าง
บริ ษทั ฯปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ไม่มีขอ้ ยกเว้นในเรื่ องถิ่นกําเนิ ด เชื้อชาติ ศาสนา
เพศ สถานภาพ การสมรส ภาษาหรื อตําแหน่ง ไม่มีการใช้หรื อสนับสนุ นการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่
สนับสนุนแนวทางการทุจริ ตและคอร์รัปชันทุกรู ปแบบ มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความ
ปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะอนามัย การส่ งเสริ มกิจกรรมต่างๆให้กบั พนักงาน ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากรในระยะยาว การสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมถึงเปิ ดโอกาสให้
พนักงานร้องเรี ยน ในกรณี ที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ มีการจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้ พัฒนา
ศักยภาพและส่ งเสริ มความก้าวหน้า รวมถึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานในด้านอื่นๆ
ในด้านความปลอดภัยในชีวติ และสุ ขอนามัยของพนักงานนั้น บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสําคัญเสมอมา
ทําให้มี การดํา เนิ นการในเรื่ องดังกล่ าวอย่างต่อเนื่ อง มี การกํา หนดนโยบายอาชี วอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมการทํางาน เพื่อให้ทุก หน่ วยงานมีระบบการจัดการอาชี วอนามัย และความปลอดภัย ที่ดี โดยที่
มุ่งหวังที่จะให้สร้างเป็ นวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์ พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด อีกทั้งยังมี
การฝึ กอบรมเพื่อสร้ างการตระหนักถึ งความปลอดภัยในการทํางาน เรี ยนรู้ถึงหลักการประเมินความเสี่ ยง การ
ป้ องกัน การควบคุม และการปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ

2. ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
ส่ งมอบสิ นค้า และให้บริ การที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกค้า ในราคาที่เป็ นธรรม โดยยึดหลัก
ปฏิญญาของบริ ษทั คือ “สิ นค้าคุณภาพ ราคาถูกกว่า บริ การที่ดีกว่า” รวมถึงการให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง
ชัดเจน และทันต่อความต้องการของลูกค้า ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด ให้ความสําคัญต่อ
ลูกค้า และบริ การอย่างเต็มใจ สุ ภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ตลอดจนมีกระบวนการให้ลูกค้า
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับสิ นค้า และบริ การ ในเว็บไซต์บริ ษทั ฯ และมีการติดตามวัดผลสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า
เพื่อการพัฒนา ปรับปรุ งสิ นค้าและบริ การ และปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ
คํานึงถึงสุ ขภาพ ความปลอดภัย ความเป็ นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริ การหลังการขายตลอดช่วงอายุ
สิ นค้าและบริ การ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการส่ งเสริ มการขาย ซึ่ งต้องกระทําอย่างมีความ
รับผิดชอบ ไม่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้าเป็ นสําคัญ

บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) มีตวั ชี้วดั ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่ไม่ใช่ตวั เงิน
เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ความสําคัญกับการสร้างความพึงพอใจ และการให้บริ การกับลูกค้า จึง
จัดทําแบบสอบถาม เพื่อประเมินและรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อที่จะได้นาํ มาปรับปรุ งสิ นค้า และการ
ให้บริ การให้มีคุณภาพที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การสํารวจความพึงพอใจเป็ นประจําทุกปี

3. ความรับผิดชอบต่ อคู่ค้า
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยรักษา
ความสัมพันธ์อนั ดีแบบยัง่ ยืนกับคู่คา้ โดยเฉพาะกระบวนการในการคัดเลือกคู่คา้ โดยปฏิบตั ิตามระเบียบจัดซื้ อ
จัดจ้างอย่างชัดเจน ถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่คา้ คุณสมบัติและการสมัครเป็ นคู่คา้ จัดทํารู ปแบบ
สัญญาที่เหมาะสมและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน จัดให้มีระบบการจัดการ ติดตาม เพื่อให้มนั่ ใจว่า มีการปฏิบตั ิตาม
สัญญาครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริ ต และพฤติกรรมมิชอบในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการจัดซื้ อจัดซื้อ รวมทั้งส่ งเสริ มให้คู่คา้ ร่ วมต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และไม่สนับสนุนสิ นค้าหรื อการ
กระทําที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา และประกอบธุ รกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจังและต่อเนื่ องร่ วมกัน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่คา้ จะต้องมีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือ
ได้ ตรวจสอบได้ และมีศกั ยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริ ษทั ฯ ได้ในระยะยาว มีความสามารถในการผลิต
จําหน่าย บริ การ โดยสิ นค้าหรื อบริ การต้องมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของบริ ษทั ฯ และมีบริ การหลังการขายที่
ดีให้แก่ลูกค้า มีการส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่ อง

4. ความรับผิดชอบต่ อผู้ร่วมลงทุน
บริ ษทั ฯ เคารพซึ่ งสิ ทธิ ของผูร้ ่ วมทุนและปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมทุนทุกรายอย่างเป็ นธรรม ไม่เอาเปรี ยบผูร้ ่ วมลงทุน
ตลอดจนให้ความร่ วมมืออย่างดีกบั ผูร้ ่ วมลงทุน เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการดําเนิ นงานของกิจการร่ วมทุนให้มี
ความแข็งแกร่ ง สนับสนุ นให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่ วมกันพิจารณากําหนดแผนธุ รกิจ
ร่ วมกันพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่ งใส รวมทั้งติดตามและผลักดันให้การดําเนิ นงานของ
กิจการร่ วมทุนเป็ นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของ
กิจการร่ วมทุนประสบผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่ วมทุน
0

5. ความรับผิดชอบต่ อเจ้ าหนี้
คณะกรรมการบริ ษทั คํานึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่ อสัตย์ในการดําเนินธุ รกิจ และ
ยึดมัน่ ในการสร้างความเชื่อถือและการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ อย่างเป็ นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิต่อ
เจ้าหนี้ /เจ้าหนี้ค้ าํ ประกันของบริ ษทั ฯ ตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะเรื่ องเงื่อนไขคํ้าประกัน
การบริ หารเงินทุน และหากเกิดการผิดนัดชําระหนี้ มีการบริ หารเงินกูย้ มื ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้
เงิน ไม่นาํ เงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ ดูแลให้มีการชําระเงินคืนเงินกู้ และดอกเบี้ย
0

ให้กบั เจ้าหนี้ ตามกําหนดเวลา และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลงที่ทาํ กับเจ้าหนี้อย่างครบถ้วน กรณี
ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใดได้ ต้องรี บแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาอย่างสมเหตุสมผล และมีการสื่ อสารกับเจ้าหนี้ถึงสถานะของธุ รกิจอย่างสมํ่าเสมอ และมุ่งมัน่ ในการ
รักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับเจ้าหนี้ กําหนดแนวทางในการบริ หารเงินทุน เพื่อความมัน่ คงแก่บริ ษทั ฯ ในระยะ
ยาว และเพื่อการบริ หารสภาพคล่องเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการชําระหนี้ คืนให้แก่เจ้าหนี้ของบริ ษทั ฯ อย่างตรง
ต่อเวลา โดยบริ ษทั ฯ จะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ฯ แก่เจ้าหนี้ดว้ ยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่ งใส
ซื่ อสัตย์

6. ความรับผิดชอบต่ อคู่แข่ งทางการค้ า/การแข่ งขันอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุ รกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างเป็ นธรรม ตามกรอบของกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้า โดยยึดมัน่ ในการดําเนินธุ รกิจภายในจรรยาบรรณบริ ษทั ฯ อย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใส จึงกําหนด
หลักนโยบายโดยย่อ ดังนี้ ไม่เอาเปรี ยบคู่แข่งด้วยวิธกีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ น
ความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม ไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของ
คู่แข่ง ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริ ง สนับสนุนและส่ งเสริ ม
ให้เกิดการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการตกลงใด ๆ ที่เป็ นการผูกขาด ลด หรื อการจํากัดการแข่งขัน
0

0

0

7. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ เชื่อว่า สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ที่เข้มแข็ง คือรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้า
จึงให้ความสําคัญกับการดําเนินธุ รกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ จะ
ดําเนินธุ รกิจที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสมํ่าเสมอ และมีนโยบายในการปลูกฝังจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับ
ให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน โดยป้ องกัน ลด จัดการและดูแล
ให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ จะไม่สร้าง หรื อก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่ งแวดล้อมในทุกด้าน ซึ่ งครอบคลุมการใช้
วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เป็ นต้น
0

0

8. การต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน
บริ ษทั มีนโยบายในการดําเนิ นการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ โดยได้จดั ทําแนวทางการปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์
อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริ ษทั ซึ่ งได้ผ่านการอนุ มตั ิโดยที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2552 เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิ กายน 2557 เอกสารเลขที่ บช. 480/57/บส. โดยได้สื่ อสารไปยังพนัก งานทุ กคน โดยมี การ
กําหนดให้ มีการอบรมเกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบตั ิ ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน แก่พนักงานทุกคนใน
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และติดประกาศผ่านบอร์ ดภายในบริ ษทั ฯ อีกทั้งบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อเผยแพร่
แก่บุคคลทัว่ ไปที่สนใจ และเพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและนําไปปรับใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม รวมถึงสนับสนุนให้บริ ษทั อื่นๆ และคู่คา้ จัดทํา และประกาศเป็ นนโยบาย

บริษทั ฯ ติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพือ่ ให้ สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักได้ อย่ างยัง่ ยืน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ตระหนักถึงความจําเป็ นของทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมี
ผลกระทบต่อกันและกัน
2. ตระหนักถึงรู ปแบบธุ รกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทําให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่แตกต่างกัน
จึงควรคํานึ งถึ งผลกระทบและความคุม้ ค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริ ยธรรม
ความรับผิดชอบ และการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการที่ยงั่ ยืน
3. ฝ่ ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ในการบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายหลัก ของกิ จการ โดยคํานึ งถึ งการเปลี่ ย นแปลงของปั จจัยภายในและ
ภายนอกอยูเ่ สมอ ตามแนวทางปฏิบตั ิ ซึ่ งทรัพยากรที่กิจการควรคํานึงถึงควรมีอย่างน้อย 6 ประเภท ได้แก่
1. การเงิน (Financial Capital)
2. การผลิต (Manufactured Capital)
3. ภูมิปัญญา (Intellectual Capital)
4. ด้านบุคลากร (Human Capital)
5. สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital)
6. ธรรมชาติ (Natural Capital)
4. จัดให้มีกรอบการกํากับดูแลกิจการ และการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทาง
ธุ รกิจ และพัฒนาการดําเนิ นงาน บริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายหลัก
ของกิจการ

หมวดที่ 6
ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อกํากับ
ดูแลระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่จะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ผล และมี
การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายต่างๆ ซึ่ งมีการจัดให้มีแผนกตรวจสอบ
ภายในที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิ ทธิ ภาพระบบการ

บริ หารความเสี่ ยงและการควบคุ ม ภายใน พร้ อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็ นถึ งความ
เพียงพอของระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในไว้ในรายงานประจําปี

การบริหารความเสี่ ยง
บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงเชิ งบูรณา
การที่ ค รอบคลุ ม การบริ หารความเสี่ ย งทั้ง องค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยงและ
แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งประกอบด้วยผูม้ ีความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริ หาร
ความเสี่ ยงในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อฝ่ ายจัดการ, คณะทํางาน และคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้แน่ใจ
ว่าการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ดําเนิ นการได้อย่างเหมาะสม เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล (โดยบริ หารความเสี่ ยงตามแนวปฏิบตั ิมาตรฐานสากล COSO) รวมถึงมัน่ ใจได้ว่าประเด็นความ
เสี่ ยงที่สําคัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน มีกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่สําคัญซึ่ งแบ่งได้ตามประเภท
ความเสี่ ยงที่มีอยู่ ณ ขณะนี้ดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงาน (Operational Risk)
ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี (Information Technology)
ความเสี่ ยงด้านคอร์ รัปชัน่ (Corruption Risk)

ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ าย โดยมี ก ารบริ หารงานตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ดี ทางคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษ ทั
กําหนดนโยบายแนวทางการดํา เนิ นการต่างๆ เพื่อสนับสนุ นให้บริ ษทั ตัดสิ นใจที่ ดีที่สุ ด และช่ วยให้มองเห็ น
โอกาส ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์สาํ คัญที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

1. ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีดิจิทลั
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีดิจิทลั ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดําเนิ นชี วิตประจําวันและการทําธุ รกิ จ
อาทิ การนําเทคโนโลยีดิจิทลั มาให้ในการขนส่ ง การทําการตลาด การจําหน่ ายสิ นค้าออนไลน์ หรื อการพัฒนา
นวัต กรรมใหม่ ๆ ซึ่ งในระยะยาวการเปลี่ ย นแปลงดัง กล่ า วเป็ นความเสี่ ย งที่ อ าจส่ ง ผลให้ บ ริ ษ ัท ฯสู ญ เสี ย
ความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น บริ ษทั ฯ ได้นาํ ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมาเป็ นโอกาสใน
การต่อยอดทางธุ รกิจ โดยบริ ษทั ฯ ได้สร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็ นองค์กรวิศวกรรมที่มีนวัตกรรมสิ นค้าใหม่ๆ
สําหรับตลาดใหม่มาโดยตลอด และสามารถปรับปรุ งกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

2. ความเสี่ ยงด้ านความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์
การดําเนิ นธุ รกิ จธุ รกิจของบริ ษทั ต้องอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนิ นงาน บริ ษทั จึงต้อง
เผชิ ญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ท้ งั จากภายในและภายนอก ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อธุ รกิ จ ดังนั้น บริ ษทั ได้จดั ทํา
กรอบการดําเนิ นงานเพื่อความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ และจัดให้มีกระบวนการรวมถึงเครื่ องมือ นอกจากนี้
บริ ษ ัท ฯ ได้สื่ อสารกับ พนัก งานรั บ ทราบเกี่ ย วกับ ประเด็นต่ า งๆ ด้า นความปลอดภัย ของข้อมูล เพื่อ เพิ่ ม ความ
ตระหนัก และความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น
บริ ษทั จัดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น อาทิ

นโยบายการไม่ ละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญาหรือลิขสิ ทธิ์
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยได้จดั ทําแนวทางการปฏิบตั ิเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร ตามเอกสารเลขที่ IT.005/14/BS ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 6 มกราคม 2557 ในการปฏิ บตั ิ
เกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ โดยบริ ษทั มีแนวทางในการดําเนิ นการเกี่ ยวกับเรื่ องราว
ต่างๆ อาทิ พนักงานทุกคนต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริ ษทั และได้มี
การตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ การทํางานของพนักงาน เพื่อป้ องกันการใช้ซอฟแวร์ ที่ละเมิด
ลิขสิ ทธิ์ หรื อไม่เกี่ยวข้องกับการทํางาน โดยถื อเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผูบ้ ริ หาร พนักงานทุกคน
บริ ษทั ในเครื อ ตลอดจนผูร้ ับเหมาที่ทาํ งานในนามของบริ ษทั ฯ

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้การควบคุมภายในของบริ ษทั เป็ นไปตาม
กรอบกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Tramway
Commission) โดยมี แผนกตรวจสอบภายในทําหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงาน
ต่อคณะผูบ้ ริ หาร จากนั้นนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนรายงานคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ งมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามเป้ าหมาย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
สภาพแวดล้อมการควบคุ ม ประกอบไปด้วยมาตรฐานและโครงสร้างต่างๆ ซึ่ งเป็ นรากฐานของการ
ควบคุ มภายในทัว่ ทั้งบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญในเรื่ องการควบคุมภายใน และ
ปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐาน โดยองค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริ ษทั นี้
1.1 คณะกรรมการบริ ษทั มีความเป็ นอิสระจากคณะผูบ้ ริ หารและได้แสดงถึงความเชี่ยวชาญและความ
ชํานาญในการทําหน้าที่กาํ กับดูแล คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้กาํ หนดเรื่ องที่เป็ นอํานาจอนุ มตั ิของ
คณะกรรมการบริ ษทั และเรื่ องที่มอบอํานาจการอนุ มตั ิให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หาร
ไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
1.2 คณะกรรมการบริ ษทั และคณะผูบ้ ริ หารในทุกระดับชั้นได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของคุณค่า
ความซื่ อสัตย์และมีจริ ยธรรมผ่านการบังคับบัญชา การกระทําและพฤติกรรม ซึ่ งช่วยสนับสนุ น
ระบบการควบคุ มภายในให้สามารถทําหน้าที่ได้ตามที่กาํ หนดไว้ นอกจากนี้ ยงั ได้จดั ทําคู่มื อ
จรรยาบรรณขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
1.3 คณะผูบ้ ริ หารจัดให้โครงสร้างการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบ
ที่ เหมาะสม สนับ สนุ นการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ข องบริ ษทั ฯ ซึ่ ง จํา กัดอํานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
1.4 บริ ษัท ฯ ให้ ค วามสํ า คัญ และมี ก ระบวนการในการพัฒ นาและรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถให้อยู่กบั องค์กร และมีการเตรี ยมพร้ อมสําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถ รวมถึงผูบ้ ริ หารที่จะมาสื บทอดในตําแหน่งที่สาํ คัญ
1.5 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีกระบวนการสื่ อสารให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายในและจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิในกรณี ที่จาํ เป็ น

2. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
2.1 บริ ษทั ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งได้กาํ หนดนโยบาย และวิธีการวิเคราะห์
ประเมินปั จจัยเสี่ ยง ซึ่ งได้กาํ หนดนโยบาย และวิเคราะห์ ประเมินปั จจัยเสี่ ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ
การดํา เนิ นงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การมีบ ริ หารความเสี่ ย งอย่างมี ป ระสิ ทธิ ผล รวมทั้งมี ก าร
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยเสี่ ยง หรื อเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
2.2 บริ ษทั ฯ กําหนดคณะทํางานที่เป็ นผูบ้ ริ หารของหน่วยงาน (Risk Owner) จะเป็ นผูต้ ิดตามให้มีการ
ปฏิบตั ิงานตามระบบการควบคุมภายใน และแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่กาํ หนดไว้
2.3 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งพิ จ ารณาปั จ จัย เสี่ ย งเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งที่ จ ะทํา ให้ ก าร
ดําเนินงานไม่บรรลุตามเป้ าหมายที่กาํ หนด ทั้งปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน ที่ผา่ นคณะทํางาน

ที่ เ ป็ นตัว แทนของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิดชอบในกิ จกรรมการดํา เนิ นงานหลัก ของบริ ษ ัท ฯ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ
2.4 บริ ษัท ฯ มี แ นวทางที่ จ ะประเมิ น โอกาสที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ทุ จ ริ ต โดยบริ ษัท ฯ มี ก ารใช้
แหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการกําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ ยงไว้
อย่างชัดเจน

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
3.1 บริ ษทั ฯ มี การสร้ างและกําหนดระบบการควบคุ มการปฏิ บตั ิ เพื่อช่ วยลดความเสี่ ยงจากการไม่
บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ รวมทั้งให้พนักงานมีความระมัดระวังและมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่อยูใ่ นระดับที่เพียงพอ เหมาะสม
3.2 บริ ษทั ฯ จัดให้มีนโยบายและระเบียบแนวทางปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในธุ รกรรมด้าน
การเงิ น การจัดซื้ อการบริ หารงานทัว่ ไป และบริ ษ ทั ฯ กํา หนดให้มี ก ารแบ่ ง แยกหน้า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
3.3 บริ ษ ัท ฯ ออกแบบระบบการควบคุ ม ภายใน โดยกํา หนดไว้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งในขั้น ตอนการ
ปฏิ บตั ิงานในระดับองค์กร และกระบวนการทางธุ รกิจของหน่วยงานต่างๆ และผลักดันแต่ละ
หน่วยงานให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิงานด้วยตัวเอง (Control Risk Self-Assessment) อย่าง
สมํ่าเสมอ
3.4 บริ ษ ทั ฯ กํา หนดให้มี ก ารควบคุ ม การเข้า ถึ ง ข้อมูล บริ ษ ทั ฯ โดยกํา หนดนโยบายเกี่ ย วกับ การ
ควบคุ มการเข้าถึงระบบสารสนเทศในแต่ละระบบงาน (Access Control) ไว้อย่างชัดเจน เพื่อ
ป้ องกันการเข้าไปใช้ หรื อแก้ไขข้อมูลจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในส่ วนของการปฏิบตั ิงาน รวมทั้ง
ได้จดั ทําแผนฉุ กเฉิ นเพื่อรองรับกรณี ที่เกิ ดเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบกับระบบสารสนเทศ
ของบริ ษทั ฯ
3.5 บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรมของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิตามที่กาํ หนด
3.6 บริ ษทั ฯ มี กระบวนการติดตาม ดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยอย่างสมํ่าเสมอ โดยกําหนด
แนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั ฯ แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยนั้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
4.1 บริ ษ ทั ฯ มี ก ารนําข้อมู ลที่ ถู กต้อง มี รายละเอี ย ดเพี ยงพอและทันต่ อเวลาในการตัดสิ นใจ และ
ประกอบการประชุม

4.2 บริ ษัท ฯ จะรวบรวมพิ จ ารณาข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง จากภายในและภายนอกองค์ ก ร เพื่ อ
ประกอบการวิเคราะห์และตัดสิ นใจ โดยหน่วยงานที่ตอ้ งกําหนดให้มีการจัดส่ งข้อมูลที่เหมาะสม
และมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนําไปใช้
4.3 บริ ษ ทั ฯ ดํา เนิ นการเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มี ข ้อมู ล ที่ สํา คัญ อย่า งเพีย งพอสํา หรั บ ใช้
ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สําคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอพิจารณา เหตุผล
ผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ทางเลือกต่างๆ
4.4 บริ ษทั ฯ มีกระบวนการ และช่องทางการสื่ อสารที่เพียงพอเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้
สามารถควบคุ มการดําเนิ นงานได้โดยสะดวก และมีการรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
อย่างสมํ่าเสมอ
4.5 บริ ษทั ฯ มีช่องทางในการรับข้อมูลแจ้งการกระทําทุจริ ตทั้งภายในและภายนอกให้คณะกรรมการ
บริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผ่านหน้า Web Site ของบริ ษทั ฯ

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
5.1 บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการติดตามและประเมินว่าการทํางานของระบบการควบคุมภายในที่กาํ หนด
ไว้ยงั มีประสิ ทธิ ภาพ ผลการดําเนินงานเพื่อเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนด โดย
การจัดให้มีการวิเคราะห์รายงาน การประชุมอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ งจะสามารถช่วยให้สามารถแก้ไข
ปั ญหา หรื อเหตุการณ์ที่บกพร่ องได้อย่างทันท่วงที
5.2 บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยให้ผตู้ รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง นี้ เพื่อให้ผูต้ รวจสอบสามารถปฏิ บ ัติง านและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบได้อย่างอิสระ
5.3 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลันในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ ทุกจริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่ ง
อาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ ซึ่ งการรายงานข้อบกพร่ อง
ที่ เป็ นสาระสํา คัญ พร้ อมแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีแผนกตรวจสอบภายใน ประกอบไปด้วย 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit Segment) และส่ วนงานกํากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance Unit) ซึ่ งทั้ง 2 ส่ วนมีการ
ปฏิบตั ิงานไปควบคู่กนั โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลให้การปฏิบตั ิงานของแผนกตรวจสอบภายมี
ความเป็ นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบ

ภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal
Auditors : IIA) โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายในซึ่ งได้กาํ หนด
ภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน อํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็ นประจําทุกปี ให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ
นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ ยง (Risk Based Audit Planning) แล้ว แผนกตรวจสอบ
ภายในได้พฒั นางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้ องกันต่างๆ เพื่อเสริ มสร้างและรักษามูลค่าให้กบั
กลุ่มบริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ฯ เพื่อยกระดับการให้ความเชื่อมัน่ (Assurance) การให้คาํ ปรึ กษา (Advise)

2.1 การพัฒนางานตรวจสอบให้ เกิดมูลค่ าเพิม่ อย่ างยัง่ ยืนและต่ อเนื่อง
เพื่อเสริ มสร้ างให้หน่วยงานต่างๆ มีแนวทางการปฏิบตั ิงานครอบคลุมทั้งด้านการกํากับดูแล การบริ หาร
ความเสี่ ยง การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายในที่ดี สําหรับแผนกตรวจสอบภายในได้ดาํ เนินการ
ดังนี้
1.1.1 สร้างความตระหนักรู ้ และผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมที่
ดี เพื่อสื่ อสารให้ผบู ้ งั คับบัญชาและผูป้ ฏิบตั ิงานเข้าใจบทบาทของตนเองและนําไปประยุกต์ใช้กบั
การปฏิบตั ิงาน
1.1.2 ประเมินประสิ ทธิ ผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013 เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท้ งั 3
ด้าน คือ ด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านรายงานทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้ มูลทาการเงิน และด้าน
การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) นํา เสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอในรายงานประจําปี
และแบบฟอร์ ม 56-1
1.1.3 การประเมินความเสี่ ยงและการควบคุมสําหรับระบบงานของบริ ษทั ฯ แผนกตรวจสอบภายในทํา
หน้าที่ตรวจสอบ ประเมินและให้คาํ ปรึ กษากับผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้ความเชื่อมัน่ กับคณะกรรมการ
บริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริ หารความเสี่ ยงการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และการ
ควบคุ มภายในของกลุ่มบริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล หากพบว่ามีจุดที่ตอ้ ง
ปรั บ ปรุ ง ผูต้ รวจสอบจะให้ความรู้ และคําแนะนําเกี่ ยวกับขั้นตอนปฏิ บ ตั ิงานที่ ถูกต้องและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบตั ิงานหลังจากให้คาํ ปรึ กษา
1.1.4 การต่อต้านการคอร์ รัปชัน บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการดําเนินธุ รกิจด้วยความโปร่ งใสและเป็ น
ธรรมมาตลอด โดยปั จจุบนั บริ ษทั อยู่ระหว่างการขอรับรองการเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Thailand's Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption (CAC) และในปี 2561 แผนกตรวจสอบภายในได้มีการจัดอบรมให้

ความรู ้เรื่ องของการประเมินความเสี่ ยง และการต่อต้านคอร์ รัปชัน เพื่อให้สามารถประเมินความ
เสี่ ยงในการเกิดทุจริ ตคอร์ รัปชัน และการควบคุมให้กบั ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ

2.2 การพัฒนาผู้ตรวจสอบ
เพื่อพัฒนาด้านความเป็ นมืออาชี พ และความรอบรู้ ทางธุ รกิ จของผูต้ รวจสอบ แผนกตรวจสอบภายใน
ดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ
• ติดตามแนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ นการกํากับดูแล การบริ หารความเสี่ ยง การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานและ
การควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนํา เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั
• สนับสนุ นให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู ้
ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญทางวิชาชี พตรวจสอบภายในและเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จาํ เป็ นต่อ
บริ ษทั
2.2.2 การพัฒนาความรอบรู ้ทางธุ รกิจ
• พัฒนาความรู้ ทางธุ รกิ จ ให้แก่ ผูต้ รวจสอบภายใน โดยเชิ ญตัวแทนของแต่ละหน่ วยงานมาให้
ความรู ้ทางธุ รกิจ เพื่อให้ผตู ้ รวจสอบสามารถประเมินความเสี่ ยงและให้คาํ ปรึ กษาที่ปฏิบตั ิได้จริ ง
• จัดให้มีการแลกเปลี่ ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ หรื อสิ่ งตรวจพบที่เป็ นสาระสําคัญภายใน
แผนกตรวจสอบภายในเป็ นประจํา
2.2.3 ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
• นํา ความรู ้ ท างด้า นเทคโนโลยีม าใช้ใ นงานตรวจสอบทั้ง กระบวนการตรวจสอบการสร้ า ง
เครื่ องมือ เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล ตรวจสอบข้อมูลที่ผิดปกติได้อย่างรวดเร็ วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติในการปฏิบตั ิงานและทุจริ ตให้แก่พนักงาน
• สนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพของผูต้ รวจสอบให้สามารถตรวจสอบและให้คาํ แนะนําในการ
กํากับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้

นโยบายต่ างๆทีส่ ํ าคัญของบริษทั ฯ มีดังนี้
1.
2.
3.
4.

นโยบายรายการเกี่ยวโยงกัน
นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในบริ ษทั
นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรื อประโยชน์อื่นใด

5. มาตรการการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุม้ ครองการตอบโต้ และบรรเทาความ
เสี ยหายแก่ผรู ้ ายงาน ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงานการฝ่ าฝื นหรื อละเมิด
จรรยาบรรณ
6. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. นโยบายด้านสิ ทธิ มนุษยชน
8. จรรยาบรรณ
ทั้งนี ้ บริ ษัท ฯ ได้ เผยแพร่ นโยบายต่ างๆ ฉบับเต็ม บนเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ ที่ www.interlink.co.th

1. นโยบายรายการเกีย่ วโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ระเบียบปฏิบตั ิ กระบวนการในการ
พิจารณาและอนุมตั ิรายการ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กันดังนี้
"รายการที่เกี่ยวโยงกัน" หมายถึง รายการระหว่างบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ ยวโยง
กันของบริ ษทั จดทะเบียน หรื อรายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ย่อย
"การตกลงเข้ าทํารายการ" หมายความว่า การเข้าไปหรื อตกลงใจเข้าทําสัญญา หรื อทําความตกลงใดๆ
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ การให้เช่า หรื อเช่าสิ นทรัพย์
การให้หรื อรับบริ การ การให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิด
สิ ทธิ หรื อการสละสิ ทธิ ในการกระทําดังกล่าว
"บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน" หมายความว่า
1. ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม หรื อบุ คคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อ ผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อย รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2. นิ ติบุคคลใดๆที่มีผถู ้ ื อหุ ้นใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มเป็ นบุคคลดังต่อไปนี้ ของบริ ษทั จดทะเบี ยนหรื อ
บริ ษทั ย่อย
1) ผูบ้ ริ หาร
2) ผูถ้ ือหุ น
้ รายใหญ่
3) ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
4) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม

5) ผูท้ ี่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม 1) ถึง 4)
3. บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ ได้ว่าเป็ นผูท้ าํ การแทนหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลของบุคคลตาม 1 ถึ ง 2 ต่อการ

ตัด สิ น ใจ การกํา หนดนโยบาย การจัด การ หรื อ การดํา เนิ น งานอย่า งมี นัย สํา คัญ หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ต ลาด
หลักทรัพย์เห็นว่ามีพฤติการณ์ทาํ นองเดียวกัน

"ผู้บริหาร" หมายความว่า กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา
ผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
"ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ " หมายความว่า ผูถ้ ื อหุ ้นไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในนิ ติบุคคลใดเกิ นกว่าร้อยละ 10
ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิ ติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุ ้นดังกล่ าวให้นบั รวมหุ ้นที่ถือโดยผูท้ ี่
เกี่ยวข้องและญาติสนิทด้วย
"ผู้มีอาํ นาจควบคุม" หมายความว่า ผูถ้ ือหุ น้ หรื อบุคคลอื่นซึ่ งโดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบาย
การจัดการ หรื อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญไม่วา่ อิทธิ พลดังกล่าวจะสื บเนื่องจากการเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
หรื อได้รับมอบอํานาจตามสัญญาหรื อการอื่นใดก็ตาม
"ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง" หมายความว่า บุ ค คลหรื อ ห้า งหุ ้ น ส่ ว นตามมาตรา 258 (1) ถึ ง (7) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
1. คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
2. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
3. ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) เป็ นหุน้ ส่ วน
4. ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) เป็ นหุน้ ส่ วนจําพวก ไม่จาํ กัดความรับผิด
หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิ บของหุ ้น ทั้งหมดของห้าง
หุน้ ส่ วนจํากัด
5. บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) หรื อห้างหุ ้นส่ วนตาม
3) หรื อ 4) ถือหุ ้นรวมกันเกินร้ อยละสามสิ บของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
หรื อ
6. บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดที่บุคคลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) หรื อห้างหุ ้นส่ วนตาม
3) หรื อ 4) หรื อบริ ษทั ตาม 5) ถือหุ ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิ บของจํานวน หุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
7. นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 สามารถมีอาํ นาจในการจัดการ ในฐานะเป็ นผูแ้ ทน
ของนิติบุคคล

"ญาติสนิท" หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
“บริษัทใหญ่ ” บริ ษทั ที่ถือหุ ้นในบริ ษทั จดทะเบียน ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่ าร้ อยละห้ าสิ บ
ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั จดทะเบียน
“บริษัทย่ อย” บริ ษทั ที่บริ ษทั จดทะเบียนถือหุ ้น ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่ าร้ อยละห้ าสิ บของ
ทุนชําระแล้วของบริ ษทั นั้น
“บริษัทในเครือ” บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ย่อยโดยอนุโลม
“บริษัทร่ วม” บริ ษทั ที่บริ ษทั จดทะเบียนถือหุ ้น ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่ าร้ อยละยี่สิบแต่ ไม่
เกินร้ อยละห้ าสิ บของทุนชําระแล้วของบริ ษทั นั้น
“ผู้ถือหุ้นทีม่ ีส่วนได้ เสี ย” ผูท้ ี่ได้รับประโยชน์หรื อเสี ยประโยชน์
“เงื่อนไขการค้ าโดยทั่วไป” หมายความว่า เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อ ให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่ งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ย่อยได้รับ หรื อให้กบั บุคคลทัว่ ไป
2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กบั บุคคลทัว่ ไป
3. ราคาและเงื่ อนไขที่ บริ ษทั จดทะเบี ยนแสดงได้ว่า เป็ นราคาและเงื่ อนไขที่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จในลัก ษณะ
ทํานองเดียวกับให้บุคคลทัว่ ไป
โดยแบ่งประเภทของรายการที่เกี่ยวโยงกันแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท และมีการคํานวณขนาดของรายการและ
แนวทางดําเนินการจากรายการต่างๆ มูลค่าที่ใช้ในการคํานวณขนาดรายการ โดยการทํารายการเกี่ยวโยงกันที่
สําคัญ ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ตามประเภท
ความสําคัญของรายการต่าง ๆ

2. นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในบริษทั
บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั ฯ”) มีนโยบายและวิธีการดูแล
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
1. บริ ษทั จะให้ค วามรู้ แก่ กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เกี่ ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถื อครอง
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 59 และบทกํา หนดโทษตามมาตรา 275 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ

หลัก ทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่มี การแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม) รวมทั้ง การรายงานการได้มาหรื อ
จําหน่ายหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 246 และบทกํา หนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ ง พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. บริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทํา
และเปิ ดเผยรายงานการถื อครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275
แห่ ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่ งสําเนา
รายงานนี้ ให้แก่ บริ ษทั ในวันเดี ย วกับ วันที่ส่ งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์
3. บริ ษทั ฯ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ นํา
ข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ดว้ ยการซื้ อขายหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่
บุคคลอื่นที่อาจนําข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ซึ่ งหากเกิดกรณี ดงั กล่าว ทั้งผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูร้ ับข้อมูลที่
นําไปใช้ประโยชน์อาจต้องมีความผิดตามที่กฎหมายกําหนดไว้ รวมทั้ง บริ ษทั ฯ ถือว่าเป็ นความผิดทางวินยั ตาม
ข้อบังคับการทํางาน โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสื อ
ตลอดจนการเลิ ก จ้า งพ้นสภาพการเป็ นพนัก งานด้วยเหตุ ไ ล่ ออก ปลดออก หรื อให้ออก หรื อต้องลาออกจาก
กรรมการแล้วแต่กรณี เป็ นต้น
4. บริ ษ ทั ฯ ห้า มมิ ใ ห้ ก รรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษ ัท ฯ หรื อ อดี ตกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานที่ลาออกแล้วเปิ ดเผยข้อมูลภายใน หรื อความลับของบริ ษทั ฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่คา้ ของบริ ษทั
ฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิ บตั ิหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทาํ ให้
เกิดผลเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ และลูกค้าของบริ ษทั ฯ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ หรื ออดีตกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษา
ความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ และมีหน้าที่ในการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์การ
ดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เท่านั้น โดยมิให้ขดั ต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ นําความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปใช้ประโยชน์
ให้แก่บริ ษทั อื่นที่ตนเองเป็ นผูถ้ ือหุ น้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้าง

3. นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั อิ นเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ มุ่งมัน่ ที่ดาํ เนิ นธุ รกิจตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยให้ความสําคัญในการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งยึดมัน่ ในหลัก
คุณธรรม ศีลธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริ หารงานด้วยความโปร่ งใส และรับผิดชอบต่อผูม้ ี

ส่ วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิที่เหมาะสมของกรรมการที่ปรึ กษาฯ
อนุ ก รรมการผู ้บ ริ หาร และพนั ก งานของบริ ษัท ฯ ในจริ ยธรรมทางธุ ร กิ จ และจรรยาบรรณพนั ก งาน
ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของบรรษัทภิบาลของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดแนวปฏิบตั ิ
ข้อกําหนด และช่องทางในการร้องเรี ยน เพื่อป้ องกันการคอร์ รัปชัน่ รวมถึงการตัดสิ นใจและดําเนิ นการทางธุ รกิจที่
อาจมี ความเสี่ ยงด้วยการคอร์ รัปชัน่ ได้รับการพิจารณาและปฏิ บตั ิอย่างรอบคอบ จึงได้จดั ทํา “นโยบายต่อต้าน
คอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรขึ้น เพื่อให้ยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดําเนิ นธุ รกิจ และสามารถพัฒนา
องค์ก รให้เติ บโต ต่ อเนื่ อง และยัง่ ยืน กรรมการบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หาร และพนัก งาน จะไม่กระทํา หรื อยอมรั บการ
คอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม โดยครอบคลุ มถึ งทุกธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ในทุกประเภทและทุ ก
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั ฯได้กาํ หนดแนวปฏิ บตั ิ มาตรการดําเนิ นการ และบทบาทหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบ
ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิ บ ตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชั่นอย่างสมํ่า เสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมการประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ตั้งแต่วนั ที่ 3 เมษายน 2561 และบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างยื่น
เอกสารเสนอขอรับรองมาตรฐานต่อต้านการคอร์ รัปชันโดย CAC

4. นโยบายการรับ-ให้ ของขวัญ การเลีย้ ง หรือประโยชน์ อนื่ ใด
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุ รกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริ ยธรรมธุ รกิจ มีความโปร่ งใส และปฏิบตั ิ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนอย่างเท่าเทียม หลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจนําไปสู่ การเลือกปฏิบตั ิ หรื อก่อให้เกิ ด
ผลประโยชน์ที่ขดั แย้งกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ดังนั้นจึงกําหนดนโยบาย
การรับ -ให้ของขวัญ การเลี้ ยง หรื อประโยชน์อื่นใด (No-Gift Policy) เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
อย่างโปร่ งใส มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อการเติบโตต่อเนื่องอย่างยัง่ ยืน

หลักการ

บุคลากรของบริ ษทั ฯ ต้องยึดมัน่ ว่า จะไม่รับ – ให้สินบน หรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรภายนอก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพิสูจน์ทราบได้วา่ มีการดําเนิ นการดังกล่าว ถือว่าบุคลากรของบริ ษทั ฯ มี
ความผิดทั้งตามระเบียบบริ ษทั ฯ และตามกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ
1. การให้ ของขวัญ ของทีร่ ะลึก หรือประโยชน์ อน
ื่ ใด
1.1. การให้ของขวัญหรื อของที่ระลึ ก ตามประเพณี นิยม สามารถกระทําได้โดยต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และจารี ตประเพณี ทอ้ งถิ่ น เช่น สําหรับประเทศไทยไม่เกิ น 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส

ตามประกาศคณะกรรมการป.ป.ช. และควรให้ใ นรู ป แบบที่ ช่ วยส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ ข องบริ ษ ทั
ดังต่อไปนี้
1.1.1. ปฏิทิน ไดอารี่
1.1.2. สิ นค้าที่ใช้เป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์
1.1.3. สิ นค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดําริ สิ นค้าชุมชนในพื้นที่ปฏิบตั ิการของบริ ษทั ฯ
หรื อสิ นค้าเพื่อการกุศล หรื อสาธารณประโยชน์ หรื อสิ นค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
1.2. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดําเนินการให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ
1.3. ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่คา้ และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็ นการรับแทน
1.4. การให้ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสําคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตั้ง การลงนามสัญญาทาง
ธุ รกิจสามารถกระทําได้ แต่หากมูลค่าของที่ระลึกเกินกว่า 3,000 บาท ต้องได้รับการพิจารณาอนุ มตั ิ
จากผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของแต่ละบริ ษทั หรื อตามระเบียบของบริ ษทั ฯ กําหนด

2. การเลีย้ งรับรอง

การใช้จ่ายสําหรับเลี้ยงรับรองทางธุ รกิจ อาทิ การเลี้ ยงรับรองเป็ นอาหาร และเครื่ องดื่ม การเลี้ยงรับรอง
ในรู ปแบบการกี ฬา และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการปฏิ บตั ิทางธุ รกิ จ หรื อเป็ นจารี ตทางการค้า
รวมถึงการให้ความรู ้ ความเข้าใจทางธุ รกิจ สามารถกระทําได้ แต่ตอ้ งเป็ นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่
ส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิ หรื อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. การจัดกิจกรรม CSR ร่ วมกับหน่ วยงานของรัฐ หรือเจ้ าหน้ าทีร่ ัฐ

3.1. การจัดกิจกรรม CSR ร่ วมกับหน่วยงานของรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถทําได้ตามความเหมาะสม
โดยต้องทําในนามบริ ษทั และมีวตั ถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ควรมี
หลักเกณฑ์ แผนงาน การวัดผลที่ชดั เจน และดําเนินการผ่านขั้นตอน ระเบียบ ของบริ ษทั ฯ ที่กาํ หนดไว้
3.2. การจัดกิจกรรม CSR หรื อกิจกรรมใดๆ ในนามบริ ษทั ฯ ต้องยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนภาค
การเมือง

4. การรับของขวัญ ของทีร่ ะลึก หรือประโยชน์ อนื่ ใด

4.1. บุคลากรของบริ ษทั ฯ งดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรื อประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี และมีหน้าที่แจ้ง
ให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญดังกล่าวอย่างทัว่ ถึง
4.2. กรณี ที่มีความจําเป็ นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก หรื อประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่ งคืนได้ให้
บริ ษทั แต่งตั้งหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ เพื่อดําเนินการรวบรวมสิ่ งของดังกล่าว และดําเนินการบริ จาค
ให้บุคคลหรื อหน่ วยงานภายนอก เพื่อการกุศลหรื อสาธารณประโยชน์ หรื อดําเนิ นการตามระเบียบ
ของบริ ษทั ฯ ต่อไปเว้นแต่

4.2.1. กรณี เป็ นของบริ โภคซึ่ งมีวนั หมดอายุนอ้ ยกว่า 1 เดือน ให้เป็ นดุลยพินิจของผูบ้ งั คับบัญชาส่ วน
งานที่ได้รับของขวัญในการบริ หารจัดการ
4.2.2. กรณี ปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็ นสื่ อประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั พนักงานสามารถรับเป็ นของขวัญ
ส่ วนตัวได้
4.2.3. กรณี เป็ นการรับของขวัญ ของที่ระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่ น การลงนามสัญญาทาง
ธุ รกิจ สามารถกระทําได้ ทั้งนี้ ของขวัญ ของที่ระลึกดังกล่าว จะต้องเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ

5. การรับข้ อเสนอการประชุม อบรม สั มมนา และเยีย่ มชมกิจการโดยใช้ งบประมาณของคู่ค้า

5.1. การรับข้อเสนอการประชุ ม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่คา้ สามารถ
กระทําได้ หากเป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ตอ้ งไม่มีลกั ษณะแฝงการท่องเที่ยว
5.2. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยีย่ มชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่คา้ ในกรณี ที่
ไม่ได้ระบุในข้อตกลงสัญญา สามารถกระทําได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความ
เหมาะสมเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุ มตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชา และเป็ นไปตาม
ระเบียบของบริ ษทั ฯ
ไม่รับข้อเสนอเกี่ ย วกับการอบรม สัม มนา ที่มี ลกั ษณะแฝงท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการ
ถ่ายทอดความรู ้อย่างแท้จริ ง

6. การสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง และค่ าใช้ จ่ายอืน
่ ให้ กบั เจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ
6.1 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กบั เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถดําเนิ นการได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามระเบียบของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้อง

7. การบริจาค และการให้ การสนับสนุนกับหน่ วยงานของรัฐ หรือเจ้ าหน้ าทีร่ ัฐ รวมถึงองค์ กรการกุศล
การบริ จาค และให้การสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ ต้องดําเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
7.1. เป็ นองค์กรที่เชื่อถือได้ และ/หรื อมีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
7.2. การดํา เนิ นการต้องกระทํา ในนามบริ ษ ทั ฯ อย่า งโปร่ ง ใส ถู ก ต้องตามกฎหมาย และเป็ นไปตาม
ระเบียบของบริ ษทั ฯ
7.3. ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่รัฐหรื อบุคคลใดๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสื อ
ขอรับการสนับสนุนชัดเจน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7.4. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ จาค และ/หรื อการสนับสนุ นได้ถูกนําไปเพื่อใช้
ประโยชน์ ของสาธารณะ และ/หรื อตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริ จาค และ/หรื อการสนับสนุ น
อย่างแท้จริ ง

บุคลากรของบริ ษทั ฯ ต้องทําความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายเรื่ อง การรับ ให้ของขวัญ การ
เลี้ยงรับรอง หรื อประโยชน์อื่นใด หากพบข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อเลขานุการบริ ษทั ฯ หรื อ
หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบ

5. มาตรการการร้ องเรียนและการแจ้ งเบาะแส

บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแสเพื่อรับเรื่ องร้องเรี ยน ข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ
จากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบ หรื อมีความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดําเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั หรื อจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั เกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุจริ ต รวมถึงการกระทําที่เข้าข่ายการคอร์ รัปชันที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม โปรดแจ้งมาที่บริ ษทั ฯ เพื่อทําการสื บสวนข้อเท็จจริ งต่อไป

การร้ องเรียนและการแจ้ งเบาะแส

เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระทําที่เข้าข่ายการคอร์รัป
ชัน อาจส่ อถึงการทุจริ ต หรื อผิดกฎหมาย สามารถสอบถามข้อสงสัยหรื อส่ งข้อร้องเรี ยนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้
1. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2. ผูบ้ งั คับบัญชาที่ตนเองวางใจในทุกระดับ
3. ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
4. คณะกรรมการบริ ษทั
ช่ องทางการติดต่ อเพือ่ แจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียน
ช่ องทางการติดต่ อ
เลขานุการบริ ษทั
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
t.thanyarad@interlink.co.th
fraud@interlink.co.th
chusak@interlink.co.th

โดยทีอ่ ยู่ทางไปรษณีย์ ได้ แก่
บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ ลิ้งค์ ซอยรุ่ งเรื อง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291
โทรสาร 0-2666-1193

กระบวนการดําเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั มีแนวปฏิบตั ิในการดําเนินการเมื่อได้รับเรื่ องร้องเรี ยน ดังนี้
1. เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม ผูร้ ับเรื่ องจะ
พิจารณาแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบเรื่ องร้องเรี ยนตามความเหมาะสม โดยผูร้ ับผิดชอบเรื่ องร้องเรี ยนจะเป็ นผู้
กลัน่ กรอง ดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้อง สื บสวนข้อเท็จจริ ง และพิจารณาวินิจฉัยความผิด
ที่เกี่ยวข้องกับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ในกรณี ผถู ้ ูกกล่าวหาเป็ นกรรมการฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ฯ ผูร้ ับผิดชอบเรื่ องร้องเรี ยนจะต้องยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้
พิจารณาวินิจฉัยความผิด
2. นําเสนอกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่ งประกอบด้วย
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้ที่เหมาะสม และมีความเป็ นธรรมเพื่อทําการสอบสวนข้อเท็จจริ งจากการ
ร้องเรี ยน
3. คณะกรรมการสอบสวนดําเนิ นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรี ยนที่ได้รับมาโดยอาศัยการ
สัมภาษณ์และ/หรื อการตรวจสอบเอกสาร
4. คณะกรรมการสอบสวนทําการประมวลผล และตัดสิ นข้อเท็จจริ งเพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการ
จัดการที่เหมาะสม
5. คณะกรรมการสอบสวนกําหนดมาตรการแก้ไข และบรรเทาความเสี ยหายให้กบั ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ
โดยคํานึงถึงความเดือดร้อนเสี ยหายโดยรวมทั้งหมด และรายงานผลต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
6. คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลลัพธ์ให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบ หากผูร้ ้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเอง

มาตรการคุ้มครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสี ยหายแก่ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียนหรือผู้ทใี่ ห้ ความ
ร่ วมมือในการรายงานการฝ่ าฝื นหรือละเมิดจรรยาบรรณ
ผูร้ ายงาน ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งจะได้รับความคุม้ ครองและ
ความเป็ นธรรมจากการแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั เกี่ยวกับการทุจริ ต การไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายหรื อกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ รวมถึงการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ หรื อ
จรรยาบรรณของบริ ษทั ที่กาํ หนดไว้ ดังนี้
1. ผูร้ ายงาน ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อตนเองได้ หากเห็นว่าการ
เปิ ดเผยนั้นจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสี ยหายใดๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเองจะทํา
ให้บริ ษทั สามารถรายงานผลลัพธ์ให้ทราบหรื อบรรเทาความเสี ยหายได้สะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น

2. บริ ษทั ถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเฉพาะกรณี ที่จาํ เป็ นแก่ผทู ้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการแก้ไขปั ญหา โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายของผูร้ ายงานหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิดความเดือดร้อนเสี ยหายผูร้ ้องเรี ยน
สามารถร้องขอให้บริ ษทั กําหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมได้ หรื อบริ ษทั อาจกําหนดมาตรการ
คุม้ ครองให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยนโดยไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความ
เดือดร้อนเสี ยหาย หรื อความไม่ปลอดภัย
4. ผูท้ ี่ได้รับความเดือดร้อนเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม
และเป็ นธรรม

6. นโยบายความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในการป้ องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ จึงได้กาํ หนด
นโยบายเพื่อดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย และผูม้ ี
ส่ วนเกี่ ยวข้อง อาทิ ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุ ้น รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรใน
ทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริ ษทั และการทําธุ รกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่
ไม่สมควร โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
1. บริ ษทั ฯ มีมาตรการการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมกรบริ ษทั จะมีการดูแลอย่าง
รอบคอบ กรณี ที่มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกําหนดนโยบายและขั้นตอน
การอนุ มตั ิรายการที่เกี่ ยวโยงกันไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในระเบียบอํานาจอนุ มตั ิ การดําเนิ นการ
และ/หรื อขออนุ มตั ิ จากผูถ้ ื อหุ ้นตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และประกาศ
ต่างๆ โดยราคา และเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอกทุกกรณี
2. การทํารายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริ ษทั ได้
มีการกําหนดแนวทางในการทํารายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ไว้ในตารางกําหนดอํานาจหน้าที่ ที่ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
3. คณะกรรมการบริ ษทั นําเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิรายการระหว่างกัน โดยจะต้อง
มีกรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย
4. คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูจ้ ดั ทํารายงาน และคํานวณรายการเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่างทันเวลา และได้ร่วม
พิจารณากลัน่ กรองก่อนนําเสนอให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป โดยบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงหรื ออนุมตั ิรายการนั้น ไม่วา่ จะดํารงในตําแหน่งใดก็
ตาม

5. คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริ หาร และผูบ้ ริ หาร (ตามคํานิยามของ
ก.ล.ต. และตลท.) ซึ่ งรวมถึงจํานวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 59
แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง โดยกําหนดให้เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูส้ รุ ป
รายงานการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ และการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลัก ทรั พ ย์ฯ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบ
6. ในกรณี ที่มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิ ดเผยข้อมูล หรื อขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ ้นตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการทํารายการ บริ ษทั ฯได้มีการเปิ ดเผยรายละเอียด อาทิ ชื่อ ความสัมพันธ์ของ
บุ ค คลที่ เกี่ ย วโยง นโยบายการกํา หนดราคามูล ค่ า ของรายการ เหตุ ผลของการทํา รายการ รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบอย่างชัดเจน
7. คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามคํานิยามของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) และจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสี ย
ของตนและจัดส่ งให้กบั บริ ษทั ฯ และให้เลขานุการบริ ษทั หรื อแผนกตรวจสอบภายใน สรุ ปรายงานการ
มี ส่ ว นได้เ สี ย ของกรรมการ ผู ้บ ริ ห ารและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งของบริ ษ ัท ฯ รวมถึ ง รายการที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบเป็ นประจําปี ละครั้ง หรื อแล้วแต่กรณี
8. คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญอย่างครบถ้วน ได้แก่
รายละเอียดชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข
นโยบายการกําหนดราคา และมูลค่ารายการ เหตุผลความจําเป็ น และความเห็ นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ไว้ในรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
แบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจํา ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจํา ปี ของบริ ษ ัท ฯ อย่า งโปร่ ง ใส
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ทาํ การ
ซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน

7. นโยบายด้ านสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชั่น จํากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ ในการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างมีคุณธรรม
ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ ในด้านการ
คุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชน จึงให้ความสําคัญต่อการส่ งเสริ มและพิทกั ษ์สิทธิ มนุษยชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดย
สนับสนุ นและปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน
อย่างเคร่ งครั ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุ นและปฏิ บตั ิตามข้อตกลง ปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน
(United Nations Universal Declaration of Human Rights : UNDHR) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิ ทธิ ข้ นั

พื้นฐานในการทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO)
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) ทําให้มน่ั ใจได้วา่ การดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ปลอด
จากการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน คณะกรรมการฯ จึ ง เห็ น สมควรให้ก ํา หนดนโยบายและแนวปฏิ บ ัติ ด้า นสิ ท ธิ
มนุ ษยชนขึ้น เพื่อป้ องกันการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนในทุกกิจกรรมทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ รวมถึงห่ วงโซ่ อุปทาน
และคู่คา้ ทางธุ รกิจ

นิยามศัพท์
สิ ทธิ มนุ ษยชน (Human Rights) หมายถึง สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรับรองหรื อคุม้ ครอง
ให้ไม่ถูก เลื อกปฏิ บตั ิเพีย งเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้ อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สี ผิว
การศึกษา สถานะทางสังคมหรื อเรื่ องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิ สัญญาที่แต่ละประเทศมี
พันธกรณี จะต้องปฏิบตั ิตาม

ขอบเขต
นโยบายฉบับนี้ ใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจของ บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) และกลุ่ม
บริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ รวมทั้งกลุ่มคู่คา้ และพันธมิตรธุรกิจ เพื่อจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุ รกิจ และ
ส่ งเสริ มให้ ผูเ้ กี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานเคารพต่อสิ ทธิ มนุษยชน

แนวทางปฏิบัติ
เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนทัว่ ทั้งองค์กร และสร้างความเชื่อมัน่ ให้พนักงานทุกคนและผู ้
มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ได้รับการปฏิบตั ิ ปกป้ อง และเคารพสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม หลีกเลี่ยง
การกระทําที่เป็ นการละเมินสิ ทธิ มนุษยชน บริ ษทั ฯ จึงมีการกําหนดนโยบายสิ ทธิ มนุษยชน มีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
 สิ ทธิแรงงานของพนักงาน บริ ษทั มีการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ยอมรับและให้คุณค่าใน
ความแตกต่างของมนุษย์ เปิ ดรับความหลากหลาย ไม่เลือกปฏิบตั ิและห้ามเลือกปฏิบตั ิต่อพนักงานหรื อผูส้ มัครงาน
บนพื้นฐานของอายุ ชาติพนั ธุ์ เพศ สี ผวิ การศึกษา ศาสนา ความเชื่ อ ประเทศที่มา สถานะพลเมือง รสนิยมทางเพศ
ความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อจิตใจ ตลอดจนสถานะทางสังคม และปฏิ บตั ิต่อทุกคนอย่างมีศกั ดิ์ ศรี ความเป็ น
มนุษย์ และความเคารพต่อชีวติ ส่ วนตัว ให้การสนับสนุน มาตรการต่างๆ ที่จะนําไปสู่ การขจัดการใช้แรงงานบังคับ
หรื อไม่สมัครใจและแรงงานเด็ก นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับสิ ทธิ ที่เท่าเทียมกันของสตรี ภายใต้พิธี
สารเลือกรับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในทุกรู ปแบบ (Convention on the Elimination of all
Forms of Discrimination against Women) โดยให้ความสําคัญและเคารพเสรี ภาพในเรื่ องสัญชาติ สถานภาพทาง
สังคม สุ ขภาพ การศึกษา สิ ทธิ ในการทํางาน ชนชั้นทางสังคม ลักษณะเชื้ อชาติ เป็ นต้น โดยบริ ษทั จะมุ่งมัน่ รักษา
ไว้ซ่ ึ งสภาพการทํางานที่เป็ นธรรม เป็ นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินธุ รกิจและด้านอื่นๆ ที่เป็ นไปตามสิ ทธิ มนุ ษยชน
รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในทุกเรื่ องรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ มนุษยชน
 สิ ทธิลูกค้ า บริ ษทั ให้ความสําคัญ ในการรักษาความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้าอย่างเคร่ งครัด โดยมีระบบ
การจัดเก็บ ข้อมูล ลู กค้าอย่า งปลอดภัย มี มาตรการรักษาความลับ ของลู กค้า ไม่ส่ง ต่อข้อมูลโดยไม่ ได้รับ ความ
ยินยอมจากลูกค้าและไม่นาํ ข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ โดยบริ ษทั จะมุ่งเน้นและ

พัฒนามาตรฐานในการดูแล ปกป้ องข้อมูลของลูกค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุ ด โดยมีนโยบายการใช้ขอ้ มูล
ภายในบริ ษทั และการควบคุมภายใน เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
 สิ ทธิค่ ูค้าและพันธมิตรธุรกิจ บริ ษทั จะขายสิ นค้าและให้บริ การที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริ ษทั
ฯ จะรักษามาตรฐานสู งสุ ดทางด้านจริ ยธรรมทางธุ รกิจ ศักดิ์ศรี ส่วนบุคคล และมุ่งหวังให้คู่คา้ และพันธมิตรเคารพ
ในสิ ทธิ มนุษยชน และดําเนิ นธุ รกิจให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบต่างๆ ของบริ ษทั และสอดคล้องกับจรรยาบรรณ
บริ ษทั (Code of Conduct) เพื่อป้ องกันการเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งในกระบวนการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรื อละ
เมินสิ ทธิ มนุษยชน พร้อมทั้งส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน ด้วยการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วย
สิ ทธิ มนุ ษยชนต่างๆ อย่างเคร่ งครัด และกําชับในเคารพกฎหมายและกฎระเบียบเหล่านี้ ตลอดห่ วงโซ่ อุปทาน
นอกจากนี้ ได้สนับสนุ นให้คู่คา้ และพันธมิตรธุ รกิ จมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างมีจริ ยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสริ มสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพซึ่ งกันและกัน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถทางการ
แข่งขันอย่างต่อเนื่อง
 สิ ทธิชุมชนและสิ่ งแวดล้ อม บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการดําเนินธุ รกิจที่รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่ งแวดล้อม โดยมีนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็ นแนวทางปฏิบตั ิเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้
ส่ งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม น้อยที่สุด โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและ
ข้อกําหนดด้านสิ่ งแวดล้อม ในกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่ องและเคร่ งครัด นอกจากนี้บริ ษทั ยังให้
ความสําคัญกับสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม เคารพสิ ทธิ และ ปฏิบตั ิต่อ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเป็ น
ธรรม เพื่อปกป้ องการกระทําที่อาจละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเหมาะสม
บริ ษทั ฯ มีการดําเนิ นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุษยชน อย่าง
สมํ่าเสมอ พร้อมกําหนดแนวทางหรื อมาตรการในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม ด้วยการให้ทุก
หน่วยงานมีหน้าที่กาํ กับดูแลและบริ หารความเสี่ ยงที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของตน โดยบริ ษทั พัฒนาช่องทางการ
สื่ อสารแบบสองทางเพื่อส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ และการปฏิบตั ิตนต่อการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน รวมทั้งการเปิ ด
โอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแสดงความคิดเห็น สะท้อน ปัญหา แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน ใน
กรณี มีเหตุการณ์หรื อการกระทําที่อาจเข้าข่ายละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน

8. จรรยาบรรณ (Code of Conduct)

คณะกรรมการ บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ให้มีนโยบายจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ นักลงทุนสัมพันธ์ พนักงาน และ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เพื่อให้พนักงานทุกท่าน ยึดถื อและปฏิ บตั ิตามอย่างเคร่ งครัด และเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน โดยต้องศึกษาและทําความเข้าใจ และปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งการปฏิบตั ิที่เป็ นลายลักษณ์
อัก ษร และการปฏิ บ ตั ิ ตามหน้า ที่ ตามหลัก จริ ย ธรรม ซึ่ ง เราถื อว่า การมี จริ ย ธรรม/จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ เป็ น
ทรัพย์สินที่มีค่ายิง่ ของบริ ษทั โดยได้ประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน พร้อมทั้งเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดย
มีแนวทางการส่ งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ รวมถึงมีการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ดังนี้

 จรรยาบรรณของนักลงทุนสั มพันธ์
บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้จดั ทําจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ข้ ึนเพื่อให้นกั
ลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็ นกรอบแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมโดยมีแนวทางที่จะช่วย
ให้นกั ลงทุนสัมพันธ์ปฏิบตั ิหน้าที่ได้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน โดยแนวปฏิบตั ิน้ ี เป็ นตัวอย่างเพียงส่ วนหนึ่ ง
บริ ษทั ฯ ควรพิจารณาความเหมาะสมและอาจกําหนดแนวปฏิบตั ิอื่นๆ เพิ่มเติมที่จะช่วยให้การปฏิบตั ิงานนักลงทุน
สัมพันธ์เป็ นไปอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม อันจะทําให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริ ษทั และสร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน สาธารณชน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม

การเปิ ดเผยข้ อมูลทีส่ ํ าคัญและจําเป็ น อย่ างถูกต้ อง เพียงพอ และทันเวลา
1. นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ
หน่วยงานทางการ เช่น สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้วิจารณญาณในการให้ขอ้ มูลต่างๆอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยนัก
ลงทุนสัมพันธ์สามารถปฏิเสธที่จะให้ขอ้ มูลได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นความลับ
ทางการค้าหรื อเป็ นข้อมูลที่อาจทําให้บริ ษทั เสี ยความสามารถในการแข่งขันได้
3. นักลงทุนสัมพันธ์ควรพิจารณาการให้ขอ้ มูลต่างๆให้มีความชัดเจน และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการ
ทําความเข้า ใจ เช่ น การชี้ แจงข้อมูลหรื อเหตุผลที่ท าํ ให้ผลการดํา เนิ นงานของบริ ษทั เปลี่ ย นแปลง
มากกว่าร้อยละ 20 และ/หรื อ ข้อมูลใน MD&A ควรมีคาํ อธิ บายที่ชดั เจนทําให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปและ
เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขต่างๆ ได้
4. ในกรณี ที่มีข่าวลื อหรื อข่าวรั่ว นักลงทุนสัมพันธ์ควรรี บดําเนินการ ชี้ แจงข้อเท็จจริ งให้แก่สาธารณะ
โดยปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดของ ตลาดหลักทรั พย์ฯ เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั จด
ทะเบียน
5. นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเปิ ดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเจตนารมณ์ในการผลักดันให้มีการซื้ อหุ ้นของ
บริ ษทั
6. นักลงทุนสัมพันธ์ควรกําหนดช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลหรื อแหล่ง ข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้ขอ้ มูลได้รับทราบ
อย่างเท่าเทียมกัน

การดูแลและรักษาข้ อมูลภายใน
1. บริ ษทั จดทะเบียนควรกําหนดแนวทางในการดูแลข้อมูลภายใน เช่น กําหนดและจํากัดบุคคลที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลภายในได้ โดยนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีสิทธิ์ เข้าถึงข้อมูลภายในต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ให้บุคคลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ แล้ว

2. นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลภายในให้ถูกต้อง เช่น ข้อมูล
ที่มีนยั สําคัญต่อผลการดําเนิ น งานควรมีการเปิ ดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทราบทัว่
กันก่อนมีการเปิ ดเผยให้กบั ผูล้ งทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
3. บริ ษทั จดทะเบี ยนควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ให้แก่นกั ลงทุนสัมพันธ์ เช่ น
กําหนดช่วงเวลาในการห้ามซื้ อ ขายหุ ้น และการรายงานการซื้ อขายหุ ้นให้แก่ฝ่าย Compliance หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย เช่น เลขานุการบริ ษทั เป็ นต้น
4. นักลงทุนสัมพันธ์ควรกําหนดช่ วงเวลางดรับนัดหรื อตอบคําถาม เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคต
อันใกล้ให้แก่นกั วิเคราะห์และ นักลงทุน (Quiet Period) ทั้งนี้ เนื่องจากนักลงทุนสัมพันธ์ของ แต่ละ
บริ ษทั จะเริ่ มรับรู ้ ขอ้ มูลงบการเงิ นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้น นักลงทุนสัมพันธ์จึงควรพิจารณา
กําหนดช่วงเวลา Quiet Period ให้เหมาะสมและใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่เริ่ มรับทราบตัวเลขให้มากที่สุด
เช่น อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเปิ ดเผยงบการเงิน
5. กรณี มีการจัดประชุ มนักวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นักลงทุนสัมพันธ์ควร
ดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จก่อนช่วง Quiet Period และควรระมัดระวังในการให้ขอ้ มูล โดยต้องไม่ให้
ข้อมูล ใดๆ ที่มีขอ้ กําหนดห้ามเอาไว้ เช่น ตัวเลขประมาณการรายได้และ กําไรของงวดการเงินนั้นๆ

การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างเท่ าเทียมและเป็ นธรรม
1. นัก ลงทุ นสั ม พันธ์ ต้อ งเปิ ดโอกาสให้ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย มี โอกาสเข้า ถึ ง ข้อ มูล อย่า งเท่ า เที ย มกัน ทั้ง นี้
รู ปแบบกิจกรรมที่จดั ให้บุคคลแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม แต่ขอ้ มูลที่ให้ตอ้ งเป็ น
ข้อมูลที่เท่าเทียมกันและไม่ทาํ ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดเสี ยเปรี ยบหรื อ เสี ยโอกาสในการลงทุน
2. นักลงทุนสัมพันธ์ควรเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยติดต่อและสอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิที่จะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็ นพิเศษ
3. นักลงทุนสัมพันธ์ควรเปิ ดเผยข้อมูลที่นาํ เสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้สาธารณะรับทราบโดยทัว่
กันและทันทีที่สามารถทําได้ เช่น ควรนํา Roadshow Presentation และ Analyst Presentation มา
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ภายหลังจากการประชุมเสร็ จสิ้ นโดยเร็ ว
4. นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้ความระมัดระวังในการสื่ อสารข้อมูลผ่านทางเครื อข่ายทางสังคม (Social
Network) โดยนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยให้เข้าใจมุมมองของ นักลงทุน
ได้ แต่หากพบประเด็นที่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และจําเป็ นต้องชี้ แจง นักลงทุนสัมพันธ์
ควรแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทุกฝ่ ายรับทราบโดยทัว่ กัน เพื่อ ป้ องกันปั ญหา
การให้ขอ้ มูลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

นักลงทุนสั มพันธ์ ควรปฏิบัติต่อผู้มสี ่ วนได้ เสี ยแต่ ละกลุ่ม ดังนี้
1. การปฏิบัติต่อนักลงทุน

• นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบตั ิต่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็ นนักลงทุนรายใหญ่
หรื อรายเล็ก
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้โอกาสแก่นกั ลงทุนรายบุคคลได้เข้า ถึงข้อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับ
นักวิเคราะห์และนักลงทุน สถาบัน
• นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเลือกปฏิบตั ิในการรับนัดประชุม (One-on-One Meeting) กับ นักลงทุน
สถาบันหรื อกลุ่มนักลงทุน หากไม่สามารถรับนัดได้ทุกกลุ่ม นักลงทุนสัมพันธ์ ควรกําหนด
หลักเกณฑ์ในการรับนัดที่ชดั เจนและเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
• ในการจัดกิจกรรมให้แก่นกั ลงทุน เช่น การเยี่ยมชมกิจการ และการพบปะนักลงทุน นักลงทุน
สัมพันธ์ควรดําเนินการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริ ษทั และความคุม้ ค่าของ ทรัพยากรที่จะ
ใช้เป็ นที่ต้ งั

2. การปฏิบัติต่อนักวิเคราะห์
• ในการจัดประชุ มนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) นักลงทุนสัมพันธ์ควรเชิ ญและเปิ ดโอกาสให้
นักวิเคราะห์จากทุกบริ ษทั หลักทรัพย์ได้เข้าร่ วมอย่างเท่าเทียมกัน
• นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้สิ่งของตอบแทนหรื อของขวัญแก่นกั วิเคราะห์เพื่อจูงใจหรื อโน้มน้าว
ให้เขียนบทวิเคราะห์ ให้แก่บริ ษทั และ/หรื อ ให้เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเท่านั้น
• นัก ลงทุ นสั ม พันธ์ ค วรเคารพในผลงานและความเห็ นของ นัก วิเคราะห์ แต่ส ามารถชี้ แจง
ข้อเท็จจริ งที่ถูกต้องได้ หากเห็นว่า มีการใช้หรื อให้ขอ้ มูลที่คลาดเคลื่อน

3. การปฏิบัติต่อสื่ อมวลชน

• นัก ลงทุ นสัม พันธ์ ค วรให้ขอ้ มูล และเปิ ดโอกาสให้สื่ อมวลชน ได้รับทราบข้อมูลตามความ
เหมาะสม
• นักลงทุนสัมพันธ์ ไม่ควรใช้เงื่ อนไขในการทํา ธุ รกิ จกับ สื่ อมวลชน เช่ น การลงโฆษณาในสื่ อ
เพื่อให้สื่อมวลชนนํา เสนอข่าวหรื อให้ความเห็นในเชิงบวกแก่บริ ษทั
• นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้สิ่งของตอบแทนหรื อของขวัญแก่สื่อมวลชนเพื่อจูงใจหรื อโน้มน้าว
ให้สื่อมวลชนเขียน บทความหรื อข่าวให้แก่บริ ษทั ในเชิงสร้างข่าวที่ไม่เป็ นจริ ง

4. การปฏิบัติต่อหน่ วยงานทางการ

• นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลแก่ หน่วยงานทางการตามที่ถูกร้องขอ

• นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วย งานทางการเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ใดๆ เป็ นกรณี พิเศษ

5. การปฏิบัติต่อบุคคลภายในองค์ กร

• นักลงทุนสัมพันธ์ควรประสานงานให้ผบู้ ริ หารของบริ ษทั ได้พบปะกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ตาม
โอกาสที่สมควร นักลงทุนสัมพันธ์ควรรายงานให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร ได้รับทราบถึง
ข้อมู ล ต่ า งๆ ที่ จะช่ วยสร้ า งมูล ค่ า เพิ่ม ให้แก่ องค์ก ร เช่ น ผลการดํา เนิ นกิ จ กรรมด้า นนัก ลงทุ น
สัมพันธ์ ความเห็นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน และข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็ นต้น
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรเป็ นสื่ อกลางของบริ ษทั ในการสื่ อสาร ให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบถึง
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิเช่ น เดียวกันกับนัก
ลงทุนสัมพันธ์ เช่น เรื่ องการดูแลและรักษาข้อมูลภายใน เป็ นต้น

6. การปฏิบัติต่อผู้มสี ่ วนได้ เสี ยอืน่ ๆ เช่ น สถาบันการเงินและบริษทั Credit Rating

• นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ขอ้ มูลแก่ผมู้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ใน ระดับที่เท่าเทียมกัน ยกเว้นแต่มีความ
จําเป็ นอื่นใดในการ ดําเนิ นธุ รกิจ เช่น ต้องให้ขอ้ มูลภายในประกอบการขอสิ นเชื่อโครงการจาก
สถาบันการเงิน ในกรณี น้ ี นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งดําเนินการด้วยความระมัดระวังและต้องขอให้ ผู ้
ที่ได้รับข้อมูลภายในลงนามในสัญญารักษาความลับไว้ดว้ ย

การปฏิบัติหน้ าทีด่ ้ วยความซื่อสั ตย์ สุจริต
1. นักลงทุนสัมพันธ์ควรหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั เช่น การใช้
ทรัพย์สินหรื อข้อมูลของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ส่วนตน
2. นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้จากการทํา
หน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ให้แก่บริ ษทั
3. นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งไม่เห็ นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบใดก็ตาม ในการเลือก
ดําเนิ นกิ จกรรมหรื อเข้าร่ วมกิ จกรรมกับหน่ วยงานภายนอก เช่ น การเลื อกเข้าร่ วม Roadshow กับ
เฉพาะบางบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ให้สิทธิ ประโยชน์พิเศษบางอย่าง เป็ นต้น
4. นักลงทุ นสัมพันธ์พึงปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและจรรยาบรรณพนักงาน ต่างๆ ที่บริ ษทั จดทะเบียนได้
กําหนดไว้

เรื่องอืน่ ๆ

1. นักลงทุนสัมพันธ์ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่และกิจกรรมที่เข้าร่ วม
2. นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ขอ้ มูลในเชิงลบหรื อให้ร้ายแก่บริ ษทั คู่แข่งหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ

 จรรยาบรรณของพนักงาน
พนัก งานมี หน้า ที่ ต้องทํา ความเข้า ใจเกี่ ยวกับ การปฏิ บ ตั ิ ตามจรรยาบรรณ โดยเมื่ อมี ข้อสงสัย หรื อข้อ
ซักถาม ให้ปรึ กษา กับผูบ้ งั คับบัญชา ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อบุคคลที่บริ ษทั กําหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการติดตามการ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ รวมทั้งแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาหรื อ
บุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อ พบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และให้ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ กับ หน่วยงานหรื อบุคคลที่บริ ษทั ได้มอบหมาย

การปฏิบัติต่อบริษทั
พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งข้อบังคับ และคําสั่งของ
บริ ษ ทั และหลี ก เลี่ ย ง การมี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับ กิ จกรรมที่ไ ม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อขัดต่อความสงบ
เรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกเหนื อจากการปฏิบตั ิตามกฎหมายแล้ว พนักงานทุกคน
ต้องปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามหลักจริ ยธรรม ซึ่ งเราถือว่าการมีจริ ยธรรมทางธุ รกิจ เป็ นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งของ
บริ ษทั

การปฏิบัติต่อตนเอง
1. ดํารงตนตั้งมัน่ อยูใ่ นความซื่ อสัตย์สุจริ ต และเที่ยงธรรม มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุ รกิจ
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทกําลังกายและกําลังความคิดในการทํางานโดยถือ
ประโยชน์ขององค์กรเป็ นสําคัญ
3. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความขยันหมัน่ เพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ
4. รักษาเกียรติของตนให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม
5. เป็ นผูม้ ีวนิ ยั และประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์กร ค่านิยมขององค์กร และประเพณี อนั ดีงาม
ไม่วา่ จะระบุไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม
6. หลี กเลี่ ยงการกระทําใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ ขององค์กร หรื อเป็ นปั ญหาแก่
องค์กรในภายหลังได้
7. ไม่ใช้เวลาปฏิ บตั ิงานขององค์กรไปทํางานอื่น หรื อใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ที่ส่งผลให้ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานในเวลาทํางานขององค์กรได้อย่างเต็มที่

การปฏิบัติต่อลูกค้ า ผู้เกีย่ วข้ อง และสั งคม
1. อํา นวยความสะดวกและปฏิ บ ัติ ต่ อ ผู ้ม าติ ด ต่ อ ด้ ว ยความสุ ภ าพเรี ยบร้ อ ยอย่ า งเต็ ม ใจและเต็ ม

ความสามารถ โดยไม่ชกั ช้า

2. ยินดีรับฟังความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่น และพร้อมที่จะชี้ แจงข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะ

แห่งตน
3. เห็นคุณค่าของบุคคลอื่น ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความเสมอภาค และให้เกียรติผอู ้ ื่นอยูเ่ สมอ
4. มี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งสรรค์แ ละพัฒ นาสั ง คมส่ ว นรวมให้เ จริ ญ ก้า วหน้า โดยไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด ความ
เสี ยหายต่องาน และภาพพจน์ขององค์กร

การปฏิบัติระหว่ างพนักงาน
1. เสริ มสร้างการทํางานเป็ นทีมโดยให้ความร่ วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องาน
2.
3.
4.
5.

ขององค์กร โดยส่ วนรวม
ร่ วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
ผูบ้ ัง คับ บัญชาพึ ง ปฏิ บ ัติต นให้เ ป็ นที่ เ คารพนับ ถื อของผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญชาโดยเป็ นแบบอย่า งที่ ดี ต่ อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตามค่านิยมขององค์กร
ปฏิ บตั ิ ต่อผูบ้ งั คับ บัญชาด้วยความเคารพนับ ถื อ และปฏิ บตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานด้วยความมีน้ าํ ใจและ
เคารพใน ศักดิ์ศรี ของผูอ้ ื่น
ไม่นาํ ผลงานของเพื่อนพนักงานมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตนเอง

การปฏิบัติต่อองค์ กร
1. การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะกรรมการ
- ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานขององค์กร รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
คําสั่ง และ มติคณะกรรมการ
- ไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในการกระทําหรื อปกปิ ดการกระทําใดๆ ที่ผดิ กฎหมาย
2. การบันทึก การรายงาน การรักษา การใช้และการเปิ ดเผยข้อมูลขององค์กร
- บันทึกและรายงานข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องตามระบบ และมาตรฐานที่วางไว้ รวมทั้งห้ามมิให้ปลอม
แปลง หนังสื อรายงาน หรื อเอกสารใดๆ
- ไม่ใช้ขอ้ มูลเอกสาร โปรแกรมซอฟแวร์ หนังสื อ บทความ วิดีโอเทป เทปบันทึกเสี ยง และงานของ
บุคคลใดใน อันที่จะเป็ นการละเมิดกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ไม่ว่าข้อมูลหรื องานนั้นจะแสดงการสงวน
ลิขสิ ทธิ์ ไว้หรื อไม่
- เมื่ อพ้นช่ วงระยะเวลาที่ ตอ้ งเก็บรั กษาข้อมูลหรื อเอกสาร พนักงานที่ เกี่ ยวข้องต้องดูแลให้มีการ
ทําลาย ด้วยวิธี ที่เหมาะสมถูกต้องกับข้อมูลหรื อเอกสารแต่ละประเภท
- ไม่ใช้ขอ้ มูลขององค์กรที่ได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่น โดยมิชอบ

- ข้อมู ล ภายในขององค์ก รที่ เกี่ ย วกับ การดํา เนิ นงาน แผนการดํา เนิ น งาน มติ แ ละความเห็ นของ
คณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ คณะทํางาน และฝ่ ายจัดการ ให้ถือเป็ นข้อมูลลับ การเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใด จะต้องได้รับอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เป็ นเจ้าของข้อมูล

การปกป้ องทรัพย์ สินขององค์ กร
1. ใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
2. ช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ขององค์กรเสื่ อมค่า หรื อสู ญหายโดยมิชอบ
3. ไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ ขององค์กรเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอื่น

การใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พนักงานจะต้องปฏิ บตั ิตามแนวปฏิบตั ิและคําสั่งเกี่ ยวกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร
รวมทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั รวมทั้งจะต้องไม่
กระทําการใดๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อเป็ นไปเพื่อประโยชน์ทางธุ รกิจของตนเอง
2. พนักงานจะหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่บริ ษทั ถือว่าผิดกฎหมายหรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม และงดเว้นที่จะ
เผยแพร่ ขอ้ มูลหรื อเว็บไซต์ดงั กล่าวต่อผูอ้ ื่น รวมทั้งจะหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ไม่เป็ นที่รู้จกั ซึ่ งน่าสงสัยใน
ความ ปลอดภัย
3. พนัก งานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายเท่ า นั้น ที่ มี สิ ท ธิ เข้า ถึ ง แฟ้ มข้อ มู ล ไม่ ว่า จะเก็ บ ในรู ป ของแฟ้ มข้อ มู ล
คอมพิวเตอร์ หรื ออื่นๆ ห้ามพนักงานที่ไม่ได้รับมอบหมายเข้าดู ทําซํ้า เผยแพร่ ลบทิ้ง ทําลายหรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน หรื อกระทําการอื่นใดที่ทาํ ให้เกิดความเสี ยหาย
4. พนัก งานที่ ใ ช้งานเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ของบริ ษ ทั จะต้องใช้ซ อฟท์แวร์ ตามข้ออนุ ญาตของเจ้า ของ
ลิขสิ ทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริ ษทั เท่านั้น เพื่อป้ องกันปั ญหาการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญา

ทรัพย์ สินทางปัญญา
1. การนําผลงานหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิ ของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรื อที่จะนํามาใช้ภายในบริ ษทั
จะต้อง ตรวจสอบ เพื่อให้มนั่ ใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
2. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน จะต้องส่ งมอบทรัพย์สินทางปั ญญาต่างๆ ซึ่ งรวมไปถึงผลงานคืน
ให้บริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลที่เก็บไว้ในรู ปแบบใดๆ

การรับสิ่ งของ หรือประโยชน์ อนื่ ใด
1. ห้ามเรี ยกร้ องสิ่ งของหรื อผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรื อธุ รกิ จเกี่ยวข้องกับองค์กร
ทั้งนี้ไม่วา่ โดยตนเองหรื อผูอ้ ื่น

2. ห้ามรับสิ่ งของหรื อผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรื อธุ รกิจเกี่ยวข้องกับองค์กร เว้นแต่ใน
โอกาส หรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยมที่คนทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิต่อกันโดยสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใด
นั้น แต่ท้ งั นี้การรับดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจอย่างหนึ่ งอย่างใดโดยไม่เป็ นธรรมต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่
3. การรับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2) โดยความจําเป็ นอย่างยิ่งเพื่อ
รักษา ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล ให้ผรู ้ ับรายงานผูบ้ งั คับบัญชาของตนทราบ
4. การรั บสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กนั ในกิ จกรรมต่างๆ ระหว่างองค์กร หรื อเป็ นการเชื่ อม
สัมพันธไมตรี ระหว่างองค์กร ให้ผรู ้ ับรายงานผูบ้ งั คับบัญชาของตนทราบ

การให้ สิ่งของหรือประโยชน์ อนื่ ใด
1. ไม่ใช้วิธี การให้เงิ น ทรั พย์สิน สิ่ ง ของ หรื อประโยชน์อื่นใดกับ ผูห้ นึ่ งผูใ้ ดที่ มีเจตนาเพื่อชัก นํา ให้
กระทําหรื อละ เว้นการกระทําที่ไม่ถูกต้อง
2. ไม่เสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดกับผูเ้ กี่ยวข้องทางธุ รกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนสิ ทธิ พิเศษ
ที่ไม่ควรได้
3. การใช้จ่ายสําหรับการเลี้ยงรับรองทางธุ รกิจ เป็ นเรื่ องที่ยอมรับได้แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

การใช้ สิทธิทางการเมือง
1. ควรใช้สิทธิ ของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่เข้าร่ วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กร มีส่วนเกี่ ยวข้องหรื อให้การสนับสนุ น
พรรค การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรื อกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง
3. ไม่ใช้ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ ง หรื อกลุ่มพลังใดกลุ่ม
พลังหนึ่ง

การดูแลให้ มกี ารปฏิบัติตามและการทบทวน

1. ถือเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและพนักงาน ที่จะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจ และ
ปฏิบตั ิ ตามจรรยาบรรณอย่างเคร่ งครัด
2. ผูบ้ งั คับ บัญชาทุ ก ระดับ จะต้องดู แลรับ ผิดชอบ ให้พนักงานภายใต้บ งั คับบัญชาของตนปฏิ บตั ิ ตาม
จรรยาบรรณนี้อย่างจริ งจัง
3. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับต้องเป็ นผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่ งเสริ มสภาพแวดล้อม
ในการ ทํางานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง
และต้อ งปฏิ บ ัติ อย่า งเคร่ ง ครั ด และไม่ ส ามารถอ้า งได้ว่า ไม่ ท ราบแนวปฏิ บ ัติ ที่ ก ํา หนดไว้ใ น
จรรยาบรรณนี้

4. เมื่อมีขอ้ สงสัย ไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ให้ปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรื อฝ่ ายกํากับ
กิจกรรมองค์กร หรื อหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ซึ่ งมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ

การร้ องเรียน
การแจ้ งข้ อร้ องเรียน
จัดให้มีช่องทางการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแสเพื่อรับเรื่ องร้องเรี ยน ข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะจากผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยที่ได้รับผลกระทบ หรื อมีความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั หรื อจาก
การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษ ัท เกี่ ย วกับ การกระทํา ผิ ด กฎหมายหรื อ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต าม
จรรยาบรรณ รวมถึ งพฤติกรรมที่อาจส่ อถึ งการทุจริ ต รวมถึ งการกระทําที่เข้าข่ายการคอร์ รัปชันที่เกี่ ยวข้องกับ
บริ ษทั ฯ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม โดยบริ ษทั ฯ มีมาตรการคุ ม้ ครองการตอบโต้ และบรรเทาความเสี ยหายแก่
ผูร้ ายงาน ผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการรายงานการฝ่ าฝื นหรื อละเมิดจรรยาบรรณ
หากพบเห็นการกระทําที่สงสัยว่าฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ รวมถึงการกระทําที่เข้าข่ายการ
คอร์ รั ป ชัน อาจส่ อ ถึ ง การทุ จริ ต หรื อ ผิ ดกฎหมาย สามารถสอบถามข้อ สงสั ย หรื อ ส่ ง ข้อ ร้ อ งเรี ย นไปยัง บุ ค คล
ดังต่อไปนี้
1. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2. ผูบ้ งั คับบัญชาที่ตนเองวางใจในทุกระดับ
3. ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
4. คณะกรรมการบริ ษทั
ช่ องทางการติดต่ อเพือ่ แจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียน
ช่ องทางการติดต่ อ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เลขานุการบริ ษทั
t.thanyarad@interlink.co.th
ประธานกรรมการบริ ษทั
fraud@interlink.co.th
ประธานกรรมการตรวจสอบ chusak@interlink.co.th
โดยทีอ่ ยู่ทางไปรษณีย์ ได้ แก่
บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ ลิ้งค์ ซอยรุ่ งเรื อง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
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วินัย

จรรยาบรรณถือเป็ นวินยั อย่างหนึ่ง ซึ่ งพนักงานทุกคนต้องดํารงตนและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด พนักงาน
ที่ฝ่าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินยั พนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามและส่ งเสริ มให้ผอู้ ื่น
ปฏิบตั ิ ตามจรรยาบรรณ การกระทําต่อไปนี้เป็ นการทําผิดจรรยาบรรณ
1) ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
2) แนะนํา ส่ งเสริ ม หรื อสนับสนุนให้ผอู ้ ื่นไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
3) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ในกรณี ที่ตนทราบหรื อควร
ทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
4) ไม่ให้ความร่ วมมือหรื อขัดขวางการสื บสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริ งที่อา้ งว่าได้มีการฝ่ าฝื นหรื อการ
ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
5) การกระทําอันไม่เป็ นธรรมต่อผูอ้ ื่น เนื่องจากการที่ผนู ้ ้ นั รายงานการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ทั้งนี้ การกระทําที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณดังกล่าวข้างต้น ให้ปฏิ บตั ิตามกระบวนการพิจารณาและ
ลงโทษตามระเบียบ ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล นอกจากนี้ พนักงานที่ทาํ ผิดจรรยาบรรณอาจได้รับโทษ ตาม
กฎหมาย หากการกระทํานั้นเป็ นความผิดตามกฎหมาย

 จรรยาบรรณของกรรมการ
1. ต่ อองค์ กร
1.1 ปฏิ บตั ิหน้าที่การงานอย่างเต็มความสมารถให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ และข้อบังคับ
โดยถือหลักความถูกต้อง และผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็ นสําคัญ
1.2 ยึดมัน่ ในจริ ยธรรม ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีคุณธรรมและกล้าแสดงความคิดเห็ น
ในสิ่ งที่ถูกต้อง
1.3 ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ
1.4 วางตัวเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมืองหรื ออยูใ่ ต้อิทธิ พลทางการเมือง
1.5 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก
1.6 อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุ น
้
2. ต่ อผู้ถือหุ้น
2.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น
้ และเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม
2.2 กํากับดูแลให้มีการบริ หารองค์กรด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อป้ องกันความเสี ยหาย
หรื อผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ น้
2.3 รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น
้ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ได้รับการเอาใจใส่ และได้รับการ
ดูแลอย่างเท่าเทียมกัน

2.4 เปิ ดเผยข้อมูลหรื อรายงานสถานภาพขององค์กรต่อผูถ้ ื อหุ ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อ

เหตุการณ์
3. ต่ อลูกค้ า
3.1 มีทศั นคติ ที่ดี และให้ความสําคัญต่อลูกค้า ปฏิ บตั ิตนต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรื อร้ น มี
นํ้าใจ สุ ภาพอ่อนโยนและรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นาํ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่นโดยมิชอบ รวมทั้งปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
3.2 ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ มีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่ อง คงไว้ซ่ ึ งคุ ณภาพ
บริ การให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสู ง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
3.3 ส่ งมอบสิ นค้า งานที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็ นธรรม
3.4 ให้ข ้อ มู ล ข่ า วสาร และคํา แนะนํา ที่ ถู ก ต้อ ง เพี ย งพอ ทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ต่ อ ลู ก ค้า เพื่ อ ให้ท ราบ
เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ
3.5 ส่ งมอบงานและรับประกันผลงาน ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความ
พึงพอใจ
3.6 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อ
ข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
3.7 มี ระบบ กระบวนการที่ ลูก ค้าร้ องเรี ยนเกี่ ย วกับคุ ณภาพ ความปลอดภัยของสิ น ค้าและบริ การ
รวมทั้งความรวดเร็ วในการตอบสนองการส่ งมอบ และการดําเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
4. ต่ อคู่ค้า เจ้ าหนี้ ลูกหนี้
4.1 ปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค ้า เจ้าหนี้ ลู กหนี้ ทุ กรายอย่า งเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคํานึ งถึ งผลประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษทั และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย
4.2 มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันไม่ให้คู่คา้ รายใดรายหนึ่ งเข้าร่ วม
การแข่งขันทางธุ รกิจ
4.3 จัดทํารู ปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
4.4 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามสัญญาครบถ้วน มีระบบการ

ควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริ ตและพฤติกรรมมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้ อจัด
จ้าง
4.5 จ่ายเงินคู่คา้ ให้ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ตกลงกัน
4.6 ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่คา้ โดยปราศจากข้อมูลแห่งความจริ ง
4.7 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา

4.8 ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
4.9 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงไว้กบั คู่คา้ และเจ้าหนี้ อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไข ต้องรี บแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
4.10 ใช้สินค้าและบริ การที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสิ นค้าหรื อการกระทําที่เป็ นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปั ญญา
5. ต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
5.1 มี น โยบายเสรี ท างการค้า และเชื่ อ ว่า การมี คู่ แ ข่ ง เป็ นเรื่ อ งดี เ พราะจะทํา ให้ เ กิ ด การพัฒ นาทั้ง
มาตรฐานการบริ การ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเสนอต่อลูกค้า
5.2 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี
5.3 ไม่ทาํ ลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งขันทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมูลความ
จริ ง
5.4 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อด้วยวิธีการอื่นที่
ไม่เหมาะสม
6. ต่ อสั งคม จารีต ประเพณี
6.1 ไม่กระทําการใดๆ ที่อาจมีผลเสี ยหายต่อสังคมส่ วนรวม
6.2 รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมโดยกํา หนดนโยบายการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ข ัด ต่ อ ขนบธรรมเนี ย ม จารี ต
ประเพณี และ ศีลธรรมอันดีงาม
6.3 ส่ ง เสริ ม การปลู ก ฝั ง ให้เ กิ ด จิ ต สํา นึ ก ของความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คมให้ก ับ พนัก งานทุ ก ระดับ
สนับสนุนให้มีการคืนกําไรส่ วนหนึ่งขององค์กรให้แก่สังคมและเพื่อพัฒนาสิ่ งแวดล้อม

 จรรยาบรรณของผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั อันประกอบด้วย คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การขึ้นไป ซึ่ ง
ได้รับความไว้วางใจจากผูถ้ ือหุ น้ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย กํากับ ดูแล และควบคุมการดําเนินงาน
ของบริ ษ ัท ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อให้บ รรลุ ผ ลในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ดัง นั้นเพื่อ แสดงว่า ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท มี
เจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ จะดําเนิ นธุ รกิจอย่างซื่ อตรง และโปร่ งใส อันจะทําให้บริ ษทั บรรลุผลสําเร็ จในการ
ดําเนิ นธุ รกิจ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ าย บริ ษทั จึงเห็นสมควรกําหนด “จรรยาบรรณผูบ้ ริ หาร” ขึ้นไว้เป็ น
แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

1. ต่ อองค์ กร

1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต เป็ นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย

1.2 พึงเปิ ดเผยสถานภาพของกลุ่มธุ รกิจอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์
1.3 อุทิศตน ความรู ้และความสามารถ เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ตลอดเวลา
1.4 พึงวางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งช่วยส่ งเสริ มภาพพจน์

ของบริ ษทั เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม
1.5 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามนโยบายหรื อข้อกําหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบตั ิต่อสังคมที่องค์กรได้กาํ หนด
ไว้อย่างเคร่ งครัด
1.6 กรณี ที่ จะให้ขอ้ มู ลข่ าวสาร หรื อ ให้สัม ภาษณ์ ต่อสื่ อมวลชน หรื อต่ อสาธารณชน จะต้องได้รั บ
มอบหมายจากบริ ษทั

2. ต่ อพนักงาน

2.1 มีทศั นคติ ที่ดีต่อพนักงาน และพึงปกครองด้วยความเมตตาและเป็ นธรรม รวมทั้งไม่ใช้อาํ นาจ
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
2.10

หน้าที่ในทางมิชอบ
มีภาวะผูน้ าํ และปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีน่าเชื่อถือต่อพนักงาน
ให้ความรู ้ คําแนะนํา และคําปรึ กษาแก่พนักงาน พร้อมทั้งรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ด้วยความเต็มใจและจริ งใจ
ส่ งเสริ มพนักงานให้มีความมัน่ คงก้าวหน้า ในหน้าที่การงานและความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
ผูบ้ ริ หารจะให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน
ผูบ้ ริ หารจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทาํ งานให้มีความปลอดภัยต่อชี วิตของพนักงาน
ตลอดจนทรัพย์สินของบริ ษทั และของพนักงานให้ปลอดภัยอยูเ่ สมอ
การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึ งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ผูบ้ ริ หารจะกระทําด้วย
ความเสมอภาค สุ จริ ตใจ เที่ยงธรรม และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ ความรู้ ความสามารถ และความ
เหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
ผูบ้ ริ หารจะส่ งเสริ มให้พนักงานได้พฒั นาความรู ้ความสามารถอย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
ผูบ้ ริ หารจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
ผูบ้ ริ หารจะเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์

3. ต่ อผู้ถือหุ้น

3.1 ผูบ้ ริ หารจะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม

กัน เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
3.2 ผูบ้ ริ หารจะบริ หารการดําเนิ นงานของบริ ษทั และตัดสิ นใจดําเนิ นการใดๆด้วยความระมัดระวัง
และรอบคอบ
3.3 ผูบ้ ริ หารจะปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ โดยการประยุก ต์ความรู ้ ทักษะการบริ หาร และการ จัด การอย่า งสุ ด
ความสามารถในทุกกรณี

3.4 ผูบ้ ริ หารจะรายงานสถานภาพของบริ ษทั แก่ผถู ้ ือหุ น
้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยสมํ่าเสมอและครบถ้วน

ตามความเป็ นจริ ง
3.5 ผูบ้ ริ ห ารจะไม่แ สวงหาประโยชน์ให้ต นเองและผูอ้ ื่ นโดยใช้ขอ้ มู ลใดๆของบริ ษทั ซึ่ งยัง ไม่ไ ด้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
3.6 ผูบ้ ริ หารจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน
3.7 ผูบ้ ริ หารจะไม่ดาํ เนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั

4. ต่ อลูกค้ า

4.1 มุ่งมัน่ ในการพัฒนาและให้บริ การที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความ

4.2
4.3
4.4
4.5

ปลอดภัยและเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด ในราคาที่สมเหตุสมผล สามารถส่ งมอบงานภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า
ปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่ งครัด และรักษาความลับของลูกค้า ไม่นาํ
ความลับทางการค้าไปใช้ในประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ไม่เอาเปรี ยบลูกค้า หรื อกําไรเกินควร รวมทั้งไม่กาํ หนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรม
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ ลู ก ค้า ด้ว ยวาจาสุ ภาพ ด้วยการทํา งานที่ ร วดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ นที่
ไว้วางใจได้ของลูกค้า
รับฟั งข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็ นประจํา สมํ่าเสมอ และนําข้อบกพร่ องต่างๆมา
ปรับปรุ งแก้ไข

5. ต่ อคู่แข่ งทางการค้ า

5.1 ให้การสนับสนุนการร่ วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบตั ิตาม

กรอบกติกาในการแข่งขันเสรี ที่เป็ นธรรม
5.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
และไม่เปิ ดเผยหรื อละเลยให้ความลับของบริ ษทั ตกอยูใ่ นมือคู่แข่ง
5.3 ไม่โจมตี และทําลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรื อใช้วิธีอื่นใดที่

ไม่ถูกต้อง
5.4 ละเว้นการกลัน่ แกล้ง หรื อทําให้คู่แข่งเสี ยโอกาสอย่างไม่เป็ นธรรม

6. ต่ อสั งคม สิ่ งแวดล้อม และชุมชน
6.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบของตน และดํารงด้วยจิตสํานึ กที่ดีที่มีต่อสังคมสิ่ งแวดล้อม และ

ชุมชนอยูเ่ สมอ
6.2 ร่ วมกันสร้างสรรค์ และร่ วมกิจกรรมหรื อโครงการเพื่อพัฒนาสังคม สิ่ งแวดล้อมและชุมชน

6.3 ปฏิ บตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และการส่ งเสริ ม

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างคุม้ ค่า
6.4 ดําเนินธุ รกิจด้วยจิตใจที่คาํ นึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะเสมอ

7. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ได้มีการจัดทํานโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งมัน่ ในการดําเนิ น
ธุ รกิ จด้วยความเป็ นธรรม สุ จริ ต โปร่ งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและต้องได้รับอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั และได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกคน โดยมีการกําหนดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้าน
ทุจริ ตคอร์รัปชันแก่พนักงานทุกคนในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และติดประกาศผ่านบอร์ ดภายในบริ ษทั อีกทั้ง
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อเผยแพร่ แก่บุคคลทัว่ ไปที่สนใจ

หมวดที่ 7
รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
การรักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สนับสนุนให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูล อาทิ ผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ดในสายงานการเงินและบัญชี (CFO) ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี ผูจ้ ดั ทําบัญชี (สมุห์บญั ชี) ผูต้ รวจสอบภายใน
เลขานุการบริ ษทั และนักลงทุนสัมพันธ์ และผูบ้ ริ หารระดับสู งที่รับผิดชอบในส่ วนงานด้านการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการเงินของบริ ษทั ฯ ให้มีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี
จํานวนเพียงพอ
บริ ษทั ฯ ได้มีการแยกหน่วยงานทางด้านบัญชี และการเงิน เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน โดยได้มี
การบริ หารจํานวนพนักงานให้เพียงพอต่อปริ มาณงานต่างๆ นอกจากนี้ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงาน
สนับสนุนธุ รกิจของกลุ่มฯ ที่ดูแลทางด้านบัญชี ผูจ้ ดั ทําบัญชี และผูด้ าํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กาํ หนด อีกทั้งได้รับการ
อบรมครบตามจํานวนชัว่ โมงที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด เพื่อพัฒนาความรู ้ดา้ นบัญชี พร้อมทั้ง
มอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับการอบรมต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่างๆ และ
ตระหนักถึงผลกระทบต่อธุ รกิจจากปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงให้การสื่ อสารข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส ทันเวลา เชื่ อถือได้ และมีความเท่าเทียมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย

ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1 สามารถ
สะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริ ษทั จัดทําคําอธิ บายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นกั ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในแต่ละไตรมาสได้ดียงิ่ ขึ้น
นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว อีกทั้งคณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลความเพียงพอของ
สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ ในกรณี ที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชําระหนี้
หรื อมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการมีการติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุ รกิจด้วยความ
ระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล รวมถึงการส่ งเสริ มให้นาํ เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่าน Website และช่องทางอื่นๆ
ในปี 2561 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กาํ หนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องมีผรู ้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสาย
งานบัญชีและการเงิน (CFO) และผูค้ วบคุมดูแลการทําบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนมี
รายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ และให้เปิ ดเผยการเปลี่ยนแปลง CFO/ผูค้ วบคุมดูแลการทําบัญชี และให้บริ ษทั ฯ
แจ้งรายงานข้อมูลผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผูค้ วบคุมดูแลการทําบัญชี ซึ่ งตาม
คุณสมบัติสาํ คัญของ CFO และสมุห์บญั ชี จึงได้แจ้งรายชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วน

การเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญกับเรื่ องการเปิ ดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ
การตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งมีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการ
เปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน การปฏิบตั ิต่อ
พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่ งรวมถึงการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน รวมทั้งความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรื อในระดับ
สากล อีกทั้ง บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุน นักวิเคราะห์ และสถาบันการเงินต่างๆ เข้าเยีย่ มชม พบปะ และ
สอบถามประเด็นต่างๆ โดยตรงกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง อย่างเท่าเทียมและทันเวลา บริ ษทั ฯ ยังได้จดั แถลงข่าวแก่
ผูส้ ื่ อข่าวเป็ นครั้งคราว เพื่อให้ขอ้ มูลทางการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถไปถึงนักลงทุน ผูส้ นใจ และ
ประชาชนทัว่ ไป อย่างทัว่ ถึง

นโยบายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูล มีดังนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ซึ่ งมีการกําหนดและจํากัดบุคคลที่สามารถล่วงรู ้ขอ้ มูล
ภายในที่ชดั เจน เพื่อป้ องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน มีการระบุแนวทางปฏิบตั ิของบริ ษทั อย่างชัดเจน เช่น มี
การกําหนดช่วงเวลาไม่รับนัดหรื อให้ขอ้ มูลแก่นกั วิเคราะห์ (Silent Period) 2 สัปดาห์ก่อนเปิ ดเผยงบการเงิน
กําหนดแนวทางในการซื้ อขายหุ น้ บริ ษทั โดยห้ามซื้ อขาย 1 เดือนก่อนประกาศงบการเงิน และต้องรายงานการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั และหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในเครื อให้ทราบ บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายให้กรรมการและ

ผูบ้ ริ หารระดับสู งแจ้งต่อคณะกรรมการ หรื อผูท้ ี่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้ อขายหุ น้ ของบริ ษทั ตนเอง
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทําการซื้ อขาย และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบรายไตรมาส และ
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการอีกด้วย
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่อสาธารณะ (Discloser Policy) ซึ่ งกําหนดวิธีการสื่ อสาร การ
ดําเนินงานในกรณี มีข่าวลือ การรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับ และการสื่ อสารกับนักลงทุน หรื อนักวิเคราะห์ และมี
การแต่งตั้งผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กร (CEO) หรื อผูบ้ ริ หารสายงานสู งสุ ดของบัญชีการเงิน (CFO) ขึ้น เพื่อเป็ น
ผูแ้ ทนของบริ ษทั ในการให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุน นักวิเคราะห์ หรื อสื่ อมวลชน
ทั้งนี้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่ างๆ ผ่ านช่ องทาง อาทิ
1. รายงานประจําปี โดยมีสาระสําคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่ อถือได้ ทันเวลา และสะท้อนการปฏิบตั ิที่จะ
นําไปสู่ การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยัง่ ยืน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
2. จัดให้มีหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุ การบริ ษทั ซึ่ งทําหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับนักลงทุน
สถาบัน ผูถ้ ื อหุ ้ น รวมทั้ง นัก วิ เคราะห์ และหน่ วยงานภาครั ฐที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่า งเท่ า เที ย มและเป็ นธรรม ซึ่ ง ทาง
คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่ จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบี ยบที่เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด โดยหากผูถ้ ือหุ น้ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่
ช่ องทางการติดต่ อ
เลขานุการบริ ษทั
นักลงทุนสัมพันธ์

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
t.thanyarad@interlink.co.th โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291
โทรสาร 0-2666-1193
ir@interlink.co.th

โดยทีอ่ ยู่ทางไปรษณีย์ ได้ แก่
บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ ลิ้งค์ ซอยรุ่ งเรื อง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
3. บริ ษทั ฯ มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลในเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ทั้งที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน Website:
www.interlink.co.th และ E-mail: info@interlink.co.th โดยหากมีขอ้ มูล หรื อเหตุการณ์ ที่สําคัญ จะดําเนิ นการ
ปรับปรุ งในเว็บไซต์ทนั ทีภายใน 24 ชัว่ โมง
4. จัดให้มี ห น่ วยงานสื่ อสารขององค์ก ร ทํา หน้า ที่ เ ผยแพร่ ข่ า วสารการดํา เนิ นงาน ตลอดจนผล
ประกอบการของบริ ษทั ฯ ผ่านสื่ อต่างๆ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับ
ทราบข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างทัว่ ถึงและทันเวลา

5. การจัดกิจกรรมบริ ษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (SET Opportunity day) ทุกไตรมาสอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ งจัด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อส่ งเสริ มความเข้าใจอันดีต่อสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั และความ
โปร่ ง ใสของข้อ มู ล ทางการเงิ น และผลการดํา เนิ น งานรายไตรมาสและรายปี ที่ เ ปิ ดเผย และเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่
นอกเหนือจากหน้าที่ภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมายด้วย
6. การจัดให้นกั วิเคราะห์ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเข้าพบผูบ้ ริ หาร
โดยผ่านการนัดหมาย เพื่อสอบถามข้อมูลของบริ ษทั ฯ (Company Visit)
7. การจัดกิจกรรม Road Show ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
8. การเยีย่ มชมกิจการ หรื อสาขาของบริ ษทั ฯ โดยการนัดหมายล่วงหน้าจากบุคคลที่สนใจภายนอก อาทิ
Interlink Open House ซึ่ งมีคณะผูบ้ ริ หารจากหลักสู ตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสู ง รุ่ นที่ 9 (พตส. 9)
มาดูงาน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
9. การจัดกิจกรรมพบปะกับนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
10. การจัดกิจกรรม การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
11. การจัดทําจดหมายข่าวที่เกี่ยวกับผลประกอบการของบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความ
คืบหน้าของการดําเนินธุ รกิจและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตลอดทั้งปี

หมวดที่ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักและให้ความสําคัญเกี่ยวกับสิ ทธิ ต่างๆ ของผูถ้ ือหุ ้นและทําหน้าที่ในการ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามที่กาํ หนดไว้ ในข้อบังคับบริ ษทั ฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ไม่วา่ ผูถ้ ือหุ น้ นั้นจะเป็ นรายย่อย ผูล้ งทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ โดยผูถ้ ือหุ ้นทุก
รายมีสิทธิ และความเท่าเทียมกัน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

สิ ทธิ ในการได้รับใบหุ น้ สิ ทธิ การซื้ อขายหรื อโอนหุ ้น
สิ ทธิ ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้น
สิ ทธิ ในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสิ นใจ
สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตัดสิ นใจในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ
5. สิ ทธิ ในการออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการบริ ษทั และกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
6. สิ ทธิ ในการออกเสี ยง ลงคะแนนแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
7. สิ ทธิ ในส่ วนแบ่งผลกําไรของบริ ษทั ฯ

8. สิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
การประชุ มผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนัก และให้ความสําคัญกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยถือเป็ นส่ วนสําคัญของ
การสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี 1 ครั้ง
ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ ือหุ น้ รับรู ้ขอ้ มูลและสิ ทธิ ประโยชน์ เช่น การ
จ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) นอกจากนี้ อาจเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เป็ นกรณี ไป หากมีความจําเป็ นเร่ งด้วน ต้องเสนอ
วาระเป็ นกรณี พิเศษ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นหรื อเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย
บริษัทฯ ได้ ส่งเสริมสิ ทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
- เปิ ดเผยโครงสร้างผูถ้ ือหุ น้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีโครงการการดําเนินงานที่มีความ
โปร่ งใส ตรวจสอบได้
- เผยแพร่ สารสนเทศ รายละเอียดในการใช้สิทธิ ในเรื่ องต่าง ๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยคํานึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู ้ข่าวสาร ระยะเวลาใน
การใช้สิทธิ และความสะดวกในการใช้สิทธิ โดยจะไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการจํากัดสิ ทธิ ในการ
เข้าถึงสารสนเทศของบริ ษทั ฯ หรื อปิ ดกั้นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูถ้ ือหุ น้ ด้วยกัน
- ส่ งเสริ มสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ในการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี

ก่อนการประชุ ม
- เปิ ดเผยวันประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี ให้ผถู้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า เพื่อสามารถเตรี ยมตัวเข้าร่ วม
ประชุ มได้ โดยเผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และของตลาดหลักทรัพย์ ในวันถัดไป นับจากวันที่
คณะกรรมการมีมติ
- เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นฉบับสมบูรณ์ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุม อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุ ม เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นได้
ทราบถึงวาระการประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
- จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าทางไปรษณี ย ์
อย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุ ม เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นได้ทราบถึงวาระการประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูล
ก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
- จัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุ ้น ไปพร้อม
กันหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ รวมถึงสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ

- สํา หรั บ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ เป็ นนักลงทุ นสถานบัน หรื อผูถ้ ื อหุ ้นที่ เป็ นผูล้ งทุ นต่ า งประเทศ และแต่ ง ตั้ง ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น บริ ษทั ได้ประสานงานเรื่ องเอกสาร
หลัก ฐานที่ จะต้องแสดงก่ อนวันเข้า ประชุ ม เป็ นการล่ วงหน้า เพื่อให้ก ารลงทะเบี ย นเป็ นไปอย่า ง
สะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น

วันประชุม
- บริ ษทั ฯ จัดสถานที่สาํ หรับการประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อผูม้ าประชุม โดยสามารถเดินทาง
ได้สะดวก พร้อมทั้งแนบแผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุม รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่และจัดรถคอยรับ-ส่ ง
มายังสถานที่จดั ประชุม และจัดที่จอดรถอย่างเพียงพอสําหรับผูถ้ ือหุน้
- จัดเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับ เพื่อให้ขอ้ มูล และตรวจสอบเอกสารในการลงทะเบียน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถ
ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 1 ชัว่ โมง ผ่านระบบบาร์ โค้ด (Bar Code) เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ ว ถูกต้องและแม่นยํา
- กําหนดให้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุม เป็ นไปตามจํานวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุ ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้ มีสิทธิเท่ากับ
หนึ่งเสี ยง
- ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานกรรมการจะชี้แจงแก่ผถู ้ ือหุ น้ ให้ทราบถึงสิ ทธิ ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
การดําเนิ นการประชุม วิธีการใช้สิทธิ ลงคะแนน รวมทั้งให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในการตั้งคําถาม และแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
- ใช้ระบบบาร์ โค้ด (Bar Code) ในการนับคะแนนเสี ยง และแสดงผลสรุ ปของคะแนนเสี ยงในทุกวาระ
อย่างชัดเจน ตลอดจนนําบัตรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติ โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ
- บริ ษทั ได้จดั ให้มีการใช้บตั รยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่ งใส
และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่
ประชุมว่า ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะคนใดที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับ
มอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงชูมือขึ้น และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนโดยใส่ ไว้ในขวดโหลแก้วแบบใส และนําไป
ส่ งให้เจ้าหน้าที่บนั ทึกคะแนนเสี ยงโดยการสแกนบาร์ โค้ดที่บตั รยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บ
บัตรดังกล่าว ส่ วนผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่
ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ พร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็ จสิ้ นการ
ประชุม สําหรับผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่ งมีเป็ นจํานวนมากนั้น บริ ษทั จะดําเนินการ
ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงออกเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ น้
- สําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้
ภายหลังจากเสร็ จสิ้ นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรื อหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนน
มากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ไปก่อน เพื่อให้
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การประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ประธาน
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนในทันที
- จัดให้มีการตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ดังนี้
o ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่เป็ นอิสระ จากภายนอก (Inspector) เพื่อทําหน้าที่ในการดูแลให้การประชุม
เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และทําหน้าที่เป็ นผู ้
ตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงตลอดการประชุม
o ผูต้ รวจสอบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงตลอดการ
ประชุม
o ตัวแทนจากผูถ้ ือหุ น้ ในที่ประชุม เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงตลอดการประชุม
o ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ จากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย
- ประธานกรรมการ สามารถจัดสรรเวลาการประชุมได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และโปร่ งใส โดย
เรี ยงลําดับระเบียบวาระ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุม โดยกําหนดวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไว้
เป็ นเรื่ องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระเกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่ องการเลือกตั้งกรรมการ และ
ค่าตอบแทนกรรมการออกเป็ นแต่ละวาระ เป็ นต้น
- ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และซักถามอย่างอิสระในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับทราบข้อมูลและ
รายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ นอกจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้
จัดเตรี ยมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็ นผูต้ อบคําถามต่างๆ อาทิ ผูบ้ ริ หารระดับสู งในสายงานต่างๆ และ
ผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ ้นได้อย่างชัดเจน
- ไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จาํ เป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญ
ที่ผถู้ ือหุ น้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจ จัดให้มีการบันทึกวีดีโอเทปการประชุมสามัญผู้
ถือหุ น้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้รับชมย้อนหลังได้ ทาง
เว็บไซต์บริ ษทั www.interlink.co.th

หลังการประชุม
- บริ ษทั ฯ นําส่ งมติที่ประชุม พร้อมรายละเอียดจํานวนคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เผยแพร่
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายในวันทําการถัดไป เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้า
ร่ วมประชุมรับทราบ
- ผูถ้ ือหุ น้ สามารถรับชมเทปบันทึกภาพการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ย้อนหลัง บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
- จัดส่ งสําเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม

- รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้บนั ทึกข้อมูลดังต่อไปนี้
o รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าประชุม และสัดส่ วนกรรมการที่เข้าร่ วมการประชุม ไม่
เข้าร่ วมการประชุม
o วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย /
งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย) ของแต่ละวาระ
o ประเด็นคําถาม และคําตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่ อ – นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
- บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุ ้นเสนอวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
ดํารงตําแหน่ ง กรรมการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กําหนด โดยมีรายละเอี ยดและวิธีการ
ต า ม ที่ ไ ด้ เ ปิ ด เ ผ ย แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ต่ า ง ๆ เ ช่ น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ
ที่ http://www.interlink.co.th ใน ส่ วนนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ “รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์” และ
ทางไปรษณี ยแ์ บบลงทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด โดยยึดจากวันที่ประทับรับจากไปรษณี ยต์ น้
ทางเป็ นหลัก โดยกําหนดหลักเกณฑ์การให้ผถู้ ือหุน้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเรื่ องที่
ผูถ้ ือหุ ้นเสนอเป็ นวาระการประชุม ซึ่ งหากกรณี คณะกรรมการปฏิเสธเรื่ องที่ผูถ้ ือหุ ้นเสนอบรรจุเป็ น
วาระ จะแจ้งถึงเหตุผลให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบด้วย
1

- เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างสมํ่าเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ จัด ให้มีช่องทางที่ผถู ้ ือหุ ้นสามารถติดต่อขอรับข้อมูลหรื อสอบถามได้โดยตรง
ผ่านทาง E-mail ของเลขานุการบริ ษทั ฯ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
- มีระเบียบบังคับใช้ภายในบริ ษทั ฯ เรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้เกิดความยุติธรรม และเสมอภาคต่อผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยทุกราย ดังนี้
 แจ้งกฎเกณฑ์ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขอ้ มูลภายในให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ได้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มน่ั ใจว่ากฎเกณฑ์ และนโยบายดังกล่าวเป็ นที่รับทราบ และ
ปฏิบตั ิตาม
 ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วงเวลาก่อนเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน
โดยสายงานเลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูแ้ จ้งให้กรรมการและผูบ้ ริ หารได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้ อ
ขาย (Silent Period)
 บริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ จัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม

มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม) และจัดส่ งสําเนารายงานนี้ให้แก่บริ ษทั ใน
วันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ช่ องทางการติดต่ อสื่ อสารกับผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับการติดต่อสื่ อสารกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และคําแนะนําของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และ
ในกรณี ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการปฏิบตั ิของบริ ษทั สามารถติดต่อร้องเรี ยนต่อบริ ษทั ได้
ดังนี้
ช่ องทางการติดต่ อ
เลขานุการบริ ษทั
นักลงทุนสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
t.thanyarad@interlink.co.th
ir@interlink.co.th
chusak@interlink.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
โทรศัพท์ 0-2666-1111 ต่อ 291
โทรสาร 0-2666-1193

โดยทีอ่ ยู่ทางไปรษณีย์ ได้ แก่
บริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
48 อาคารอินเตอร์ ลิ้งค์ ซอยรุ่ งเรื อง ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
ทั้งนี้ เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการบริ ษทั และดําเนินการ
ส่ งให้คณะกรรมการชุดย่อย หรื อกรรมการที่เกี่ยวข้อง และทําหน้าที่สรุ ปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่างๆ ทั้งหมด
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นรายไตรมาส สําหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยังประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ chusak@interlink.co.th นั้น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผูเ้ ปิ ดจดหมาย
เหล่านั้นด้วยตนเอง
1

ผู้สอบบัญชี
นโยบายการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี
ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท เป็ นผูพ้ ิ จารณาคัดเลื อ กผูส้ อบบัญ ชี และค่ า สอบบัญ ชี เพื่ อเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง และกําหนดค่าสอบบัญชี ทังนี้ บริ ษทั
ฯ มีนโยบายคัดเลื อกผูส้ อบบัญชี โดยการเปิ ดให้สํานักงานสอบบัญชีช้ นั นําที่ให้บริ การสอบบัญชีในระดับสากล
ได้เสนองานสอบบัญ ชี ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลื อกอย่า งสมํ่า เสมอ และได้จดั ให้มี ก าร
หมุนเวียนผูส้ อบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หากผูส้ อบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิ
หน้าที่สอบทานหรื อตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั มาแล้ว 7 รอบปี ปฏิทินติดต่อกัน
ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ที่ เป็ นสํานัก งานสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชี ที่ ไ ด้รับ การคัดเลื อก ต้องมี ค วามเป็ นอิ ส ระมี
คุ ณ สมบัติ ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท โดยผูส้ อบบัญชี ต้อ งเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ที่ ไ ด้รับ ความ
เห็ นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยใด ๆ กับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
นโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี น้ ี ได้รั บ อนุ ม ัติ โ ดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เมื่ อ วัน ที่
10 สิ งหาคม 2560 และได้รับการพิจารณาทบทวนและอนุ มตั ิ โดยมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่
2/2562 มีผลบังคับใช้วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นต้นไป

