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เห็นสมควรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ทุกคนยึด
เป็นแนวทำงปฏิบติัดงัน้ี 
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กำรก ำหนดจรรยำบรรณ และกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร 
และพนักงำนลูกจำ้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบติั รวมทั้งสอดส่องดูแล และจดักำร
ปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอยำ่งถูกตอ้ง เหมำะสม สอดคลอ้งกบั
บทบญัญติัของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนส ำคัญของบริษัท โดย
พิจำรณำถึงปัจจยัและเง่ือนไขท่ีจะท ำให้กำรด ำเนินงำนของบริษทับรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีวำง
ไว ้ด้วยควำมรอบคอบ และระมดัระวงัต่อควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดขึ้น ตลอดจนก ำกับดูแลให้ฝ่ำย
บริหำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ นโยบำยและแผนงำนส ำคญัท่ีก ำหนด 



บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  หนำ้ 2 

รหัสเอกสำร : CG Policy V.7/2563 
อนุมติัตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563   เมื่อวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2563 

 
 

5. ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนจะตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเต็มก ำลงัควำมสำมำรถดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 
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7. บริษัทจะต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกระดับอย่ำง
เหมำะสมกบัสภำพธุรกิจ ตอดจนมีกระบวนกำรสรรหำท่ีโปร่งใส ไดม้ำตรฐำนและเป็นธรรม 

8. บริษัทจะให้ควำมส ำคัญแก่กำรท ำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน กำรรักษำคุณภำพชีวิตและ
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ส่วนที่ 1 
นโยบำยทั่วไป 

 
1.  บทน ำ 

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีเป็นองค์กรชั้นน ำในธุรกิจกำรให้บริกำรโทรคมนำคมทั้งในระดบัประเทศและระดบั
ภูมิภำคอำเซียน ท่ีมีกำรบริหำรจดักำรภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้
ทั้ งน้ี บริษัทจะพัฒนำเสริมสร้ำงมำตรฐำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ให้สอดคลอ้งและเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ
บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีมำตรฐำนท่ีใกลเ้คียงกบัมำตำรฐำนของหลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีในระดบัอำเซียน (ASEAN CORPORATE GOVERNANCE) 
 

2.  วิสัยทัศน์ของบริษัท 
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัภำยใตก้ำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีให้ประสบผลส ำเร็จตำม พนัธกิจ ของ

บริษทันั้นจะตอ้งอำศยัปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีสุดคือ “คน” บริษทัจึงให้ควำมส ำคญัแก่บุคลำกรของบริษทั โดยถือว่ำ
เป็นทรัพยำกรท่ีมีค่ำท่ีสุดของบริษทั แนวคิดน้ีสะทอ้นอยูภ่ำยใตว้ิสัยทศัน์ของบริษทัท่ีก ำหนดวำ่ 
 

“ หัวใจของซิมโฟนี่ท่ีมั่นคงและยั่งยืน เต้นอยู่ได้ด้วยการเรียนรู้ นวัตกรรม ศักยภาพ คุณธรรม

และความสุขของคน ” 
 

3.  พนัธกจิของบริษัท 
บริษัทได้ก ำหนดพันธกิจของบริษัทไวด้ังน้ี “ เป็นผูใ้ห้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม 

และเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีมีควำมเป็นกลำง  และคุณภำพเช่ือถือได้ ทั้ งในและต่ำงประเทศ   เพื่อสร้ำง
ควำมเป็นธรรม และประสิทธิภำพ ดว้ยพนักงำนท่ีมีศกัยภำพคุณธรรมและควำมสุขเรำจะเติบโตไปพร้อม
กบัลูกคำ้และสร้ำงผลตอบแทนแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยำ่งมัน่คงยัง่ยนื ” 
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4.  ค่ำนิยมหลกัของบริษัท 
 

กำรใหบ้ริกำรอยำ่งมีคุณภำพ  (Quality of  Services) 
ควำมใส่ใจบริกำรลูกคำ้  (Service – Minded)  
กำรท ำงำนเป็นทีม  (Teamwork)   
ควำมเป็นมืออำชีพ  (Professionalism)  
ควำมสำมำรถในกำรปรับตวั ยอมรับกำรเปล่ียนแปลง  (Adaptability) 
ควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และมีคุณธรรม  (Integrity)   

 

5 .  หลกัปฏิบัติเกีย่วกบัคู่มือกำรก ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดีและจรรยำบรรณของบริษัท 
บุคลำกรของบริษัททุกคนต้องศึกษำรำยละเอียดของคู่ มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ี ดี  และ

จรรยำบรรณต่ำงๆของบริษทั ให้เขำ้ใจอย่ำงถ่ีถว้นและปฏิบติัตำมอย่ำงเคร่งครัดโดยถือว่ำเป็นวินัยในกำร
ปฏิบติังำนผูท่ี้จงใจฝ่ำฝืนหรือละเวน้ไม่ปฏิบติัตำมโดยปรำศจำกเหตุผลอนัจะอำ้งไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย 
หรือปรำศจำกกำรอนุมัติโดยชอบด้วยกฎหมำยจำกผูมี้อ ำนำจให้กระท ำกำรหรือละเวน้กระท ำกำรนั้นได ้
จะตอ้งถูกสอบสวนและหำกบริษทัพบว่ำผิดจริงก็จะตอ้งถูกลงโทษทำงวินัยตำมควำมเหมำะสมแก่ควำม 
ผิดนั้นรวมทั้งอำจจะ ตอ้งถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำยดว้ย 

บุคคลำกรของบริษัททุกคนพึงตระหนักว่ำบริษัทไม่อำจก ำหนดรำยละเอียดของทุกพฤติกรรม 
ทุกเหตุกำรณ์  และทุกสถำนกำรณ์ ไวเ้ป็นแนวทำงปฏิบติัในคู่มือน้ีไดท้ั้งหมด ดงันั้น หำกบุคลำกรของบริษทั
คนใดมีปัญหำในกำรตัดสินใจหรือไม่แน่ใจกำรปฏิบัติตำม หลักกำรก ำกับ ดูแลกิ จกำรท่ี ดี  และ
จรรยำบรรณต่ำงๆของบริษทั ก็ควรหำรือกบัผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชั้นเสียก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติั  
 

6.  กำรร้องเรียน  
หำกบุคคลำกรของบริษทัผูใ้ดพบเห็นกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือผิดต่อหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

และจรรยำบรรณต่ำง  ๆ ของบริษัทตำมคู่มือน้ีให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสพร้อมรำยละเอียด
ขอ้เท็จจริงท่ีเกิดขึ้นพร้อมพยำนหลกัฐำนต่ำง ๆ (ถ้ำมี) ไปยงัประธำนกรรมกำรบริษทัประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู ้จดักำร หรือ เลขำนุกำรบริษทั ทั้ งน้ีบริษทัจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบโดยมีมำตรกำรในกำรรักษำควำมลับและไม่ เปิดเผยช่ือของผู ้ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส  
เพื่อใหค้วำมคุม้ครองผลกระทบท่ีอำจจะเกิดขึ้นแก่ผูร้้องเรียนหรือแจง้เบำะแสดงักล่ำว 
 

___________________________________________ 
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ส่วนที่ 2 
กำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดี 

 
1.  นิยำมและควำมหมำย 

กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี หมำยถึง กำรจัดโครงสร้ำงและกลไกกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร 
เพื่อเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ริหำร พนักงำนและ 
ผูถื้อหุ้นโดยมีวตัถุประสงค์ส ำคัญในกำรสร้ำงประโยชน์  ท่ีเหมำะสมแก่ผูถื้อหุ้น โดยค ำนึงถึงผูมี้ส่วน 
ได้เสียโดยรวม  ทั้ งน้ี  กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทจะประกอบด้วย   หลักกำรปฏิบัติท่ีส ำคัญ  7 
ประกำรคือ 

1. หลกัควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ( Accountability ) 
2. หลกัควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยขีดควำมสำมำรถ และประสิทธิภำพท่ีเพียงพอ 

( Responsibility ) 
3. หลกักำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเท่ำเทียมกนั มีควำมเป็นธรรมและอธิบำยไดเ้ม่ือมีกำร 

ร้องเรียน ( Equitible Treatment ) 
4. หลกัควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบไดแ้ละมีกำรเปิดเผยขอ้มูล 

สำรสนเทศอย่ำงโปร่งใสและเท่ำเทียมกันแก่ผู ้ท่ี เก่ียวข้อง ( Transparency of Information 
Disclosure )  

5. หลกักำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มหรือกำรเปล่ียนแปลงเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถของบริษทัในกำรแข่งขนัทุก
ดำ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ( Value Creation )  

6. หลกักำรส่งเสริม พฒันำและก ำกบัดูแลใหบ้ริษทัมีจรรยำบรรณท่ีดีในกำรด ำเนินธุรกิจ ( Ethic ) 
7. หลกักำรส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน กำรรักษำคุณภำพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  

( Corporate Social Reponsibility :CSR )  
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2.  สิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผู้ถือหุ้น 
บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มีนโยบำยถือปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม

กัน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องก ำหนด  กระบวนกำรประชุมผูถื้อหุ้น
ด ำเนินกำรอยำ่งเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยผูถื้อหุน้ทุกรำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนั ดงัน้ี 

1. สิทธิในกำรเป็นเจำ้ของโดยควบคุมบริษทั ผำ่นกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรใหท้ ำหนำ้ท่ีแทน 
2. สิทธิกำรซ้ือขำยหรือโอนหุน้ 
3. สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน รวมถึงกำรแสดงควำมคิดเห็น  

และร่วมพิจำรณำตดัสินใจในกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัต่ำงๆ 
4. สิทธิในกำรมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
5. สิทธิในกำรถอดถอนและแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
6. สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี 
7. สิทธิในกำรรับทรำบขอ้มูล ผลกำรด ำเนินงำน นโยบำยกำรบริหำรงำน อยำ่งสม ่ำเสมอและ 

ทนัเวลำ 
8. สิทธิในกำรรับส่วนแบ่งก ำไรอยำ่งเท่ำเทียมกนั 
9. สิทธิในกำรรับทรำบขอ้มูลกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
 

     (ก)  กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
1.  กำรก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ี นัดประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมกำรบริษทั จะก ำหนดประชุมผูถื้อหุ้นในวนัเวลำและสถำนท่ี ท่ีผูถื้อหุ้นจะมำร่วมประชุม

ไดโ้ดยสะดวก และบริษทั จะจดัสรรเวลำท่ีใชใ้นกำรประชุมให้เหมำะสมเพื่อให้ผูถื้อหุ้นแสดงควำมคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะหรือกำรตั้งค  ำถำมในวำระต่ำง ๆ อยำ่งอิสระ 

บริษทั ตอ้งจดักำรประชุมผูถื้อหุ้นอย่ำงนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ภำยในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบบญัชีของ
บริษัท ซ่ึงเรียกว่ำกำรประชุมสำมัญ และกำรประชุมผู ้ถือหุ้นครำวอ่ืนให้เรียกว่ำ กำ รประชุมวิสำมัญ 
คณะกรรมกำรอำจเรียกประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นนบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในห้ำของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อ
หุน้ไม่นอ้ยกว่ำยีสิ่บห้ำคน ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดอำจ
ร้องขอเป็นหนงัสือให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือใดก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้ง
ระบุเหตุผลในกำรขอให้เรียกประชุมไวอ้ย่ำงชัดเจน ในกรณีเช่นน้ี ให้คณะกรรมกำรจดัให้มีกำรประชุม
วิสำมญัผูถื้อหุน้ภำยในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือร้องขอดงักล่ำวจำกผูถื้อหุ้น 
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2. หนังสือบอกกล่ำวนัดประชุม 
บริษทั จะจดัส่งหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุม วำระกำรประชุม โดยระบุให้ชดัเจนว่ำเป็นเร่ืองท่ีเสนอ

เพื่อทรำบ หรือเพื่อพิจำรณำแลว้แต่กรณี พร้อมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัและเอกสำรขอ้มูลให้
ครบถว้น เพียงพอท่ีประกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจในแต่ละวำระกำรประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นและนำยทะเบียน
บริษทัมหำชนจ ำกดัทรำบล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วนั และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำ 3 วนั และไม่น้อยกว่ำ 3 วนัก่อนวนัประชุม ซ่ึงเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ี
กฎหมำยและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดไวอ้ย่ำงถูกตอ้งครบถว้น  และท ำกำรเผยแพร่ขอ้มูลผ่ำน website 
ของบริษทั 

 

3. กำรให้เสนอเพิม่วำระล่วงหน้ำได้ก่อนกำรประชุม 
ผูถื้อหุ้นทุกรำยสำมำรถเสนอเพิ่มวำระล่วงหนำ้ไดก่้อนกำรประชุม โดยกำรส่งวำระและรำยละเอียด

เป็นหนงัสือใหแ้ก่บริษทั ก่อนวนัประชุมตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนดไว ้ซ่ึงเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำวำ่จะเพิ่มเป็นวำระหน่ึงในกำรประชุมหรือไม่  

 

4. กำรเข้ำร่วมประชุมและลงทะเบียน 
ผูถื้อหุน้ทุกรำยมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขำ้ร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้เขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 25 คนหรือไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อ
หุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม  บริษัทเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้ล่วงหน้ำก่อนเวลำประชุม และได้
จัดระบบเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถลงทะเบียนได้ครบถ้วน ทุกรำยด้วยควำมรวดเร็ว 
นอกจำกน้ีบริษัท เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้ำร่วม
ประชุมแทนตนได้ โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทั ได้จดัส่งไปพร้อมหนังสือนัด
ประชุม 

 

5. กำรสอบถำม แสดงควำมเห็น กำรลงมติ และกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
คณะกรรมกำรบริษทั เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกัน  ในกำรตรวจสอบกำร

ด ำเนินงำนของบริษทั ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ผูถื้อหุ้นสำมำรถสอบถำม แสดงควำมคิดเห็นและให้
ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี กำรพิจำรณำและลงมติในทุกเร่ืองเป็นไปอยำ่งอิสระ ในกำรลงคะแนนนบั 1 
หุ้น เป็น 1 เสียง เท่ำเทียมกนัทุกรำย บริษทัไดจ้ดบนัทึกรำยงำนกำรประชุมพร้อมทั้งขอ้ซักถำม ขอ้เสนอแนะ 
มติของท่ีประชุมและจ ำนวนคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวำระไวเ้ป็นลำย
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ลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบดว้ย รวมทั้งมีกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมไวใ้น 
Web site ของบริษทั ภำยหลงัท่ีประชุมแลว้เสร็จ  

 

6. กำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส ำคัญต่อกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นอย่ำงมำก  โดยถือเป็นหน้ำท่ีว่ำ  

คณะกรรมกำรบริษทัทุกคนตอ้งเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง น ำเสนอขอ้มูลต่ำงๆใหผู้ถื้อหุน้อยำ่งครบถว้น
รับฟังควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุ้น เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถำมและตอบขอ้ซักถำมนั้นด้วย
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
 

7. กำรมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นให้ผู้อ่ืนเข้ำร่วมประชุมแทน 
ผูถื้อหุ้นอำจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขำ้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยกำร

มอบฉันทะจะตอ้งท ำเป็นหนงัสือและลงลำยมือช่ือผูม้อบฉันทะและมอบแก่ประธำนกรรมกำรหรือบุคคลซ่ึง
ไดรั้บมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรก่อนผูรั้บมอบฉันทะจะเขำ้ประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตำม
แบบท่ีนำยทะเบียนบริษทัมหำชนจ ำกัดก ำหนดไว ้และในกำรออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉันทะจะมี
คะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผู ้มอบฉันทะมีรวมกัน เวน้แต่ผูรั้บมอบฉันทะจะ
แถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่ำตนจะออกเสียงแทนผูม้อบฉันทะเพียงบำงคน โดยระบุช่ือผูม้อบฉันทะ
และจ ำนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยูด่ว้ย 

 

     (ข)  กำรจ่ำยเงินปันผล 
 กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีจะท ำไดก้็แต่โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปัน

ผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังครำวเม่ือเห็นวำ่บริษทั มีก ำไรพอสมควรท่ีจะกระท ำเช่นนั้น และเม่ือ
ไดจ่้ำยเงินปันผลแลว้ให้รำยงำนท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป กำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงิน
ประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไรสะสมจะกระท ำมิได้ และห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผลในกรณีท่ีบริษทั ยงัมียอด
ขำดทุนสะสมอยู ่

กำรจ่ำยเงินปันผลให้กระท ำภำยใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมกำร
ลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนั 
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3.  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

1. บริษทั ยึดหลกัควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบได้และมีกำรเปิดเผยขอ้มูล 
สำรสนเทศส ำคญัอย่ำงโปร่งใสและเท่ำเทียมกันแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทำงกำรเงิน และขอ้มูลท่ีไม่ใช่
ทำงกำรเงินเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่นกัลงทุน ถึงควำมซ่ือสัตยสุ์จริตในกำรด ำเนินงำนและเป็นกลไกในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

2.  บริษทัมีหน้ำท่ีจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศท่ีส ำคญัอย่ำงถูกตอ้ง  แม่นย  ำ  เพียงพอเช่ือถือได ้
และทันต่อเวลำ เพื่อให้ผู ้ถือหุ้น นักลงทุน และผู ้มีส่วนได้เสียอ่ืนได้รับทรำบข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงเท่ำ 
เทียมกันตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  (กลต.) 
และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ตลท.) รวมทั้ งตำมบทบัญญัติของกฎหมำย 
และระเบียบขอ้บงัคบัอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั   โดยผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำงๆ  เช่น
กำรรำยงำนข้อมูลต่อ ตลท . / กลต.  กำรออกข่ำวประชำสัมพันธ์ผ่ำนส่ือหนังสือพิมพ์  / วิทยุโทรทัศน์ 
กำรประชำสัมพนัธ์ / ให้ขอ้มูลผ่ำนทำง Web site ของบริษทั  กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุนทัว่ไป
(Opportunity Day) ของ ตลท. ฯลฯ เป็นตน้  ทั้งน้ีบริษทัจะจดัท ำขอ้มูลสำรสนเทศด้วยควำมรอบคอบและ
ระมัด ระวัง มี เน้ื อควำมกระชับ  ชัด เจน  เข้ ำใจง่ ำย  โดยจัดท ำทั้ งภ ำษ ำไท ยและภ ำษ ำอังกฤษ 
ตลอดจนมีกำรปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัและเปิดเผยอย่ำงทัว่ถึง ตรงเวลำ สม ่ำเสมอ ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลดำ้น
บวกและดำ้นลบของกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

3.  บริษทัตอ้งจดัให้มีกำรท ำงบดุล บญัชีก ำไรขำดทุนและ รำยงำนกำรตรวจสอบบญัชีของผูส้อบ
บญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในกำรประชุม 
สำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมติั ทั้งน้ี ในรำยงำนประจ ำปี คณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งระบุเน้ือหำ 
ส รุป ท่ี เข้ ำ ใจ ง่ ำย  ซ่ึ ง อ ธิ บ ำย ถึ งค ว ำม รับ ผิ ด ช อบ ขอ งตน ใน ก ำรจัด ท ำร ำย ง ำน ท ำงก ำร เงิน  
แสดงควบคู่กับรำยงำนของผูส้อบบญัชีรำยงำนทำงกำรบริหำรท่ีจ ำเป็นเพื่อกำรวิเครำะห์ในรูปแบบต่ำง ๆ
นอกเหนือจำกรำยงำนทำงเงินและรำยงำนกำรตรวจสอบ รำยงำนกำรเขำ้ประชุมของกรรมกำรบริษทัและ  
กรรมกำรเฉพำะเร่ือง  ตลอดจนมีกำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยข์องกรรมกำรบริษทัตำม  
หลกัเกณฑข์อง กลต. 
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4.  โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)ไดมี้กำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำร จดักำรบริษทัปรำกฏ

ตำมแผนภูมิโครงสร้ำงดำ้นล่ำงน้ีและก ำหนดให้อ ำนำจหน้ำท่ีตลอดจน ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย และผูบ้ริหำรของบริษทัเป็น  ไปตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 
2535 (ตำมท่ีได้มีกำรแก้ไข) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนฯ”),กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย ์
,ขอ้บงัคบับริษทัตลอดจนประกำศ ระเบียบ ค ำสั่งและคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำรของ 
บริษทั ทั้งน้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
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5.  กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยและผู้บริหำร 
    5.1  กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทัถือเป็นผูท่ี้มีอ ำนำจสูงสุดในกำรก ำหนดวิสัยทศัน์ ทิศทำง นโยบำยและแผนงำน
ส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั และมีอ ำนำจก ำกับดูแลฝ่ำยบริหำร ให้ด ำเนินงำนของบริษทัไปตำม
วิสัยทศัน์ ทิศทำง  นโยบำยและแผนงำนส ำคญัดงักล่ำวให้ประสบผลส ำเร็จคณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูส้รรหำ
และแต่งตั้งฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและเลขำนุกำรบริษทั ทั้งน้ี  กรรมกำร
บริษทัแต่ละท่ำนจะตอ้งมีควำมเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถมีประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมแก่กำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั   ท ำหน้ำท่ีในกำรตดัสินใจส ำคัญตลอดจนดูแลรักษำผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย
รวมทั้งบริหำรควำมเส่ียงก ำหนดค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลให้บริษทัด ำเนินธุรกิจโดยอยู่ภำยใตห้ลกักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและมีควำมเจริญเติบโตอยำ่งมัน่คงและยัง่ยนื 
 

1.  องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรของบริษทั ตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
1.1  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั คณะกรรมกำรของบริษทั  ตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน ทั้งน้ี 

กรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัรไทย 
1.2  คณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร   กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และกรรมกำร

อิสระ โดยมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเป็นไปตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย ์(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) และตลำดหลกัทรัพยฯ์ ก ำหนด 

1.3 คณะกรรมกำรบริษทัเลือกกรรมกำรคนหน่ึงจำกกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรเป็นประธำนกรรมกำร 
1.4 คณะกรรมกำรบริษัทเลือกบุคคลหน่ึงท ำหน้ำ ท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท เลขำนุกำร

คณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นกรรมกำรหรือไม่ก็ได ้
1.5  คณะกรรมกำรบริษทัเลือกบุคคลหน่ึงท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรบริษทั  
 

2.  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทัมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 
2.1  ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง ควำมซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำ

ผลประโยชน์ของบริษทั และให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจน
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
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2.2  มีหน้ำท่ีก ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท (Direction) และก ำกับ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำรและควำมมัง่คัง่สูงสุด
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) และกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื 

2.3  รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น (Accountability to 
Shareholders) มีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อผูล้งทุนอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น  มีมำตรฐำนและ
โปร่งใส 

2.4  คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั และมีควำมสนใจในกิจกำรของบริษทัท่ีตนเป็นกรรมกำรอย่ำงแทจ้ริง รวมทั้งมีควำม
ตั้งใจท่ีจะด ำเนินธุรกิจของบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง 

2.5 ประเมินผลกำรปฏิบติังำนและก ำหนดค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรระดบัสูง 
2.6     ก ำกับดูแลให้มีกำรก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ

บริษทัท่ีชดัเจนและวดัผลไดเ้พื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำน โดยพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดแ้ละ
ควำมสมเหตุสมผล ทั้งน้ี ควรมีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงเป็น
ประจ ำ 

2.7  ส่งเสริมให้มีกำรจดัท ำจริยธรรมธุรกิจเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุก
คนเขำ้ใจถึงมำตรฐำนดำ้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัตำม
จริยธรรมดงักล่ำวอยำ่งจริงจงั 

2.8 พิจำรณำเร่ืองควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ พิจำรณำกำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ โดยมีแนวทำงท่ีชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม
เป็นส ำคญั ส ำหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ พร้อมทั้งก ำกบัดูแลให้มีกำรปฏิบติั
ตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัขั้นตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์อยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมำตรฐำน และโปร่งใส  

2.9 ก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองคก์ร โดยให้
ฝ่ำยจดักำรเป็นผูป้ฏิบติัตำมนโยบำยและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทัทรำบเป็นประจ ำ จดัให้มีกำร
ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภำพของกำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ ำงสม ่ำเสมอ และในทุก ๆ 
ระยะเวลำท่ีพบว่ำระดบัควำมเส่ียงมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกทิศทำงท่ีก ำหนด ตลอดจนให้ควำมส ำคญั
กบัสัญญำณเตือนภยัล่วงหนำ้และรำยกำรผิดปกติต่ำง ๆ  

2.10  พิจำรณำตัดสินใจในเร่ืองท่ีมีสำระส ำคัญ  เช่น นโยบำยและแผนธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ 
อ ำนำจกำรบริหำร กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น และรำยกำรอ่ืนใดท่ีกฎหมำยก ำหนด 
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2.11 ก ำหนดอ ำนำจและระดบักำรอนุมติัในกำรท ำธุรกรรมและกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนของ
บริษทัให้คณะหรือบุคคลตำมตำมควำมเหมำะสมและให้เป็นไปตำมขอ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัท ำ
เป็นคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร และใหมี้กำรทบทวนอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

2.12 จัดให้มีระบบบัญชี  กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้  รวมทั้ งดูแลจัดให้มี
กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน  ตลอดจนจัดให้มีบุคคลหรือ
หน่วยงำนท่ีเป็นอิสระในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมดงักล่ำว 
และมีกำรทบทวนระบบต่ำง ๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ 

2.13 พิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชี และพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ ำปีเพื่อน ำเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมติั  

2.14 รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคู่กบัรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีไวใ้นรำยงำนประจ ำปี ซ่ึงควรครอบคลุมถึงเร่ืองส ำคญั ๆ ตำมนโยบำยขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี
ส ำหรับกรรมกำรบริษทัจดทะเบียนของตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

2.15   พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยหรือบุคคลใดเพื่อท ำหน้ำท่ีช่วยดูแล ติดตำม และควบคุมกำร
บริหำรงำนของบริษทั ในเร่ืองท่ีเป็นสำระส ำคญัภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษทัให้เป็นไป
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัรของบริษทั รวมทั้งประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยหรือ
บุคคลดังกล่ำว หรือมอบอ ำนำจเพื่อให้คณะกรรมกำรชุดย่อยหรือบุคคลดังกล่ำวมี อ ำนำจตำมท่ี
คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมกำรอำจ
ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ ำนำจนั้น ๆ ได ้

 ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจแก่คณะกรรมกำรชุดย่อยหรือบุคคลใดดังกล่ำวขำ้งต้นจะไม่รวมถึงกำรมอบ
อ ำนำจท่ีท ำใหค้ณะกรรมกำรชุดยอ่ยหรือบุคคลดงักล่ำว หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรชุดยอ่ย
หรือบุคคลดงักล่ำวสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท ำขึ้นกบับริษทัหรือบริษทัย่อย รวมทั้งก ำหนดให้
ตอ้งขอควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำย
ไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีส ำคัญของบริษัท  เพื่อให้สอดคล้องตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ 
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรือส ำนกังำน ก.ล.ต. ในกรณีท่ีกำรด ำเนินกำรเร่ืองใดท่ีกรรมกำร
ท่ำนใดหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ (ตำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
และ/หรือตลำดหลกัทรัพยฯ์) มีส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กรรมกำรและบุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแยง้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออ ำนำจอนุมติักำรด ำเนินกำรในเร่ืองดงักล่ำว  
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นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรได้พิจำรณำมอบอ ำนำจให้แก่คณะกรรมกำรชุดย่อยหรือบุคคลใดดงักล่ำว
ขำ้งตน้ในกำรท ำธุรกรรมท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนตำมปกติธุรกิจของบริษทัโดยไดมี้กำร
ก ำหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดบัอย่ำงชัดเจน ทั้งน้ี ไม่มีกำรมอบอ ำนำจในลกัษณะไม่จ ำกัด
วงเงินแต่อยำ่งใด  
ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรมีกำรมอบหมำยให้ผูจ้ดักำรหรือบุคคลอ่ืนปฏิบติักำรแทนคณะกรรมกำรใน
เร่ืองใด กำรมอบหมำยดงักล่ำวตอ้งจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมกำรใน
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงชัดเจน และมีกำรระบุขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของผูรั้บมอบ
อ ำนำจไวอ้ยำ่งชดัเจน 

2.16 คณะกรรมกำรตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติังำนดว้ยตนเอง 
 

3.  กำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษัท และกำรด ำรงต ำแหน่ง 
กำรเลือกตั้งกรรมกำรของบริษทัใหก้ระท ำโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ใหก้ระท ำตำมหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
3.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือในกำรเลือกตั้งกรรมกำรหน่ึงคน 
3.2 ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรอำจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลครำวละคนหรือ

ครำวละหลำย ๆ คนตำมแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละคร้ัง ผูถื้อหุ้นตอ้ง
ออกเสียงด้วยคะแนนเสียงท่ีมีตำมขอ้ 3.1 ทั้งหมดโดยจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมำกน้อยเพียงใด
ไม่ได ้ดงันั้น ผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถแบ่งคะแนนเสียงของตนในกำรเลือกตั้งกรรมกำรเพื่อให้ผูใ้ดมำกนอ้ย
ตำม มำตรำ 70 วรรคหน่ึง แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหำชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE 
VOTING เท่ำนั้น) 

3.3 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผูไ้ด้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

3.4 ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงจะไดรั้บเลือกตั้งในล ำดบัถดัมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ี
ขำด 

3.5     กรรมกำรแต่ละรำยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี และในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกคร้ัง ให้
กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำมเป็นอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งให้ออกให้ตรง
เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ีจะลำออกจำก
ต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงักำรจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมกำรจบัสลำกกันว่ำผูใ้ดจะ
ออก ส่วนในปีท่ีสำมและปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำก
ต ำแหน่ง  ทั้งน้ีกรรมกำรอิสระสำมำรถด ำรงต ำแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเสนอ
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ช่ือจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำกับดูแลกิจกำรว่ำกรรมกำรอิสระรำยดังกล่ำวได้กระท ำ
คุณประโยชน์ต่อบริษทัอย่ำงยิ่ง และกำรด ำรงต ำแหน่งเกิน 9 ปีมิไดท้ ำให้ควำมเป็นอิสระขำดหำยไป 
รวมทั้งตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัและผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ย 

3.6 นอกจำกพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 
(ก.) ตำย 
(ข.) ลำออก 
(ค.) ขำดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชน

จ ำกดั กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกอบ
กิจกำรโทรคมนำคม 

(ง.) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อก 
(จ.) ศำลมีค ำสั่งใหอ้อกหรือพน้จำกต ำแหน่ง 

3.7 เม่ือกรรมกำรคนใดลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษทั กำรลำออกมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีใบลำ
ออกไปถึงบริษทั ทั้งน้ี กรรมกำรท่ีลำออกจะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนทรำบดว้ยก็ได ้ 

3.8  กรณีท่ีกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์และกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเขำ้เป็นกรรมกำรแทนใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลือนอ้ยกวำ่สองเดือน โดยมติของ
กรรมกำรจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ีเหลืออยูบุ่คคลท่ี
จะเขำ้เป็นกรรมกำรตำมวรรคหน่ึงอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรซ่ึงตน
แทน 

3.9 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนหน่ึงคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกจำกวำระได้
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้น
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

3.10 กรรมกำรจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้ 
3.11   ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั 

หรือเขำ้เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 
หรือเป็นกรรมกำรของบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็น
กำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทัไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
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ในกรณีท่ีกรรมกำรผูจ้ดักำรจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนจะตอ้ง
ได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อน กรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดค้นละไม่เกิน 5 บริษทั เพื่อให้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะกรรมกำร
บริษทัเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

บริษทัอำจแต่งตั้งกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรและ/หรือผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัเขำ้ไปเป็น
กรรมกำรบริษทัในเครือ เพื่อให้กำรก ำกบัดูแลบริษทัในเครือมีนโยบำยกำรด ำ เนินงำนท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบำยและวตัถุประสงคข์องบริษทั 

 

4. กำรประชุมคณะกรรมกำร 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั มีดงัน้ี 
4.1 คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งจดัให้มีกำรประชุมเพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัอย่ำงนอ้ยทุก 3 

เดือน ในกำรประชุมกรรมกำรตอ้งแสดงควำมเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็นอิสระ กรรมกำรควรเขำ้
ประชุมทุกคร้ัง นอกจำกมีเหตุสุดวิสัยซ่ึงตอ้งแจง้ต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัเป็นกำรล่วงหน้ำ 
บริษทัตอ้งรำยงำนจ ำนวนคร้ังท่ีเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรไวใ้นรำยงำนประจ ำปี ทั้งน้ี ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรแต่ละคร้ัง เพื่อให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำ เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรจะตอ้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมแก่กรรมกำรทุกท่ำน  เพื่อให้ทรำบถึงวนั เวลำ สถำนท่ี 
และวำระกำรประชุม โดยจดัส่งเป็นกำรล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุ
จ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัซ่ึงเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะแจง้นัดประชุม
โดยวิธีอ่ืนและก ำหนดวนันัดประชุมเร็วกว่ำนั้นก็ได ้และให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรเป็นผูร้วบรวม
เอกสำรประกอบกำรประชุมจำกกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรเพื่อจดัส่งให้คณะกรรมกำรล่วงหน้ำ  และ
เอกสำรดังกล่ำวต้องให้ข้อมูลท่ี เพียงพอต่อกำรตัดสินใจและใช้ดุลยพิ นิจอย่ำงเป็นอิสระของ
คณะกรรมกำร เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะตอ้งเป็นผูบ้ันทึกประเด็นในกำรประชุมเพื่อจัดท ำเป็น
รำยงำนกำรประชุมซ่ึงต้องมีเน้ือหำสำระครบถ้วน  และเสร็จสมบรูณ์ภำยใน   15 วนั นับตั้งแต่วนั
ประชุมเสร็จส้ิน เพื่อเสนอให้ประธำนคณะกรรมกำรบริษทัลงนำม และจะตอ้งจดัใหมี้ระบบกำรจดัเก็บ
ท่ีดี สะดวกต่อกำรคน้หำและรักษำควำมลบัไดดี้ และเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์

4.2 กรรมกำรบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 
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4.3 กำรออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ให้ถือเอำควำมเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงขำ้งมำกเป็นส ำคญั 
ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขำด 
อย่ำงไรก็ตำม ควำมเห็นของกรรมกำรบริษทัคนอ่ืน ๆ ท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ยให้ระบุไวใ้นรำยงำนกำร
ประชุม 

 
_____________________________________ 
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    5.2 กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จึงไดพ้ิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรท่ีมีควำมเป็น
อิสระ ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั สอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในเพื่อให้มี
ควำมมัน่ใจวำ่กำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ ถูกตอ้งตำมกฎหมำย สอดคลอ้ง
ตำมระเบียบกำรปฏิบัติงำนท่ีดี  กำรบริหำรกิจกำรด ำเนินไปอย่ำงเหมำะสม  มีประสิทธิภำพ  และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
ร่วมกบัผูส้อบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั มีควำมน่ำเช่ือถือ มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำง
ครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสร้ำงควำมมัน่ใจและควำมน่ำเช่ือถือ
แก่ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียว่ำมีกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงรอบคอบ มีควำมยุติธรรม 
โปร่งใส และมีกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรบริษทัจึงเห็นสมควรก ำหนด
กฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไวด้งัตอ่ไปน้ี 
 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทั ท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน  
1.2 กรรมกำรตรวจสอบมีทักษะควำมช ำนำญท่ีเหมำะสมตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย  กรรมกำรตรวจ 

สอบอย่ำงน้อย 1 คนตอ้งมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงิน  และมี
ประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได ้

1.3 ให้คณะกรรมกำรของบริษทัเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

1.4 ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

2. คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
2.1 ไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
2.2 มีคุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดในกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพยฯ์ 
2.3 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษัทร่วม  ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษัท  ทั้ งน้ี ให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งดว้ย 
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2.4 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำนหรือท่ีปรึกษำท่ีได้
เงินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อย
ล ำดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือของผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะได้พน้จำกลกัษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ ทั้ งน้ี ลักษณะ
ตอ้งห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั 

2.5 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงกำรคำ้ ทำงธุรกิจ ส่วนไดเ้สียทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ใน
กำรบริหำรจดักำร ทั้งในทำงตรงหรือทำงออ้มกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระ
ของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจ
กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่
จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ 

2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้
อ ำนำจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนัก
งำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้
อ ำนำจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

2.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงิน  ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดังกล่ำว
มำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

2.8 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็น
บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ย 

2.9 ไม่ท ำกำรเป็นตวัแทนอย่ำงเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยของกรรมกำรบริษทั  ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 
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2.10 ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูก จ้ำง 
พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำร
ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

2.11 เป็นผูท่ี้สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีและแสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับ
มอบหมำยไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ โดยไม่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของผูบ้ริหำรหรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 
รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญำติสนิทของบุคคลดงักล่ำว 

2.12 เป็นผูท่ี้ไดรั้บควำมเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  
2.13 สำมำรถอุทิศเวลำอยำ่งเพียงพอในกำรด ำเนินหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 

3. ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ 
3.1 สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้มัน่ใจว่ำ มีควำมถูกตอ้งและเช่ือถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูล

อย่ำงเพียงพอโดยกำรประสำนงำนกับผูส้อบบัญชีภำยนอกและผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำ
รำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปีและเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั อย่ำงเพียงพอ
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

3.2 สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 
ของบริษัท ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน ทั้งน้ี อำจเสนอแนะ
ให้ผูส้อบบญัชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดท่ีเห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นเร่ืองส ำคญัในระหว่ำงกำร
ตรวจสอบบญัชีของบริษทั ก็ได ้พร้อมทั้งน ำขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรปรับปรุงแกไ้ขระบบกำรควบคุม
ภำยในท่ีส ำคญัและจ ำเป็นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยสอบทำนร่วมกบัผูส้อบบัญชีภำยนอก  
และผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยในหรือบริษทัท่ีปรึกษำตรวจสอบภำยใน 

3.3 สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ หรือขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งนโยบำย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

3.4 พิจำรณำ คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
ผูอ้นุมัติ ตลอดจนประสำนงำนกับผูส้อบบัญชีเก่ียวกับวตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ 
ขอบเขต แนวทำง แผนงำน และปัญหำท่ีพบระหว่ำงกำรตรวจสอบ และประเด็นท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่ำ
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เป็นสำระส ำคญั รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง 

3.5 พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน  หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกตอ้งและครบถว้น และให้เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวอย่ำงถูกตอ้งครบถว้น ทั้งน้ี 
เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

3.6 สอบทำนใหบ้ริษทั มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
3.7 รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริษทัทรำบอยำ่งน้อยปีละ 4 

คร้ัง 
3.8 ในกำรปฏิบติังำนตำมขอบเขตหน้ำท่ี ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจดักำรผูบ้ริหำร

หรือพนักงำนของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมำให้ควำมเห็น เขำ้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรท่ีเห็นว่ำเก่ียวขอ้ง
หรือจ ำเป็น 

3.9 ให้มีอ ำนำจว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำหรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัท มำให้ควำมเห็นหรือให้
ค  ำปรึกษำในกรณีจ ำเป็น 

3.10 จดัท ำรำยงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของ
บริษทัซ่ึงรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
- ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีน่ำเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ 

บริษทั 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 

- ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทั 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 

- ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

- จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน 

- ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัร 
(Charter) 
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- รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ
ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

3.11 คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยกำรประเมินตนเอง  และรำยงำนผลกำร
ประเมินพร้อมทั้ งปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำนไม่บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบริษทัทรำบทกุปี 

3.12 กรรมกำรตรวจสอบอำจขอใหบ้ริษทัวำ่จำ้งท่ีปรึกษำด ำเนินกำรศึกษำใหค้วำมเห็นในเร่ืองท่ี 
 เก่ียวขอ้งกบัภำระหนำ้ท่ีตำมควำมจ ำเป็นก็ได ้
3.13 ปฏิบติังำนอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำม
รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทัโดยตรง และคณะกรรมกำรของบริษทั ยงัคงมีควำมรับผิดชอบใน
กำรด ำเนินงำนของบริษทัต่อบุคคลภำยนอก 

 

4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีดงัน้ี 
4.1 ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยูใ่นต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงพน้จำก

ต ำแหน่งตำมวำระ อำจไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่อีกไดน้อกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวขำ้งตน้ 
กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 

(1) ตำย 
(2) ลำออก 
(3) ขำดคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบตัรน้ี หรือตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำน 

ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
(4) พน้สภำพกำรเป็นกรรมกำรบริษทั หรือครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั 

4.2 กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษทัโดยควร
แจง้เป็นหนงัสือล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และใหค้ณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูอ้นุมติั โดย
บริษัทจะแจ้งเร่ืองกำรลำออกพร้อมส ำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทรำบ ในกรณีท่ี
กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีพ้นจำกต ำแหน่งต้อง
รักษำกำรในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินกำรต่อไปก่อนจนกวำ่คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเขำ้รับหนำ้ท่ี 

4.3 ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุ อ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ  ให้
คณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นขึ้นเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90 
วนั เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวนครบตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด  โดยบุคคลท่ีเขำ้เป็น
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กรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงวำระท่ียงัคงเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงตน
แทน ทั้งน้ี ให้บริษทัแจง้กำรพน้จำกต ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบดงักล่ำวพร้อมเหตุผลของกำรพน้
จำกต ำแหน่งต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ ทนัที 

 

5.  กำรประชุม  
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบมีดงัน้ี 
5.1 ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงิน แผนกำร

ตรวจสอบภำยในประจ ำปี (Audit Plan) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน และเร่ืองอ่ืนๆ อย่ำงนอ้ยปีละ 
4 คร้ัง หรือให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจำรณำเร่ืองจ ำเป็น
เร่งด่วนอ่ืนๆ ไดต้ำมแต่จะเห็นสมควร 

5.2 ในเอกสำรประกอบกำรประชุมตอ้งระบุช่ือบุคคลและก ำหนดให้กรรมกำรตรวจสอบผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
เร่ืองใดมิใหแ้สดงควำมเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 

5.3 กำรออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ถือเอำควำมเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงขำ้งมำกเป็น
ส ำคญั ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกนั ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ี
ขำด อย่ำงไรก็ตำม ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบคนอ่ืน ๆ ท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ยให้น ำเสนอเป็น
ควำมเห็นแยง้ต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

5.4 ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูร้ำยงำนผลกำรประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัใน
ครำวถดัไปเพื่อทรำบทุกคร้ัง 

5.5 ใหเ้ลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยเป็นผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชุม 
 

6.  กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
6.1 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษทั 
6.2 ในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีขอ้สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษทัเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยใน
ระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รำยกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  
(2) กำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน  
(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือขอ้ก ำหนดใด ๆ ของส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลกัทรัพยฯ์ และ

กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทั 
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6.3 หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญั
ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน และไดมี้กำรหำรือร่วมกนักบัคณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำร
แลว้ว่ำตอ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข เม่ือครบก ำหนดเวลำท่ีก ำหนดไวร่้วมกัน  หำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแก้ไขดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึงอำจรำยงำนส่ิงท่ีพบดังกล่ำวโดยตรงต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือตลำด
หลกัทรัพยฯ์ ได ้

 

7.  กำรรำยงำนของบริษัทจดทะเบียนต่อตลำดหลกัทรัพย์  
7.1 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

7.1.1 รำยงำนมติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ พร้อมน ำส่งแบบแจง้รำยช่ือและขอบเขตกำร  
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมแบบและวิธีกำรท่ีตลำดหลกัทรัพยฯ์ ก ำหนด 

7.1.2 น ำส่งหนงัสือรับรองและประวติัของกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ ภำยใน 3 วนัท ำ
กำรนับแต่วนัท่ีคณะกรรมกำรบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติแต่งตั้ งกรรมกำร
ตรวจสอบ  

7.2 กำรเปล่ียนแปลงสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
7.2.1 รำยงำนมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัถึงกำรเปล่ียนแปลง

สมำชิกกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
7.2.2 น ำส่งหนงัสือรับรองและประวติัของกรรมกำรตรวจสอบส ำหรับกรรมกำรตรวจสอบท่ีไดรั้บกำร

แต่งตั้งใหม่ต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีคณะกรรมกำรบริษทัหรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ  

7.3 รำยงำนมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัถึงกำรเปล่ียนแปลงหน้ำท่ี 
และน ำส่งขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงต่อตลำดหลกัทรัพย์
ฯ ตำมแบบและวิธีกำรท่ีตลำดหลกัทรัพยฯ์ ก ำหนด ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง
ดงักล่ำว 

 

________________________________________ 
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 5.3  กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรของบริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำร

ควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัทให้ เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ  จึงได้พิจำรณำแต่งตั้ งคณะ
กรรมกำรบริหำรขึ้น โดยใหมี้ขอบอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบดงัน้ี 

1. ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทท่ีเป็นผูบ้ริหำรงำนรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 คน ร่วมกันเป็นคณะ
กรรมกำรบริหำร 

2. ท ำหนำ้ท่ีควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษทั ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด
ไวแ้ละรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั  ทั้งน้ี ในกำรด ำเนินกำรประชุมของคณะกรรมกำร
บริหำรตอ้งมีคณะกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรบริหำรทั้งหมด ส่วนกำร
ลงมติของคณะกรรมกำรบริหำรตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขำ้งมำกจำกกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชุม 

3. พิจำรณำก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์และแผนกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของคณะกรรมกำรบริษทั รวมทั้งน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำต่อไป 

4. พิจำรณำกำรก ำหนดอ ำนำจและระดบักำรอนุมติัของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม  และจดั
ใหมี้กำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีท่ีอำจเอ้ือต่อกำรทุจริตในหนำ้ท่ีออกจำกกนั รวมถึงกำรก ำหนดขั้นตอน และวิธีกำรท ำ
ธุรกรรมกับผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสมเพื่อ
ป้องกนักำรถ่ำยเทผลประโยชน์  และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่ออนุมติัหลกักำร รวมถึงควบคุมให้มี
กำรถือปฏิบติัตำมหลกักำรและขอ้ก ำหนดท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้     

5. พิจำรณำงบประมำณประจ ำปีและขั้นตอนในกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทัอนุมติัต่อไป และควบคุมดูแลกำรใชจ่้ำยตำมงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ 

6. พิจำรณำอนุมติักำรลงทุน และก ำหนดงบประมำณในกำรลงทุน ตำมอ ำนำจท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มือ
อ ำนำจด ำเนินกำร 

7. พิจำรณำกำรท ำสัญญำต่ำงๆ ท่ีมีผลผกูพนับริษทั ตำมอ ำนำจท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 
8. พิจำรณำก ำหนดนโยบำยอตัรำค่ำตอบแทนและโครงสร้ำงเงินเดือนของพนักงำนเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพื่ออนุมติัต่อไป 
9. รับผิดชอบให้มีขอ้มูลท่ีส ำคญัต่ำงๆ ของบริษทัอย่ำงเพียงพอเพื่อใช้ประกอบกำรตดัสินใจของ

คณะกรรมกำรบริษทั  ผูถื้อหุ้น รวมถึงจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินท่ีน่ำเช่ือถือ เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีดีและ
โปร่งใส 

10. พิจำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบริษทั และเสนอจ่ำยปันผลประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
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11. พิจำรณำกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ หรือกำรเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
12. ก ำกบัดูแลให้มีขั้นตอนท่ีก ำหนดให้ผูป้ฏิบติังำนตอ้งรำยงำนเหตุกำรณ์ หรือกำรกระท ำท่ีผิดปกติ 

หรือกำรกระท ำผิดกฎหมำยต่อคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงทันท่วงที และในกรณีท่ีเหตุกำรณ์ดังกล่ำวมี
ผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั  จะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบเพื่อ
พิจำรณำแกไ้ขภำยในระยะเวลำอนัสมควร  

13.ด ำเนินกำรใด ๆ  เพื่ อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น หรือตำมควำมเห็นขอ ง
คณะกรรมกำรบริษทั หรือตำมท่ีไดรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

14. กำรด ำเนินกำรของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรในเร่ืองใด ๆตำมท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มืออ ำนำจ
ด ำเนินกำร ซ่ึงได้รับกำรลงมติ และ/หรือ อนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรจะต้องรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังถดัไป 
  15. กรรมกำรบริหำรอำจขอใหบ้ริษทัวำ่จำ้งท่ีปรึกษำด ำเนินกำรศึกษำใหค้วำมเห็นในเร่ืองท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัภำระหนำ้ท่ีตำมควำมจ ำเป็นก็ได ้

16. ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
ทั้งน้ี กรรมกำรบริหำรจะไม่สำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจ
มีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ยกเวน้เ ป็นกำรอนุมัติ
รำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติัไว ้โดยกำรอนุมติัรำยกำร
ดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจำรณำและอนุมติั
รำยกำรดงักล่ำวตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ประกอบธุรกิจของบริษทั 
 

____________________________________ 
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    5.4  กฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำ พจิำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกจิกำร 
              คณะกรรมกำรบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ
พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำรเป็นกรรมกำรชุดยอ่ยของบริษทั  เพื่อท ำหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำสรร
หำบุคคลท่ีเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร  พิจำรณำรูปแบบและหลกัเกณฑก์ำร
จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงและหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนอยำ่ง
เป็นธรรมและเหมำะสม  รวมทั้งพิจำรณำจดัท ำนโยบำย และหลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและก ำกบั
ดูแลให้เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด ดงันั้นคณะกรรมกำรบริษทัจึงเห็นสมควรให้ก ำหนดกฎ
บตัรของคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร ดงัน้ี 
 

1.  องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสรรหำ พจิำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกจิกำร 
 คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร ตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
1.1 ต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและกรรมกำร

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรโดยส่วนใหญ่   
1.2 ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้ งกรรมกำรอิสระท่ีเป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำรขึ้นเป็นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบั
ดูแลกิจกำร  

 

2.  คุณสมบัติของกรรมกำรสรรหำ พจิำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกจิกำร 
กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
2.1 ไดรั้บแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
2.2 มีควำมรู้ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในดำ้นธุรกิจของบริษทั ดำ้นกำรเงินและบญัชี ดำ้น 

เศรษฐศำสตร์ ดำ้นกฎหมำย ดำ้นกำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์ดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ดำ้นส่งเสริม
กิจกรรมดูแลสังคมชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม(CSR) และดำ้นอ่ืนๆ  

2.3 มีวุฒิภำวะ และควำมมัน่คง กลำ้แสดงควำมเห็นท่ีแตกต่ำง  และมีควำมเป็นอิสระ 
2.4 สำมำรถอุทิศเวลำในกำรท ำหนำ้ท่ี 
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3.  ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ 
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงัน้ี 
 
3.1 ด้ำนกำรสรรหำ 

3.1.1     ก ำหนดวิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรให้เหมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะและ 
กำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร โดยกำรก ำหนดคุณสมบัติ และควำมรู้ควำมช ำนำญแต่ละด้ำน
กรรมกำรแต่ละท่ำนควรจะมี  

3.1.2 สรรหำกรรมกำรเม่ือถึงวำระท่ีจะตอ้งเสนอช่ือกรรมกำรใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ โดย
กำรสรรหำอำจพิจำรณำจำกกรรมกำรเดิมให้ด ำรงต ำแหน่งต่อ หรือเปิดรับกำรเสนอช่ือจำกผูถื้อ
หุ้น หรือกำรใช้บริษทัภำยนอกให้ช่วยสรรหำ หรือพิจำรณำบุคคลจำกท ำเนียบกรรมกำรอำชีพ 
หรือกำรใหก้รรมกำรแต่ละคนเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมำะสม เป็นตน้ 

3.1.3 พิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือมำและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับ
เกณฑ ์คุณสมบติัท่ีก ำหนดไว ้

3.1.4 ตรวจสอบให้รอบคอบวำ่บุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือนั้นมีคุณสมบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของ 
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1.5 ด ำเนินกำรทำบทำมบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ุณสมบติัท่ีก ำหนดไวเ้พื่อให้มัน่ใจ
วำ่ บุคคลดงักล่ำวมีควำมยนิดีท่ีจะมำรับต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั หำกไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกผู ้
ถือหุน้ 

3.1.6 เสนอช่ือให้คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำและบรรจุช่ือในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้ง 

3.1.7 พิจำรณำกลัน่กรองกำรแต่งตั้งผูบ้ริหำรระดบัสูงต ำแหน่งตั้งแต่รองกรรมกำรผูจ้ดักำรขึ้นไปเพื่อ
น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัใหค้วำมเห็นชอบ 

3.1.8 ก ำกับดูแลให้มีกำรจัดท ำแผนทดแทนต ำแหน่งงำน (Succession Plan) ของกรรมกำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำรรวมถึงต ำแหน่งท่ีมีผลกระทบสูงต่อควำมอยู่รอดของบริษทั 
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3.2 ด้ำนกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 
3.2.1 จำรณำโครงสร้ำงรูปแบบและหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและพนกังำนบริษทั

เพื่อให้มีควำมเหมำะสม โดยทบทวนควำมเหมำะสมของเกณฑ์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจำรณำ
ข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกับบริษัท และก ำหนด
หลกัเกณฑใ์หเ้หมำะสมเพื่อให้เกิดผลงำนตำมท่ีคำดหวงั ให้มีควำมเป็นธรรม และเป็นกำรตอบ
แทนบุคคลท่ีช่วยใหง้ำนของบริษทัประสบผลส ำเร็จ 

3.2.2 ทบทวนรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่ำตอบแทนประจ ำ (Retainer Fee) 
ค่ำตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั (Incentive) และค่ำเบ้ียประชุม (Attendance Fee) 
โดยพิจำรณำจ ำนวนเงินและสัดส่วนกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีควำม
เหมำะสม ทั้งน้ี โดยค ำนึงถึงแนวปฏิบัติท่ีอุตสำหกรรมเดียวกันใช้อยู่  ผลประกอบกำรและ
ขนำดของธุรกิจของบริษทั และควำมรับผิดชอบ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของ
กรรมกำรและผูจ้ดักำรท่ีบริษทัตอ้งกำร  

3.2.3 พิจำรณำใหก้ำรจ่ำยค่ำตอบแทนไม่ขดัต่อกฎหมำยก ำหนดหรือขอ้แนะน ำท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2.4 พิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงรับทรำบกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของพนักงำนต ำแหน่ง
ตั้งแต่รองกรรมกำรผูจ้ดักำรขึ้นไป 

3.2.5 ก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรตำมหลกั เกณฑ์กำรจ่ำยได้
พิจำรณำไว ้และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่ออนุมติัค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ดักำร
ส่วนค่ำตอบแทนของกรรมกำร ใหค้ณะกรรมกำรบริษทัน ำเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

3.2.6 พิจำรณำควำมเหมำะสมและให้ควำมเห็นชอบในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหลกัทรัพยใ์หม่  (หรือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น) ให้กรรมกำรและพนกังำน และควรพิจำรณำให้เง่ือนไขต่ำง ๆ 
ช่วยสร้ำงแรงจูงใจให้กรรมกำรและพนกังำนปฏิบติัหนำ้ท่ีเพื่อให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหผู้ถื้อ
หุ้น ในระยะยำวและสำมำรถรักษำบุคลำกรท่ีมีคุณภำพไดอ้ย่ำงแทจ้ริง ทั้งน้ี ตอ้งไม่ก ำหนดให้
สูงเกินไป และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ดว้ย 

3.2.7 กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำรอำจขอให้บริษทัว่ำจำ้งท่ีปรึกษำ
ศึกษำใหค้วำมเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัภำระหนำ้ท่ีตำมควำมจ ำเป็นก็ได ้

3.2.8 ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
 

 



บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  หนำ้ 30 

รหัสเอกสำร : CG Policy V.7/2563 
อนุมติัตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563   เมื่อวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2563 

 
 

3.3 ด้ำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดี 
 3.3.1  ศึกษำและจดัท ำร่ำงนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร   (Corporate Governance Policy)   ภำยใต ้

กรอบของกฎหมำยหลกัเกณฑ ์ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเป็นปัจจุบนัขององคก์รท่ีท ำหนำ้ท่ี ก ำกบั
ดูแล เช่น ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลักทรัพย์และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทำงในกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ตำม
มำตรฐำนสำกล 

3.3.2  น ำเสนอร่ำงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมกำร
บริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติัและน ำออกใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัท่ีดี  (best practices)  ของ
กรรมกำรและฝ่ำยบริหำร โดยจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร 
(Corporate Governance Policy Statement) 

 3.3.3     ก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลให้มีกำรจดัท ำแผนและกลยุทธ์และติดตำมผลในกำรบริหำร
ควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในให้สอดคล้องเหมำะสมกับกฎหมำยและสถำนกำรณ์อย่ำง
สมดุลเหมำะสม 

3.3.4      ก ำกบั ดูแล และให้ค  ำแนะน ำแก่กรรมกำรบริษทัและฝ่ำยบริหำรในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและควำม
รับผิดชอบตำมกรอบและหลกัเกณฑ์ของนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพื่อให้กำรท ำหน้ำท่ี
ก ำกับดูแลของกรรมกำรบริษทั และกำรบริหำรจัดกำรงำนของฝ่ำยบริหำรเป็นไปด้วยดี มีผล
ในทำงปฏิบติัและมีควำมต่อเน่ืองอย่ำงเหมำะสม เป็นไปตำมควำมคำดหวงัของผูถื้อหุ้นและผูมี้
ส่วนไดเ้สีย 

3.3.5     พิจำรณำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ อย่ำงนอ้ยปีละหน่ึง 
(1) คร้ัง เพื่อให้นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ทันสมยัและสอดคลอ้งกับแนวทำง
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกฎหมำย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบั งคับต่ำงๆ  และ
ขอ้เสนอแนะขององคก์รภำยในท่ีท ำหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

3.3.6     ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของกรรมกำรบริษทัและฝ่ำยบริหำรตำมแนวทำงกำร
ปฏิบติัท่ีดี ท่ีก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเป็นประจ ำ 

 3.3.7     เสนอแนะแนวทำงในกำรปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ
กรรมกำรผูบ้ริหำร พนกังำนและลูกจำ้งของบริษทั 

        3.3.8     แต่งตั้งคณะท ำงำนเพื่อท ำหนำ้ท่ีสนับสนุนงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีไดต้ำมควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม 

 3.3.9     ศึกษำและวำงนโยบำยตลอดจนแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลสังคมชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม( Corporate Social Responsibility : CSR ) ของบริษทั 
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 3.3.10   กรรมกำรอำจขอใหบ้ริษทัวำ่จำ้งท่ีปรึกษำด ำเนินกำรศึกษำใหค้วำมเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
              ภำระหนำ้ท่ีตำมควำมจ ำเป็นก็ได ้
        3.3.11   ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
 

4.  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  
 

5.  กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ พจิำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกจิกำร 
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำรก ำหนดจ ำนวนคร้ังของกำรประชุม

ไดต้ำมควำมเหมำะสม เพื่อใหป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยได ้ 
 

6.  กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ พจิำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกจิกำร 
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำรมีหนำ้ท่ีตอ้งรำยงำนผลกำรปฏิบติั

หน้ำท่ีต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำ โดยอำจรำยงำนเร่ืองท่ีส ำคญัและมติท่ีประชุมให้คณะกรรมกำร
บริษทัทรำบทุกคร้ังท่ีมีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำกบัดูแลกิจกำรและให้รำยงำนผลกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีในปีท่ีผำ่นมำในรำยงำนประจ ำปีของบริษทัในกำรประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย  

 
___________________________________ 
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5.5 กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (ต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัฯ”) ไดต้ระหนักถึงควำมส ำคญั
ของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ี ดี  และระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงให้ครอบคลุ มทั่วทั้ งองค์กร ดังนั้ น
คณะกรรมกำรบริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมกำรบริษทัฯ และ
ผูบ้ริหำรระดบัสูง เพื่อด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเป็นระบบ และปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกฎบตัรฉบบัน้ี 
เพื่อใหส้ำมำรถก ำกบัดูแลและควบคุมควำมเส่ียงไดท้ัว่ทั้งองคก์ร 
 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อก ำหนดและสร้ำงกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองค์กรท่ีเหมำะสม และสำมำรถน ำไป

ปรับใชก้บักำรบริหำรธุรกิจไดจ้ริงและมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนสำกลก ำหนด 

1.2 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิผลตำมท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดม้อบหมำยในเร่ืองใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์ร 

1.3  เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมน่ำเช่ือถือต่อนกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  เน่ืองจำก
กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 

2. คุณสมบัติและองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2.1 คณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยคณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียงประกอบด้วย กรรมกำรบริษัทฯจ ำนวน 2 ท่ำน และผูบ้ริหำรระดับรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำรขึ้นไปจ ำนวน 3 ท่ำน 

2.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงควรมีควำมรู้ทำงดำ้นธุรกิจ ควำมเขำ้ใจในกำรบริหำรงำนทัว่ไป 
และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง 

2.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงตอ้งสำมำรถอุทิศเวลำไดอ้ย่ำงเพียงพอ ในกำรปฏิบติังำนในฐำนะ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

2.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะคัดเลือกกรรมกำรในคณะท่ำนใดท่ำนหน่ึงเป็นประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

2.5 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จะแต่งตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อจดั
ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม และจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม รวมทั้ งบันทึก
รำยงำนกำรประชุม 
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3. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
3.1  พิจำรณำนโยบำย แนวทำง และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ เพื่อน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำอนุมติั 

3.2 สนบัสนุน และกำรพฒันำกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร รวมทั้งเคร่ืองมือต่ำงๆอย่ำงต่อเน่ือง 
และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งส่งเสริมกำรพฒันำวฒันธรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงในองคก์ร 

3.3 เสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจบริษทัฯ อย่ำง
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพสอดคล้องต่อทิศทำงกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน แผนธุรกิจ และ
สภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงรวมทั้งพิจำรณำควำมเส่ียงส ำคญัๆ ท่ีถูกประเมินซ่ึงอำจมีผลกระทบทัว่
ทั้งองค์กร ให้เป็นควำมเส่ียงระดับองค์กร และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อพิจำรณำ
อนุมติัเป็นประจ ำทุกปี  

3.4 ก ำกบัดูแล ติดตำม และสอบทำนแผนงำนและรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญั พร้อมทั้งให้
ค  ำแนะน ำ เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมอยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบันโยบำยบริหำรควำมเส่ียง  

3.5 รับผิดชอบต่อกำรปฎิบติัอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย อนัเก่ียวกับกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 

 

4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

4.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นบัจำกวนัท่ีคณะกรรมกำร
บริษทัฯ มีมติแต่งตั้ง 

4.2 เม่ือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงครบก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งให้มีสิทธิกลบัเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งได ้โดยกำรแต่งตั้งของคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

4.3 ในกรณีท่ีมีประธำนหรือกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ำนใดลำออกจำกบริษทัฯ หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบติัหน้ำท่ีในฐำนะคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได ้คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะตอ้งแต่งตั้ง
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงใหม่เพื่อทดแทนต ำแหน่งท่ีว่ำงลงภำยในระยะเวลำ 3 เดือน และให้
ด ำรงต ำแหน่งตำมวำระท่ีเหลืออยูข่องประธำนหรือกรรมกำรควำมเส่ียงท่ีพน้จำกต ำแหน่ง 
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4.4 กำรพน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะมีผลโดยทนัที เม่ือกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
ท่ำนนั้น 
1) พน้จำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัฯ หรือผูบ้ริหำรระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำร

ขึ้นไป  

2) คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

3) ขำดคุณสมบติัของกำรเป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
4) ลำออก 

5) เสียชีวิต 

5. กำรประชุม 
5.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมอยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง 

5.2 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็น
กรณีพิเศษไดต้ำมเห็นสมควร  

5.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จะตอ้งมีกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเขำ้ร่วมประชุม
ไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม 

5.4 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นประธำนในท่ีประชุม หำกประธำนคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเขำ้ร่วมประชุม
สำมำรถเลือกกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ำนใดท่ำนหน่ึงในท่ีประชุมเป็นประธำนกำรประชุม 

5.5 มติท่ีประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะถือตำมเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีมำ
ประชุมครบองคป์ระชุม 

5.6 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด จะไม่เขำ้ร่วมในกำรพิจำรณำหรือ
ลงมติในเร่ืองนั้น ๆ ในกรณีน้ี มติท่ีประชุมใหถื้อตำมเสียงขำ้งมำกของกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
ท่ีเหลือ 

5.7 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจดักำรหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรเขำ้
ร่วมประชุม หรือใหช้ี้แจงในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

5.8 วำระกำรประชุมจะถูกน ำเสนอโดยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และอนุมติัโดย
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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6. กำรรำยงำนและกำรเปิดเผยข้อมูล 
6.1  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะรำยงำนสรุปผลกำรบริหำรควำมเส่ียงใหค้ณะกรรมกำรบริษทั

ฯ รับทรำบอยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง  

6.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯโดยเร็ว กรณีท่ีมีปัจจยัหรือ
เหตุกำรณ์ส ำคญัซ่ึงอำจจะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ อยำ่งมีนัยส ำคญั 

6.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะส่งเสริมควำมโปร่งใส และควำมตระหนกัถึงกำรบริหำรควำม
เส่ียงของบริษทัฯ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 
7. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะประเมินผลกำรปฏิบติังำนเป็นประจ ำทุกปี โดยท ำกำรประเมินตนเอง
และรำยงำนผลกำรประเมิน รวมถึงอุปสรรคท่ีท ำใหก้ำรปฏิบติังำนไม่บรรลุตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั
ฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

 

_____________________________________ 
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5.6 กฎบัตรของประธำนกรรมกำรบริษัท 
        คณะกรรมกำรของบริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั ( มหำชน)  เป็นผูพ้ิจำรณำแต่งตั้งประธำน
กรรมกำร  ไดก้ ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีของประธำนกรรมกำร ดงัน้ี 
                1.รับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรในกำรก ำกับ  ติดตำม  ดูแลกำรบริหำรงำนของ
คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรยอ่ยอ่ืนๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้ 
                2. เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และผูถื้อหุน้ของบริษทั  และ ก ำหนดระเบียบวำระ
กำรประชุม   พร้อมทั้งด ำเนินกำรประชุม 
                3. บริหำรจดักำรท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัใหด้ ำเนินกำรประชุมอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
                4. ควบคุมกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรบริษทัอย่ำงเต็มท่ีและเป็นส่วนหน่ึงในกำรสร้ำงสรรค์
พฒันำกำรก ำหนดกลยทุธ์ของบริษทัและวตัถุประสงค์ 
                5. ก ำกบัดูแลกระบวนกำรกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทัใหเ้ป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง บนพื้นฐำน
ของเหตุผล และกำรพิจำรณำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งถี่ถว้น และเพียงพอ 
                6. ส่งเสริมจริยธรรม ควำมซ่ือสัตยแ์ละกำรก ำกบัดูแลกิจกำรทัว่ทั้งบริษทัใหมี้มำตรฐำนสูงสุด 
                7. สร้ำงควำมมัน่ใจว่ำระเบียบวำระกำรประชุมของคณะกรรมกำรเป็นประเด็นปัญหำท่ีส ำคญัใน
กำรก ำหนดทิศทำงของบริษทั และเป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมกำรบริษทัทั้งหมดตอ้งตระหนกัถึง 
                8. สร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัคณะกรรมกำรบริษทัว่ำไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและตรงเวลำในเร่ืองของผล
กำรด ำเนินงำนของบริษทั  ปัญหำ อุปสรรค คู่แข่งขนั และโอกำสในกำรก ำหนดทิศทำงของบริษัท  และเร่ือง
ท่ีตอ้งพิจำรณำตดัสินใจ 
                9. สร้ำงควำมมัน่ใจว่ำกำรปฏิบติัตำมควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทันั้นสอดคลอ้งกบัคู่มือ
อ ำนำจด ำเนินกำรของบริษทั  
                10. ปรึกษำหำรือกบักรรมกำรผูจ้ดักำร, เลขำนุกำรบริษทั และคณะกรรมกำร ตำมควำมเหมำะสมใน
เร่ืองของนโยบำยของคณะกรรมกำร และระเบียบปฏิบติัอ่ืนๆ 
                11. จดัประชุมอย่ำงไม่เป็นทำงกำรกับคณะกรรมกำรบริหำร รวมถึงกำรประชุมของกรรมกำรท่ี
ไม่ได้เป็นผูบ้ริหำร  ตำมควำมจ ำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ำมีเวลำเพียงพอท่ีจะพิจำรณำประเด็นปัญหำท่ีซับซ้อน 
ประเด็นถกเถียง หรือ ประเด็นท่ีมีควำมละเอียดอ่อน 
                12. ส่ือสำรต่อผูถื้อหุ้น กรรมกำรผูจ้ดักำร  ผูบ้ริหำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำ
คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมเขำ้ใจต่อมุมมองกำรลงทุนของผูถื้อหุน้ หรือนกัลงทุนอยำ่งถูกตอ้ง  
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                13. ให้ค  ำแนะน ำและเตรียมกำรปฐมนิเทศแก่กรรมกำรท่ีเขำ้ใหม่อย่ำงเหมำะสม และอ ำนวยควำม
สะดวกโดยเลขำนุกำรบริษทั 
                14. ให้ค  ำแนะน ำ และพัฒนำกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรทั้ งหมด โดยควำมช่วยเหลือจำก
เลขำนุกำรบริษทั 

 
  ________________________________________ 
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5.7  กฎบัตรของกรรมกำรผู้จัดกำร 
คณะกรรมกำรของ บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูพ้ิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำร

ผูจ้ดักำร เพื่อท ำหนำ้ท่ีในกำรบริหำรงำนบริษทั จึงก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำร ดงัน้ี 
1. ควบคุมกำรด ำเนินกิจกำร วำงแผนกลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำน และบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษทั 
2. ตดัสินในเร่ืองท่ีส ำคญัของบริษทั ก ำหนดภำรกิจ วตัถุประสงค ์แนวทำง และนโยบำยของบริษทั 

รวมถึงกำรควบคุมกำรบริหำรงำนในสำยงำนต่ำง ๆ 
3. เป็นผูมี้อ ำนำจในกำรบงัคบับญัชำ ติดต่อ สั่งกำร ตลอดจนเขำ้ลงนำมในนิติกรรมสัญญำ เอกสำร

ค ำสั่ง หนงัสือแจง้ใด ๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 
4. มีอ ำนำจจำ้ง แต่งตั้ง โยกยำ้ย บุคคลตำมท่ีเห็นสมควร ตลอดจนก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ี และ

ผลตอบแทนท่ีเหมำะสม ซ่ึงรวมถึงเงินเดือน โบนัส และสวสัดิกำรท่ีเก่ียวกบัพนักงำน และให้มีอ ำนำจปลด
ออกตำมควำมเหมำะสมของพนกังำนระดบัต่ำง ๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 

5. มีอ ำนำจในกำรก ำหนดเง่ือนไขทำงกำรคำ้เพื่อประโยชน์ของบริษทั 
6. พิจำรณำกำรเขำ้ท ำสัญญำเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ หรือ

กำรเลิกธุรกิจเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ/ หรือคณะกรรมกำรบริษทั 
7. อนุมติัและแต่งตั้งท่ีปรึกษำดำ้นต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน 
8. ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือกรรมกำรบริษทั 
9. เป็นผูรั้บมอบอ ำนำจของบริษทั ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทัฯ ใหเ้ป็นตำมวตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบั นโยบำย ระเบียบ ขอ้ก ำหนด ค ำสั่ง มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ ทุกประกำร 

10. มีอ ำนำจแต่งตั้งและบริหำรงำนคณะท ำงำนชุดต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภำพในกำร
จดักำรท่ีดีและโปร่งใส และให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังำน
เฉพำะอย่ำงแทนได ้โดยกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือกำรมอบหมำยดงักล่ำวให้อยู่ภำยใตข้อบเขตแห่งกำร
มอบอ ำนำจตำมหนงัสือมอบอ ำนำจ และ/หรือใหเ้ป็นไปตำมระเบียบอ ำนำจอนุมติัและสั่งกำรท่ีคณะกรรมกำร
ของบริษทั อนุมติัแลว้ 

11. มีอ ำนำจ ออกค ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บนัทึก เพื่อใหก้ำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมนโยบำยและ
ผลประโยชน์ของบริษทั และเพื่อรักษำระเบียบและ วินยัของ กำรท ำงำนภำยในองคก์ร 

ทั้งน้ี กรรมกำรผูจ้ดักำรจะไม่สำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนได้
เสีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนกบับริษทัหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง   
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    5.8  กฎบัตรของเลขำนุกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ

บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทั จึงไดพ้ิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทัขึ้น เพื่อท ำ
หนำ้ท่ีช่วยสนบัสนุนกิจกรรมดำ้นต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรบริษทั และเพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรบริษทัและ
บริษทั เองสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกรอบของกฎหมำยและสอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีท่ีก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมกำรบริษทัจึงเห็นสมควรก ำหนดกฎบตัรของเลขำนุกำร
บริษทัไวด้งัต่อไปน้ี 
 

1.  หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท 
เลขำนุกำรบริษทัตอ้งปฏิบติัหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสัตยสุ์จริต  

ตำมหมวด 3/1 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตำมท่ีได้มีกำรแกไ้ข) ซ่ึงได้
ก ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบส ำหรับเลขำนุกำรบริษทัไวโ้ดยเฉพำะ ดงัน้ี 
1.1 จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำร ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ทะเบียนกรรมกำร 
(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของ

บริษทั 
(ค)  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

1.2 เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย ท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 
1.3 จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร หรือของบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็น

ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำรกิจกำรของบริษทั ตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนกรรมกำรและ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรำยงำนนั้น และบริษทัตอ้ง
จดัให้มีระบบกำรเก็บรักษำเอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแสดงขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้นหรือ
ประชำชนทั่วไป และดูแลให้มีกำรเก็บรักษำให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้ ภำยใน
ระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 5 ปีนบัแต่วนัท่ีมีกำรจดัท ำเอกสำรหรือขอ้มูลดงักล่ำว  

1.4 ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
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2.  หลกัในกำรปฏิบัติงำนของเลขำนุกำรบริษัท 
เลขำนุกำรบริษทัตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้ง

ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้โดย 
2.1 กำรตดัสินใจตอ้งกระท ำบนพื้นฐำนขอ้มูลท่ีเช่ือโดยสุจริตวำ่เพียงพอ 
2.2 กำรตดัสินใจไดก้ระท ำไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่วำ่โดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจนั้น 
2.3 กำรตดัสินใจไดก้ระท ำไปดว้ยควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัเป็นส ำคญั 
2.4 กระท ำกำรท่ีมีจุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสมและไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัประโยชน์

ของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 
2.5 ไม่หำประโยชน์จำกกำรใชข้อ้มูลของบริษทัท่ีล่วงรู้มำ เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ หรือ

ใชท้รัพยสิ์นหรือโอกำสทำงธุรกิจของบริษทัในลกัษณะท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑห์รือหลกัปฏิบติัทัว่ไป
ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

2.6 ไม่เขำ้ท ำขอ้ตกลงหรือสัญญำใด ๆ ซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
กบับริษทั อยำ่งมีนยัส ำคญั ทั้งยงัเป็นกำรขดัต่อกำรปฏิบติัต่องำนในหนำ้ท่ีของตน 

 

3.  กรณีท่ีเลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกต ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำท่ีได้ 
แนวทำงกำรปฏิบติัในกรณีท่ีเลขำนุกำรบริษทัพน้จำกต ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ก ำหนดไว้

ดงัต่อไปน้ี 
3.1 ให้คณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทัคนใหม่ภำยใน 90 วนั นับแต่วนัท่ีเลขำนุกำรบริษทัคน

เดิมพน้จำกต ำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้
3.2 ให้คณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรท่ำนหน่ึงท่ำนใดปฏิบติัหนำ้ท่ีแทนในช่วงเวลำท่ี

เลขำนุกำรบริษทัพน้จำกต ำแหน่งหรือไม่อำจปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้
3.3 ให้ประธำนกรรมกำรแจง้ช่ือเลขำนุกำรบริษทั ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 14 วนั นับแต่วนัท่ีจดัให้มี

ผูรั้บผิดชอบในต ำแหน่งดงักล่ำว 
3.4 ด ำเนินกำรแจง้ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบถึงสถำนท่ีเก็บเอกสำรตำมขอ้ 1.1 และ 1.2 
 

_________________________________________ 
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6.  คุณภำพของคณะกรรมกำร                              
6.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยจะจดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของตนเอง 
โดยกำรประเมินทั้ งคณะและหรือประเมินรำยบุคคลตำมควำมเหมำะสมเป็นประจ ำทุกๆปี  ทั้ ง น้ี 
กำรประเมินผลดังกล่ำวก็เพื่อกำรเสริมสร้ำงและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตำมหลัก 
กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและเพื่อให้มีกำรพิจำรณำทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำรวมถึง 
พิจำรณำปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นซ่ึงมีหรืออำจจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลใน 
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยคณะกรรมกำรจะต้องน ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
หรือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบงำนและหรือวิธีกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรให้ดียิ่งขึ้ น 
ต่อไปในอนำคต 

คณะกรรมกำรบริษทัจะก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรวม  
ทั้งพิจำรณำปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังกล่ำวให้เกิดควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อม 
และบริบทในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัในแต่ละห้วงเวลำทั้งน้ี คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนจะน ำ
สรุปผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร แล้วเสนอขอควำมเห็น  
ชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัและขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

6.2  กำรพฒันำควำมรู้และทักษะของกรรมกำร 
บริษทัมีนโยบำยท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำรบริษทัและกรรมกำรใน  คณะกรรมกำร 

ชุดย่อยทุกคนได้มีโอกำสท่ีจะพฒันำควำมรู้และทกัษะท่ีเป็นประโยชน์  ต่อกำรปฏิบติังำนอย่ำงมีประสิทธิ 
ภำพรวมทั้งมีวิสัยทัศน์ท่ีกำ้วไกลและทันสมัยอยู่เสมอ โดยผ่ำนกระบวนพฒันำท่ีหลำกหลำยเช่นกำรเข้ำ 
ร่วมประชุมสัมมนำ กำรฝึกอบรม กำรดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ กำรทดลองใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยี 
สมยัใหม่ ฯลฯ เป็นตน้ 
 

 6.3  กำรพฒันำคุณภำพของกำรประชุมและกำรน ำเสนอข้อคิดเห็น/เอกสำร /ข้อมูลต่อคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยจะมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำคุณภำพของกำร 

ด ำเนินกำรประชุม กำรให้ข้อคิดเห็นของฝ่ำยบริหำร และกำรจัดเตรียมเอกสำร/ข้อมูลท่ีจะน ำเสนอต่อ 
คณะกรรมกำร โดยก ำหนดแนวทำง รูปแบบและวิธีกำรท่ีเหมำะสมในกำรให้ข้อคิดเห็นของฝ่ำยบริหำร  
และกำรน ำเสนอเอกสำร/ข้อมูลต่ำงๆเพื่อปรับปรุงให้กำรให้ข้อคิดเห็นหรือคุณภำพของเอกสำร/ข้อมูล 
ดงักล่ำวดีขึ้น อนัจะส่งผลอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อประสิทธิผลของกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร 

___________________________________ 
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ส่วนที่ 3 
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ 

 
บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด(มหำชน) มีเจตนำรมณ์ท่ีจะส่งเสริม พัฒนำและก ำกับดูแล 

ให้บริษัทมีจรรยำบรรณท่ีดีในกำรด ำเนินธุรกิจ ดังนั้ น  บริษัทจึงได้รวบรวมและประมวลระเบียบแบบ 
แผนและหลกักำรปฏิบติัต่ำงๆอนัเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจ  ตลอดจนขอ้ก ำหนดท่ีเป็นเกณฑ์มำตรฐำนควำม
ประพฤติเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรควบคุมและก ำกับดูแลพฤติกรรมของบุคลำกรทุกคนของบริษัท
ไม่ว่ำจะเป็นคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนทุกคนทุกระดับในทุกส่วนงำน โดยถือว่ำจรรยำบรรณ 
ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัน้ี เป็นเร่ืองท่ีบุคคลำกรทุกคนของบริษทั พึงยึดถือและปฏิบติัให้สอดคล้อง 
และอยู่ในทิศทำงเดียวกันทั่วทั้ งองค์กรอย่ำงเคร่งครัดโดยน ำหลักควำมซ่ือสัตย์สุจริต ควำมมีคุณธรรม 
และศีลธรรมอนัดี ควำมบริสุทธ์ิใจ และควำมถูกตอ้งมำใชป้ระกอบกบักำรปฏิบติังำนอยูเ่สมอ  
            สมดังพ ระบรมรำโชวำทของพ ระบ ำทสม เด็ จพ ระ เจ้ำอยู่หั วภู มิ พลอดุลย เดชมห ำ รำช
ท่ีไดท้รงพระรำชทำนไวใ้นพิธีพระรำชทำนปริญญำบตัรของมหำวิทยำลยัรำมค ำแหง เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎำคม 
2520 ควำมวำ่ 
 

            “........การท่ีจะท างานให้สัมฤทธ์ิผลท่ีพึงปรารถนา คือ ท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น 
จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จ าเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธ์ิใจและความถูกต้อง 

ประกอบด้วย.......”  
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1.   จรรยำบรรณด้ำนกำรเคำรพต่อกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน 
เน่ืองจำกบริษัทด ำเนินกิจกำรให้บริกำรส่ือสำรโทรคมนำคม โดยได้รับใบอนุญำตประกอบกิจ  

กำรจำกรัฐ และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลขององค์กรของรัฐ นอกจำกน้ี กิจกำรของบริษทัยงัถือว่ำเป็นกำร 
ให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน ดังนั้ น บริษทัจึงต้องด ำเนินกิจกำรโดยเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ขอ้บังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง ประกำศ และมติคณะกรรมกำรท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งบริษัทจะตอ้งเคำรพต่อหลัก 
สิทธิมนุษยชน 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
1.) บุคคลำกรของบริษทัทุกคนตอ้งท ำควำมเขำ้ใจ เคำรพและปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ  

ค ำสั่ง ประกำศและมติคณะกรรมกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของตน กรณีหำกไม่แน่ใจว่ำ 
ตนปฏิบติัถูกตอ้งหรือไม่ก็ควรหำรือผูบ้งัคบับญัชำก่อนลงมือปฏิบติั ทั้งน้ี บุคลำกรของบริษทัทุก 
คน จะตอ้งไม่จงใจกระท ำผิด หรือมีส่วนร่วม หรือรู้เห็นเป็นใจในกำรกระท ำ หรือปกปิดกำร
กระท ำท่ีผิดกฏหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค ำสั่ง ประกำศ และมติคณะกรรมกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.) บริษัทควรจัดรวบรวม กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่ง ประกำศ และมติคณะกรรมกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัและ   กำรปฏิบติัหน้ำท่ีของบุคลำกรไวเ้ป็นหมวดหมู่
และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้บุคคลำกรสำมำรถตรวจสอบ สืบค้นและศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 
รวมทั้งบริษทัควรจดัให้มีกำรฝึกอบรมบุคลำกรเพื่อให้เกิดควำมรู้และควำมเขำ้ใจในกฎหมำย  
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  ค ำสั่ง ประกำศ และมติคณะกรรมกำรท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำวดว้ย 

3.) บริษทัตอ้งใหค้วำมเคำรพในหลกัสิทธิมนุษยชน ศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย ์สิทธิส่วนบุคคลและ
ควำมเป็นส่วนตวั ตลอดจนค ำนึงถึงสิทธิของบุคคลแต่ละคน ท่ีจะตอ้งมีในกำรติดต่อปฏิสัมพนัธ์
กัน อันเน่ืองมำจำกกำรปฏิบัติงำนของบริษัท และบริษัทจะต้องไม่กระท ำกำรอย่ำงใด หรือ
ส่งเสริม หรือสนบัสนุนใหมี้กำรล่วงละเมินต่อสิทธิมนุษยชน  

 
_____________________________________ 
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2.  จรรยำบรรณด้ำนกำรมีส่วนได้เสียและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
บริษัทถือเป็นนโยบำยท่ีส ำคัญท่ีจะไม่ให้บุคคลำกรของบริษัททุกคนใช้โอกำสจำกกำร เป็น 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนท่ีมีควำมเก่ียวข้องกันกับบริษทัแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวัโดยอำศัย 
ต ำแหน่งและหรืออ ำนำจหนำ้ท่ีของตนบุคคลำกรของบริษทัทุกคนจะตอ้ง ปฏิบติังำนโดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของบริษทัเป็นท่ีตั้ง และพึงตอ้งระลึกอยูเ่สมอวำ่หำกตนมีส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้กนัทำง ผลประโยชน์
ในหน้ำท่ีกำรงำนของตนแลว้ บุคคลำกรผูน้ั้นควรหลีกเล่ียงหรืองดเวน้กำรปฏิบติังำนนั้นและ ให้ผูอ่ื้นเขำ้มำ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีแทน 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
1.) หลีกเล่ียงหรืองดเวน้กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันกับตนเองท่ีจะหรืออำจจะก่อให้เกิดควำม 

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัแลว้รำยงำนให้ผูบ้งัคบับญัชำหรือคณะกรรมกำรแลว้แต่ กรณี
ทรำบเพื่อใหผู้อ่ื้นเขำ้มำปฏิบติัหนำ้ท่ีแทนตน 

2.) ในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงเพื่อประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัในเครือ บุคคลำกร 
ตอ้งท ำรำยกำรนั้นเสมือนกบักำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษทักบับุคคลภำยนอกตำม ปกติทำงกำรคำ้
ของบริษทั ทั้งน้ี บุคลำกรท่ีมีส่วนได้เสียในรำยกำรนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมติั
รำยกำร 

3.) ในกรณีท่ีเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัภำยใตป้ระกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทย  
บุคคลำกรของบริษัทจะต้องปฏิบัติตำม หลักเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิดเผย ขอ้มูลรำยกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัของบริษทัจดทะเบียนอยำ่งเคร่งครัดโดย 

(ก)  กำรท ำธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึง   
กระทบกบัสัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนัดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพล
ในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนักงำนท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี และ
จะตอ้งขออนุมัติ หลกักำรและวงเงินในกำรท ำธุรกรรมดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษทั  หรือ
เป็นไปตำมหลกักำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ 

(ข)  ให้จดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมท่ีมีขนำดรำยกำรตำมหลกักำรท่ีได้ผ่ำน
กำรอนุมัติตำมข้อ (ก) เพื่อรำยงำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส    หรือตำม
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 
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4.)  ในกรณีท่ีธุรกรรมท่ีเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน  ท่ีไม่เป็นไปตำมลกัษณะรำยกำรคำ้ตำม   
ขอ้ 3.(ก) และเขำ้ข่ำยตอ้งขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพย ์แห่ง
ประเทศไทยให้บริษทัขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัก่อนท่ีจะมีกำรท ำรำยกำร เป็น
คร้ังๆไป 

5.)  กำรประชุมพิจำรณำเร่ืองหรือวำระใดท่ีบุคคลำกรผูเ้ขำ้ประชุมมีส่วนไดเ้สียกบัเร่ืองหรือ วำระนั้น  
บุคคลำกรผูมี้ส่วนไดเ้สียจะตอ้งออกจำกห้องประชุมไปเป็นกำรชัว่ครำว เพื่อให้ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม
อ่ืนสำมำรถพิจำรณำ วิเครำะห์วิจำรณ์ได้โดยอิสระปรำศจำกอิทธิพลหรือควำมกดดันจำก
บุคคลำกรผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 
______________________________ 
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3.  จรรยำบรรณด้ำนกำรรักษำข้อมูลควำมลบั 
บรรดำขอ้มูลทำงกำรคำ้หรือกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นของบริษัทก็ดี หรือเป็นของบุคคลอ่ืนท่ีบริษทั 

ไดรั้บมำทั้งโดยทำงขอ้ตกลงสัญญำหรือกำรประชุมหรือปฏิบติังำนร่วมกนักบัผูอ่ื้นก็ดี ไม่ว่ำขอ้มูลดงักล่ำว 
จะอยู่ในรูปแบบโดยวำจำ เป็นเอกสำร หรือเป็นขอ้มูลท่ีบรรจุอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือส่ือใดๆท่ีสำมำรถเก็บ 
ขอ้มูลได ้บริษทัถือว่ำข้อมูลนั้นเป็นควำมลบัท่ีบุคคลำกรทุกคนของบริษทัพึงเก็บรักษำไว ้ไม่เปิดเผยไปให้ 
บุคคลภำยนอกทรำบ มิฉะนั้นจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริษทัเวน้แต่จะเป็นกำรเปิดเผยตำมเง่ือนไขขอ้ตกลง 
หรือสัญญำ หรือโดยปฏิบติัตำมกฎหมำย หรือค ำสั่งของศำล ทั้งน้ี บริษทัจะตอ้งก ำหนดมำตรกำรและวิธี 
กำรในกำรเก็บรักษำขอ้มูลควำมลบัอยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
1.) บุคคลำกรของบริษัททุกคนต้องไม่น ำข้อมูลท่ีได้รับมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ของตนไปเปิด 

เผยโดยมิชอบเพื่อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นโดยทุจริต 
2.) บุคคลำกรของบริษทัทุกคนแม้จะเกษียณอำยุ ลำออก หรือส้ินสุดสภำพกำรท ำงำนกับบริษทั 

ไปแลว้ ก็ควรจะตอ้งรักษำและไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นควำมลบัของบริษทั 
3.) บริษทัจะเก็บรักษำขอ้มูลของลูกค้ำอนัเป็นข้อมูลท่ีตำมปกติวิสัยพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย  และ

ระมดัระวงัในกำรใชข้อ้มูลดงักล่ำว บุคคลำกรของบริษทัตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลควำมลบัของลูกคำ้
ให้บุคลำกรอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องหรือบุคคลภำยนอก เว้นแต่จะเป็นกำรเปิดเผยตำมกฎหมำย 
หรือเพื่อกำรฟ้องร้องด ำเนินคดี หรือตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกบริษทั 

4.) ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลภำยในบริษทั เช่น ผลประกอบกำร โครงกำรส ำคญั แผนกลยุทธ์ ฯลฯ ซ่ึงยงั
ไม่ได้เปิดเผยสู่สำธำรณะ และหำกเปิดเผยออกไปโดยมิชอบแล้ว ก็จะมีผลเสียหำยแก่บริษทั 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจะมีผลกระทบต่อรำคำหุ้นของบริษทัในตลำดหลกัทรัพยน์ั้น เป็นขอ้มูลท่ี
บุคลำกรของบริษัทต้องเก็บรักษำไวเ้ป็นควำมลับและห้ำมเปิดเผยต่อผูอ่ื้น หรือเผยแพร่ต่อ
สำธำรณะโดยมิชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยมิไดรั้บอนุญำตจำกบริษทัอยำ่งเด็ดขำด 

5.) กำรเขำ้ท ำธุรกรรมหรือติดต่อธุรกิจกับบุคคลภำยนอกทั้งท่ีเป็นลูกคำ้ คู่คำ้ ผูข้ำยสินคำ้ หรือผูรั้บ
จำ้ง ของบริษทัซ่ึงจะตอ้งมีกำรใหแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลกนันั้น บริษทัควรจดัท ำขอ้ตกลง / สัญญำว่ำ
ดว้ยกำรรักษำขอ้มูล ควำมลบั กบับุคคลดงักล่ำว ก่อนท่ีจะมีกำรเปิดเผยขอ้มูลทุกคร้ัง รวมทั้งแจง้
ก ำชับให้บุคลำกรของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง รับทรำบและปฏิบติัตำมขอ้ตกลง / สัญญำว่ำดว้ยกำร
รักษำ ขอ้มูลควำมลบัอยำ่งเคร่งครัด 
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6.) บริษทัควรจดัใหมี้กำรระบุขอ้ควำมหรือแสดงเคร่ืองหมำยบนเอกสำรหรือในขอ้มูลของบริษทัว่ำ
เป็นข้อมูลควำมลับของบริษัท เพื่อให้บุคคลำกรหรือบุคคลภำยนอกได้ทรำบและเพื่อเตือน 
ให้ระวงัระวงัในกำรใชแ้ละเก็บรักษำขอ้มูลควำมลบันั้นทั้งน้ีบริษทัอำจระบุถึงควำมเสียหำยของ
กำรเปิดเผยข้อมูลควำมลับโดยมิชอบท่ีจะมีต่อบริษัทตลอดจนมำตรกำรกำรด ำเนินกำร 
ทำงกฎหมำยเพื่อเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือลงโทษผูท่ี้กระท ำกำรฝ่ำฝืนค ำเตือนดงักล่ำวดว้ย 

7.) บริษทัควรเก็บรักษำขอ้มูลไวโ้ดยวิธีกำรและในรูปแบบและสถำนท่ี ท่ีเหมำะสมกบัลกัษณะของ
ขอ้มูลนั้น และสำมำรถเรียกใช้ หรือน ำออกมำตรวจสอบได้ทุกคร้ังท่ีบริษทัตอ้งกำร โดยขอ้มูล
จะไม่มีเส่ือมสภำพหรือช ำรุดเสียหำย ส่วนขอ้มูลบำงประเภท เช่น ขอ้มูลทำงกำรเงินบญัชี ทำง
ภำษี เอกสำรกำรประชุม เอกสำรหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษทั หำกมีกำรก ำหนดไวใ้น
กฎหมำยหรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งวำ่ตอ้งเก็บรักษำไว ้ณ ท่ีใดและภำยในระยะเวลำเท่ำใด 
บริษทัจะตอ้งปฏิบัติตำมนั้น และเม่ือครบก ำหนดเวลำแลว้ บริษทัควรน ำเอกสำรหรือข้อมูล
ดงักล่ำวออกมำท ำลำยต่อไป 

 
______________________________ 
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4.  จรรยำบรรณด้ำนกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ 
บริษทัจะตอ้งดูแลและสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกคำ้อยู่อย่ำงต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอโดยยึดถือหลกักำร

ท่ี ว่ ำ  บ ริษัท จะต้องส่ งมอบบ ริก ำร ท่ี ดีและ มีคุณ ภำพได้ม ำตรฐำนตำม ท่ี ได้ตกลงกับลู กค้ำไว ้
ในรำคำท่ีสมเหตุสมผลและทนัเวลำท่ีก ำหนด ดว้ยควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มท่ี ในกรณีท่ีบริกำรเกิดปัญหำ
ขดัขอ้งใช้งำนไม่ได้ท ำให้ลูกคำ้ได้รับควำมเดือดร้อนแม้ปัญหำดังกล่ำวจะมิได้เกิดขึ้นเพรำะควำมผิดของ 
บริษทั แต่บริษทัก็จะพยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถ  ท่ีจะร่วมกับ ลูกค้ำเพื่อแก้ไขปัญหำนั้นให้ลุล่วงไป 
ใหลู้กคำ้สำมำรถกลบัมำใชบ้ริกำรไดต้ำมปกติโดยเร็วท่ีสุด 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
1.) บริษทัจะปฏิบติัตำมสัญญำ/ขอ้ตกลงท่ีมีต่อลูกคำ้ทุกรำยดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตและมีจริยธรรม 

ตลอดจนให้บริกำรท่ีดีรวดเร็วทนัเวลำมีคุณภำพไดม้ำตรฐำนตำมท่ีก ำหนดในสัญญำในรำคำท่ี 
สมเหตุสมผลโดยมีกำรควบคุมท่ีดีและใชค้วำมรู้ควำมสำมำรถอยำ่งเตม็ท่ีดว้ยควำมระมดัระวงั 

2.) บริษัทมุ่งมั่นจะรักษำ ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพของกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้อยูอ่ยำ่งต่อเน่ืองสม ่ำเสมอ โดยใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  

3.) บริษทัจะจดัให้บริกำรแก่ลูกคำ้ท่ีมำขอใชบ้ริกำรทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบติั           
และบริษทัจะให้ขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบับริกำรของบริษทัอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น และไม่ท ำกำร  
โฆษณำชวนเช่ือหรือหลอกลวงใหลู้กคำ้เขำ้ใจผิดในคุณภำพของบริกำรของบริษทั 

4.) บริษทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคำ้ท่ีบริษทัไดล้่วงรู้มำเน่ืองจำกกำรให้บริกำรหรือกำรด ำเนิน 
ธุรกิจของบริษทั อนัเป็นขอ้มูลท่ีตำมปกติวิสัยของวิญญูชนพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผยเวน้แต่จะเป็น 
ก ำร เปิ ด เผ ยต ำม กฎห ม ำยห รือ เพื่ อ ค ว ำม จ ำ เป็ น ใน ก ำรแก้ ไขห รือ ป้ อ งกัน ค วำม 
เสียหำยท่ีเกิดขึ้นหรืออำจจะ เกิดขึ้นแก่บริษทัแลว้แต่กรณี 

5.) บริษทัจะจดัให้มีช่องทำงส ำหรับลูกค้ำท่ีจะติดต่อบริษทัเพื่อสอบถำมข้อมูลเก่ียวบริกำรหรือ
ร้องเรียนเก่ียวกบัปัญหำในกำรใชบ้ริกำรช่องทำงดงักล่ำวจะตอ้งมีควำมสะดวกแก่ลูกคำ้ในกำร
ติดต่อและมีระบบกำรเก็บรักษำขอ้มูลท่ีเหมำะสม 

 
 

______________________________ 
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5.  จรรยำบรรณด้ำนกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ 
บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อคู่ค้ำของบริษัทในฐำนะท่ีเป็นผู ้ท่ีมีส่วนช่วยให้กำรด ำเนินธุรกิจของ  

บริษทัเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยและประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไวโ้ดยถือว่ำทั้งบริษทัและคู่คำ้ต่ำงก็
มีควำมสัมพันธ์ ในลักษณะท่ี เก้ือกูลและเอ้ือประโยชน์ ซ่ึ งกันและกัน  ดังนั้ นกำรปฏิบั ติต่อคู่ ค้ำ 
จึงควรตั้ งอยู่บนหลักของควำมเสมอภำคและควำมเคำรพต่อกัน โดยค ำนึงถึงกฎหมำยและธรรมเนียม 
ปฏิบติัปกติทำงกำรคำ้โดยสุจริต 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
1.) บริษทัจะปฏิบติัตำมสัญญำหรือขอ้ตกลงท่ีมีกับคู่คำ้ รวมทั้งกำรช ำระเงินให้ถูกตอ้งครบถ้วน 

ตำม เง่ือนไขและระยะเวลำท่ีก ำหนดกรณี ท่ีบ ริษัทจะไม่สำมำรถปฏิบั ติตำมสัญญำ 
ห รือข้อตกล งดั งกล่ ำวได้  บ ริษัท ต้อ ง รีบ แจ้งให้ คู่ ค้ ำท รำบ และ เข้ ำ เจรจ ำกับ คู่ ค้ ำ  
เพื่อแสวงหำแนวทำงร่วมกนัในกำรแกไ้ขและป้องกนัควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้น 

2.) กำรจดัซ้ือและจดัจำ้งของบริษทัจะตอ้งอยู่ภำยใตน้โยบำยกำรจดัซ้ือและจดัจำ้งท่ีบริษทัก ำหนด 
โดยสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและบริษทัจะด ำเนินกำรจดัซ้ือและจดัจำ้งตำม 
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบกำรจดัซ้ือและจดัจำ้งของบริษทัท่ีใช้บงัคบัอยู่ใน 
เวลำท่ีมีกำรจดัซ้ือหรือจดัจำ้งนั้น 

3.) ในกำรจดัซ้ือหรือจดัจำ้งแต่ละคร้ังบริษทัจะปฏิบติัต่อคู่คำ้ทุกรำยดว้ยควำมเสมอภำคโดยไม่เลือก
ปฏิบติั ปรำศจำกอคติ บนพื้นฐำนของกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม  ทั้งน้ี บริษทัก ำหนดห้ำมบุคลำกร
ของบริษทัทุกคนเรียกรับผลประโยชน์หรือเอ้ือประโยชน์แก่คู่คำ้รำยใดหรือหลำยรำยโดยมิชอบ
หรือโดยทุจริต รวมทั้ งบุคลำกรผูมี้อ ำนำจหน้ำท่ี เก่ียวข้องกับกำรจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงจะต้อง
วำงตวัเป็นกลำงไม่ใกลชิ้ดกบัคู่คำ้รำยหน่ึงรำยใดเป็นพิเศษจนท ำให้มีผลต่อกำรตดัสินใจในกำร 
เลือกซ้ือหรือจำ้ง 

4.) บริษทัไม่ควรท ำกำรจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง โดยใหเ้วลำแก่คู่คำ้โดยกระชั้นชิดเกินไปและควรมีกำรให้
เวลำแก่คู่คำ้ตำมควำมสมควรเพื่อเตรียมตวัจดัหำหรือผลิตสินคำ้ หรือจดัให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ
และมีคุณภำพกำรเจรจำเพื่อท ำสัญญำ หรือขอ้ตกลงตอ้งมีควำมโปร่งใส และมีเหตุผลท่ีบริษทัไม่
ควรใชอิ้ทธิพล ควำมเป็นผูซ้ื้อหรือผูว้่ำจำ้ง เพื่อเอำรัดเอำเปรียบคู่คำ้จนเกินสมควร หรือเพื่อบีบ
คั้นคูค่ำ้ใหต้อ้งยอมรับปฏิบติั ตำมท่ีบริษทัตอ้งกำรอย่ำงไม่ถูกตอ้ง 

 
______________________________ 
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6.  จรรยำบรรณด้ำนกำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ 
ในกำรด ำเนินธุรกิจกำรคำ้เสรีทัว่ไปยอ่มจะตอ้งมีกำรแข่งขนักนัท่ำมกลำงผูป้ระกอบกำรคำ้ชนิดหรือ

ประเภทเดียวกันอยู่ เป็นธรรมดำ ซ่ึงหำกกำรแข่งขันเป็นไปอย่ำงเสรี เป็นธรรมโดยผู ้ประกอบกำร
ทุกรำยให้ควำมเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำย รวมทั้ งยอมรับกฎกติกำมำรยำทและธรรมเนียมปฏิบัติ 
ทำงกำรค้ำเช่นน้ี ปัญหำด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมก็จะหมดไป  และ
กำรคำ้ก็จะเป็นไปตำมกลไกกำรตลำดอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
1.) บริษทัจะด ำเนินธุรกิจให้บริกำรโดยยึดถือหลกักำรแข่งขนัโดยเสรีและอย่ำงเป็นธรรมบริษทัจะ 

ไม่ท ำกำรโฆษณำชวนเช่ือหรือใส่ร้ำยป้ำยสีโจมตีคู่แข่งทำงกำรคำ้ด้วยขอ้ควำมท่ีเป็นเท็จหรือ 
โดยปรำศจำกมูลควำมจริง เพื่อใหลู้กคำ้หรือประชำชนเกิดควำมเขำ้ใจผิดในคู่แข่งทำงกำรคำ้นั้น 

2.) บริษัทควรให้กำรสนับสนุนหรือควำมร่วมมือกับคู่แข่งทำงกำรค้ำในกำรท ำกิจกรรมเพื่อ  
สั งค มห รือส ำธ ำรณ ป ระโยชน์  ห รือ เพื่ อ ธ ำร ง รัก ษ ำไ ว้ ซ่ึ งส ถ ำบั น ช ำ ติ  ศ ำส น ำ 
พระมหำกษตัริยค์วำมร่วมมือระหว่ำงบริษทั และคู่แข่งทำงกำรคำ้ท่ีเป็นไปเพื่อกำรสร้ำงกำร 
ผูกขำดตัดทอนตลำด   เพื่ อควบคุมรำคำหรือลดคุณภำพกำรให้บ ริกำรแต่ไม่ลดรำคำ 
เพื่ อ ก ำ ร ค้ ำ ก ำ ไ ร เกิ น ค ว ร อั น จ ะ เป็ น ผ ล เสี ย ห ำ ย ต่ อ ลู ก ค้ ำ แ ล ะ  ป ร ะ ช ำ ช น 
เป็นเร่ืองท่ีหำ้มบริษทักระท ำ 

3.) บริษทัจะแสวงหำขอ้มูลของคู่แข่งทำงกำรคำ้จำกแหล่งข้อมูลท่ีเปิดเผยโดยถูกตอ้งตำมกฎหมำย 
ทั้งน้ี ห้ำมบุคคลำกรของบริษทัรับ เปิดเผยหรือใชข้อ้มูลของคู่แข่งท่ีไดม้ำโดยละเมิดต่อกฎหมำย 
หรือสัญญำหรือขอ้ตกลงรักษำควำมลบั 

 
______________________________ 
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7.  จรรยำบรรณด้ำนกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี ้
บริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อเจำ้หน้ีของบริษทัในฐำนะท่ีเป็นผูส้นบัสนุนทำงกำรเงินและมีส่วนช่วยเหลือ

ใหบ้ริษทัสำมำรถขยำยงำนและกำรลงทุนใหธุ้รกิจกำรคำ้ของบริษทัมีควำมเจริญเติบโตกำ้วหนำ้อยำ่งมัน่คง 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
1.) บริษัทจะต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขข้อก ำหนดของสัญญำและพันธะทำงกำรเงินต่ อเจ้ำหน้ี   

อยำ่งเคร่งครัดและถูกตอ้ง 
2.) บริษัทจะบริหำรจัดกำรกิจกำรและควำมเส่ียงของบริษัทเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจแก่เจ้ำหน้ีว่ำ 

บริษทัจะมีฐำนะทำงกำรเงินท่ีดีมัน่คงและมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีอย่ำงถูกต้อง และ
สม ่ำเสมอตลอดอำยสุัญญำ 

3.) บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินกิจกำร ขอ้มูลทำงกำรเงินและบัญชีท่ี
ถูกตอ้งครบถว้ยใหเ้จำ้หน้ีทรำบทุกระยะหรือจำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีร้องขอ 

 
______________________________ 
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8.  จรรยำบรรณด้ำนจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
บริษัทมีควำมส ำนึกและตระหนักอยู่เสมอว่ำ กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทจะต้องให้ควำมใส่ใจ 

และรับผิดชอบต่อบุคคลำกรของบริษัททุกคนให้มีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนมีสุขอนำมัยท่ีดีและอยู่ 
ในสภำพแวดลอ้มท่ีเหมำะสมแก่กำรท ำงำนอยูต่ลอดเวลำ 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
1.) บริษทัตอ้งให้ควำมส ำคญัต่อกำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้ม 

ในกำรท ำงำนของบุคคลำกรของบริษทัโดยจดัท ำขอ้ก ำหนดและมำตรฐำนกำรท ำงำนแต่งตั้งเจำ้
หน้ำท่ีควำมปลอดภัยในระดับต่ำงๆและคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ตลอดจนตั้งหน่วยงำนเฉพำะขึ้น มำท ำหน้ำท่ีดูแลจดักำรควำม
ปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน โดยมีเป้ำหมำยว่ำมำตรฐำนของบริษทั
ขั้ นต ่ ำท่ี สุด จะต้องเป็นไปตำมบทบัญญัติของกฎหมำย นอกจำกน้ี  บริษัทจัดให้ มีกำร
ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรของบริษัทเก่ียวกับ
ขอ้ก ำหนดและมำตรฐำนกำรท ำงำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัยและสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำน ตลอดจนแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีถูกค้อง และข้อควรระวังต่ำงๆ พร้อมทั้ งรณรงค์ให้
บุคลำกรทุกคนปฏิบติัตำมทัว่ทั้งบริษทั 

2.) บริษทัจะตอ้งจดัให้มีระบบควบคุมดูแล และป้องกนัภยนัตรำยหรืออุบติัเหตุท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำก 
กำรท ำงำนต่ำงๆ และจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำย ทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม ตลอดจนท ำ
กำรปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์หรือ อำคำรสถำนท่ีของบริษทั ให้อยู่ในสภำพท่ีใชง้ำนไดดี้ และ
เหมำะสมกบักำรท ำงำน เพื่อลดควำมเส่ียงหรือโอกำสท่ีจะเกิดภยนัอนัตรำย หรืออุบติัเหตุจำก
กำรท ำงำน ทั้งน้ีบริษทัควรมีกำรจดัเก็บขอ้มูลหรือสถิติ ของกำรเกิดภยนัอนัตรำย หรืออุบติัเหตุ
แลว้น ำมำวิเครำะห์หำสำเหตุและแสวงหำแนวทำงป้องกนัในอนำคต 

 
 

______________________________ 
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9.  จรรยำบรรณด้ำนควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม 
บริษทัด ำเนินธุรกิจให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน เป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีไม่อำจจะแยกจำกกนั 

ได ้ดงันั้น บริษทัจึงตอ้งให้ควำมส ำคญั ในเร่ืองของกำรดูแลรักษำอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มกำรใชท้รัพยำกร และ
พลังงำนอย่ำงรู้คุณค่ำและประหยัด ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบท่ีท ำกำรของบริษัท รวมทั้ งกำร
ช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหำและพฒันำสังคม 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
1.) บริษทัจะส่งเสริมและสนบัสนุนกำรพฒันำสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำและ

เสริมสร้ำงศีลธรรมจริยธรรม กำรสร้ำงสรรค์และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งสนับสนุน
กำรศึกษำแก่เยำวชน คนไร้กำรศึกษำ ในทอ้งถ่ินทุรกนัดำร ห่ำงไกล และสนบัสนุนกิจกรรมสำ
ธำรณประโชยน์ต่ำงๆ แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกำส เพื่อให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น มีควำมเขม้แข็งและ
สำมำรถพึ่งตนเองไดอ้ย่ำงย ัง่ยืน ทั้งน้ี โดยบริษทัจ ำน้อมน ำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช มำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรของ
บริษทั 

2.) บริษทัจะส่งเสริมให้มีกำรปลูกฝังจิตส ำนึกของบุคคลำกรของบริษทัให้มีควำมรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม โดยกำรสนับสนุนให้บุคคลำกรของบริษัทร่วมกันจัดท ำ 
กิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ  กิจกรรมเพื่อกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงำน 
กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำรในพระรำชด ำริ นอกจำกน้ีบริษทัจะ
รณรงคใ์หบุ้คลำกรของบริษทัใชพ้ลงังำนอยำ่งรู้คุณค่ำและประหยดั  

3.) บริษทัจะด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและมำตรกำรจดักำรเก่ียวกับควำม 
ปลอดภัย  รวมทั้ งป ฏิ บั ติ ต ำมข้อก ำหนดของกฎหมำย ท่ี เก่ี ยวข้อ งกับ ส่ิ งแวดล้อม 
และบริษทัจะให้กำรสนบัสนุนจดัซ้ือผลิตภณัฑห์รือใชบ้ริกำรท่ีผลิตหรือจดัให้มีดว้ยควำมใส่ใจ
ในเร่ืองกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและประหยดัพลงังำน 

 
______________________________ 
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10.  จรรยำบรรณด้ำนบุคคลำกรของบริษัท 
บริษัทได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไวใ้ห้ถือว่ำบุคคลำกรของบริษทัเป็นส่วนท่ีส ำคัญท่ีสุดใน

กำรขับเคล่ือนองค์กรให้เจริญเติบโตก้ำวหน้ำ ดังนั้ น แนวทำงปฏิบัติท่ีบริษัทและบุคคลำกรของบริษัท 
จะพึงมีต่อกนัจึงเป็นเร่ืองท่ีบริษทัใหค้วำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิง่ 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
1.) บริษทัจะให้ควำมส ำคญัเอำใจใส่ดูแลบุคคลำกรของบริษทัทุกคนทุกต ำแหน่งหนำ้ท่ีและทุกส่วน

งำน โดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินก ำเนิด เช้ือชำติ เพศ อำยุ สีผิว ศำสนำ ควำมพิกำร ฐำนะ
ชำติตระกูลสถำนศึกษำหรือสถำนะอ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรปฏิบติังำนบริษทัจะส่ง 
เสริมให้บุคคลำกรของบริษทัมีควำมรักสำมคัคีกลมเกลียวกนัไม่มีกำรแบ่งฝักแบ่งฝ่ำยปฏิบติัต่อ 
กนัอยำ่งสุภำพ มีมำรยำทและเคำรพในศกัด์ิศรีของควำมเป็นมนุษยต์ำมหลกัสิทธิมนุษยชน 

2.) บริษทัจะปฏิบติัต่อบุคคลำกรของบริษทัทุกคนอย่ำงยุติธรรม ปรำศจำกควำมล ำเอียงสนับสนุน
ในกำรสร้ำงศกัยภำพในควำมกำ้วหนำ้และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของ บุคคลำกรรวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคคลำกรมีควำมเขำ้ใจในเร่ืองจรรยำบรรณท่ีบุคคลำกรตอ้งพึงปฏิบติั จดัสวสัดิกำร
และสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคคลำกรอย่ำงเหมำะสมและปฏิบติัต่อ บุคคลำกรดว้ยควำมสุจริตใจ 
จริงใจ รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอย่ำงมีเหตุผลรวมทั้งจดักำรให้ควำมช่วยเหลืออย่ำง
เหมำะสมในกรณีท่ีบุคคลำกรไดรั้บควำมเดือดร้อน 

3.)  บุคคลำกรของบริษทัทุกคนมีหนำ้ท่ีท่ีพึงปฏิบติัดงัน้ี 
(ก) ปฏิบติังำนดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และดว้ยควำมอุตสำหะ ขยนัหมัน่เพียร มี

วินยั และปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและ
บริษทั 

(ข) ประพฤติปฏิบติัตำมกฎระเบียบขอ้บงัคบัในกำรท ำงำนของบริษทัโดยเคร่งครัด
ให้ควำมเคำรพและเช่ือฟังผูบ้ ังคับบัญชำท่ีสั่งกำรโดยชอบด้วยนโยบำยและระเบียบ
ขอ้บงัคบั ของบริษทั มีควำมสมคัรสมำนสำมคัคีต่อกนั และเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัไม่ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมเสียหำยต่อบุคคลอ่ืนและบริษทัเคำรพ
สิทธิและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัหลีกเล่ียงกำรน ำขอ้มูลหรือเร่ืองรำวของผูอ่ื้นทั้งในเร่ือง
เก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนและเร่ืองส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพำกษ์วิจำรณ์ในลักษณะท่ี
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยทั้งต่อตนเองและบริษทั 

(ค)  หลีกเล่ียงกำรรับของขวญัใดๆ  ท่ีอำจท ำให้ตนเองรู้สึกอึดอดัในกำรปฏิบัติ
หนำ้ท่ีในภำยหนำ้หำกหลีกเล่ียงไม่ไดใ้หแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชำทรำบในทนัที 
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(ง)  ไม่ใชต้ ำแหน่งหนำ้ท่ีหรือประโยชน์จำกหนำ้ท่ีกำรงำนแสวงหำ ผลประโยชน์
ส่วนตนหรือพรรคพวกหรือท ำธุรกิจแข่งขนักบับริษทั 

(จ)  เก็บรักษำขอ้มูลควำมลบัของบริษทัท่ีตนล่วงรู้อนัเน่ืองมำจำกกำรท ำงำนและ
ไม่เปิดเผยขอ้มูลควำมลบันั้นแก่บุคคลภำยในหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้ำท่ีเก่ียวขอ้งและไม่
แสวงหำผล ประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจำกต ำแหน่งหน้ำท่ีและขอ้มูลควำมลบั
ของบริษทั 

(ฉ)  ปฏิบติั ต่อลูกคำ้ คู่คำ้ ดว้ยควำมถูกตอ้ง ซ่ือสัตยสุ์จริต และดว้ยควำมเสมอภำค
รักษำขอ้มูลควำมลบัของลูกคำ้ คู่คำ้อยำ่งเคร่งครัด 

(ช)  รำยงำนเร่ืองท่ีไดรั้บทรำบใหผู้บ้งัคบับญัชำโดยมิชกัชำ้เม่ือเร่ืองท่ีรับทรำบอำจ
มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือช่ือเสียงของบริษทั 

(ซ)  รักษำดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพยสิ์นของบริษทัให้มีสภำพดี  ให้ได้ใช้
ประโยชนอ์ยำ่งเตม็ท่ีประหยดั มิใหส้ิ้นเปลือง สูญเปล่ำ เสียหำย หรือเส่ือมสลำยก่อนเวลำ
อนัสมควร 

4.)  กรณีท่ีมีบุคคลำกรคนใดปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ ทำงผลประโยชน์ กับ
บริษทัใหพ้ิจำรณำไปตำมโครงสร้ำงองคก์รของบริษทัและระเบียบขอ้ บงัคบัเก่ียวกบักำร ท ำงำน 
ทั้ งน้ี ให้แต่ละสำยงำนเป็นผูพ้ิจำรณำเองในเบ้ืองต้นและสรุปเร่ืองส่งต่อให้ผู ้บังคับบัญชำ
ระดบัสูงและสำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตดัสินควำมผิดพร้อมทั้งระบุโทษตำมควำม เหมำะสม แต่
หำกควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดควำมเสียหำย เป็นอยำ่งมำก ไม่
อำจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้น ำเร่ืองเข้ำสู่ฝ่ำยบริหำรของบริษัทเพื่อพิจำรณำหำ
ขอ้สรุปและก ำหนดโทษต่อไป 

 
______________________________ 
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11.  จรรยำบรรณด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
ปัญหำกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีมีอยู่ทั้งในภำครัฐและภำคเอกชนถือเป็นปัญหำส ำคญัท่ีบ่อนท ำลำย

ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชำติและยังส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อกำรพัฒนำประเทศ
ให้เจริญกำ้วหน้ำทดัเทียมกบันำนำอำรยประเทศอ่ืนจึงสมควรท่ีประชำชนและองค์กรทุกภำคส่วนในสังคม 
ไทยจะตอ้งร่วมมือร่วมแรงร่วมใจท่ีจะต่อตำ้นและขจดัใหก้ำรทุจริตและคอร์รัปชัน่หมดส้ินไปจำกสังคมไทย 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
1.) ห้ำมบุคคลำกรของบริษัทให้ หรือเสนอท่ีจะให้เงินหรือส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด แก่ 

บุคคลภำยนอก เช่น ขำ้รำชกำร เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ คู่คำ้ ผูข้ำย ผูรั้บจำ้ง ฯลฯ โดยมีเจตนำเพื่อชกัจูง 
หรือ โน้มน้ำวให้บุคคลภำยนอกนั้นกระท ำหรืองดเวน้ กระท ำกำรใดโดยละเมิดต่อกฎหมำย 
หรือโดยมิชอบดว้ยกฎหมำย หรือโดยมิชอบดว้ยอ ำนำจหน้ำท่ีของตนเอง หรือเพื่อแลกเปล่ียน
กบัสิทธิพิเศษอนัมิควรได ้หำกบุคลำกรผูใ้ดจงใจฝ่ำฝืน จะตอ้งถูกลงโทษตำมกฎหมำย 

2.) ห้ำมบุคคลำกรของบริษัทเรียก รับหรือยอมจะรับเงินหรือส่ิงของหรือประโยชน์ อ่ืนใด 
ส ำหรับตนเองหรือผูอ่ื้นซ่ึงมีผูเ้สนอให้เพื่อจูงใจให้บุคคลำกรนั้นกระท ำหรืองดเวน้กระท ำตำม
อ ำนำจหนำ้ท่ีในทำงท่ีผิดกฎหมำยหรือทำงท่ีมิชอบอ่ืนใด หำกบุคลำกรผูใ้ดจงใจฝ่ำฝืนจะตอ้งถูก
ลงโทษตำมกฎหมำย 

3.) กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน ไม่ ว่ำจะเป็นส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
องคก์ำรมหำชน หรือภำคเอกชน ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ จะตอ้งเป็นไปอยำ่งถูกตอ้งตำม 
บทบญัญติัของกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละอธิบำย
ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล  

4.)  บริษทัจะรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกและวฒันธรรมองค์กรท่ีด ำเนินกิจกำรดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต 
เค ำรพกฎหมำย  ยึดมั่น ในหลักคุณ ธรรมจ ริยธรรมและมุ่ ง รักษ ำจรรยำบรรณของ 
องค์กรและวิชำชีพรวมทั้งก ำหนดเป็นนโยบำยของบริษทัให้บุคคลำกรถือปฏิบติั ทั้งน้ี บริษทั
ควรยกยอ่งเชิดชูบุคลำกรท่ีปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งดว้ย 

 
___________________________________ 
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12. จรรยำบรรณด้ำนกำรให้ หรือกำรรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด และกำรเลีย้งรับรอง 
บริษัทได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติท่ี เหมำะสมในกำรให้หรือกำรรับของขวัญหรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใด และกำรเล้ียงรับรอง  เป็นแนวทำงให้บุคลำกรของบริษทัปฏิบติัอย่ำงถูกต้อง  โปร่งใส   
ทั้งน้ี  โดยสอดคลอ้งกบันโยบำย และจรรยำบรรณดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจริต และคอร์รัปชัน่ 

แนวปฏิบัติท่ีดี    

1.)  ให้บุคลำกรของบริษทั สำมำรถให้หรือรับของขวญัหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ตลอดจนกำรเล้ียง
รับรองหรือรับเล้ียงรับรองจำกบุคคลอ่ืนไดใ้นโอกำสต่ำงๆ ตำมประเพณี หรือวฒันธรรม หรือ
ให้ตำมมำรยำทท่ีปฏิบติัในสังคม โดยกำรรับหรือกำรให้ของขวญัหรือผลประโยชน์อ่ืนใดและ
กำรเล้ียงรับรองหรือรับเล้ียงรับรองจำกบุคคลอ่ืนนั้นจะตอ้งไม่ส่งผลต่อกำรตดัสินใจเชิงธุรกิจ 
และกำรรับหรือกำรให้ของขวญัหรือผลประโยชน์อ่ืนใดและกำรเล้ียงรับรองหรือรับเล้ียงรับรอง
ดังกล่ำวจะต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส และไม่ขัดต่อศีลธรรมและหรือไม่ใช่ส่ิงของผิด /
ตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย  

2.) ห้ำมบุคลำกรของบริษทั ให้หรือรับของขวญัหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจำกลูกคำ้ คู่ค้ำ ผูรั้บจ้ำง    
ผูข้ำยสินคำ้/บริกำร หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และมิใช่ตวัเงิน เวน้
แต่ในกรณีกำรให้หรือรับของขวญัหรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีเก่ียวข้องกับงำนประเพณีซ่ึงมี
ขนบธรรมเนียมปฏิบติัอนัดีงำมอยู่ทัว่ไปแลว้ เช่น งำนสวดพระอภิธรรม งำนฌำปนกิจศพ งำน
มงคลสมรส งำนอุปสมบท งำนวนัเกิด ฯลฯ ใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมสมควรแก่กรณี 
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ส่วนที่ 4 
นโยบำยที่ส ำคัญ 

 
1.  ด้ำนบุคคลำกร 

บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)ให้ควำมส ำคญัแก่บุคลำกรของบริษทัในทุกต ำแหน่ง
และทุกระดบัชั้น โดยถือว่ำบุคลำกรของบริษทัคือส่ิงท่ีมีคุณค่ำท่ีสุดของบริษทั ดงันั้น บริษทั จึงมีนโยบำยท่ี
จะดูแลเอำใจใส่ในเร่ืองต่ำงๆท่ีเก่ียวกบับุคคลำกรของบริษทั เช่นกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั
และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน, กำรพฒันำคุณภำพชีวิตและจิตใจ , กำรพฒันำดำ้นควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ทกัษะในกำรปฏิบติังำนควบคู่ไปพร้อมกับกำรพฒันำด้ำนจิตใจให้บุคลำกรของบริษทัเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม
จริยธรรม  ซ่ึงสำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพพร้อมทั้งสำมำรถรักษำจรรยำบรรณไวไ้ดบ้ริษทัจะ
จดัให้มีระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทน สวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์แก่บุคคลำกร ของบริษทัท่ีเหมำะสม เป็น
ธรรมและชอบด้วยกฎหมำยรวมทั้งเปิดโอกำสให้บุคลำกรของบริษทัมีควำมเจริญก้ำวหน้ำในอำชีพและ
ต ำแหน่งงำน  โดยมีระบบกำรประเมินผลงำนเช่ือมโยงกบัเป้ำหมำยขององคก์ร และธุรกิจของบริษทั  มีระบบ
ในกำรเล่ือนขั้นเล่ือนต ำแหน่งท่ีโปร่งใส และมีประสิทธิภำพปรำศจำกกำรเลือกปฏิบติั  และมีระบบกำร
บริหำรคนเก่ง (Talent  Management ) ตลอดจน  มีกำรจัดท ำแผนทดแทนต ำแหน่งงำน  (Succession Plan) 
ของกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรรวมถึงผูบ้ริหำร และพนักงำนในต ำแหน่งท่ีมีผลกระทบสูงต่อควำมอยู่
รอดของบริษทั   นอกจำกน้ีกำรสรรหำ และแต่งตั้งผูบ้ริหำรระดบัสูงต ำแหน่งตั้งแต่รองกรรมกำรผูจ้ดักำรขึ้น
ไปนั้นจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั   บริษทัย ังได้ก ำหนด ให้มีขอ้บงัคบั  ระเบียบ
ค ำสั่งประกำศของบริษทัเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนท่ีถูกตอ้ง  และเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำนและกฎหมำยอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง เช่น  กฎหมำยประกันสังคม กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเพื่อเป็นหลกัประกนัว่ำบริษทัจะปฏิบติัต่อบุคลำกรของบริษทัทุกคนอยำ่งถูกตอ้ง
และเป็นธรรม 
 

____________________________________ 
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2.  ด้ำนกำรควบคุมภำยใน 
บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) มีนโยบำยท่ีจะจดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมี

ประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบโดยตรงใน
กำรจดัใหมี้และรักษำไวซ่ึ้งระบบกำรควบคุมภำยในรวมทั้งด ำเนินกำรทบทวนควำมมีประสิทธิภำพของระบบ
กำรควบคุมภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นและทรัพยสิ์นของบริษทักำรควบคุม
ภำยในจะครอบคลุมถึง กำรควบคุมทำงกำรเงิน กำรด ำเนินงำน กำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และกำรบริหำรควำมเส่ียง ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีบริษทัจดัไว ้เพื่อช่วย
ให้บริษทั มีควำมมัน่ใจอยำ่งสมเหตุสมผล ท่ีจะสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีวำงไวใ้นเร่ืองของ
ระบบขอ้มูลและรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกตอ้งเช่ือถือได ้ในเร่ืองดงัน้ี 

(ก.) ไดมี้กำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ นโยบำย กระบวนกำรท ำงำนของบริษทั และกฎหมำยท่ี 
  เก่ียวขอ้ง 

              (ข.)  ทรัพยสิ์นของบริษทั มีอยูจ่ริง และไดมี้กำรควบคุมดูแล จดัเก็บ รักษำ เป็นอยำ่งดี 
(ค.)  กำรด ำเนินงำนของบริษทั เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรใชท้รัพยำกรอยำ่ง 

 ประหยดั 
(ง.)  วตัถุประสงค ์กลยทุธ์ของบริษทั ไดมี้กำรบรรลุและด ำเนินกำรอยำ่งมีประสิทธิผล 
 

____________________________________ 
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3.   ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
บริษทั ไดแ้ต่งตั้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2553 เพื่อก ำกบัดูแลกำรท ำงำน

ในด้ำนต่ำงๆ  และรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  โดยมีหน้ำท่ีในกำรให้ค  ำปรึกษำและ
ตรวจสอบ ประเมินกำรควบคุมภำยในระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้แน่ใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยใน
และระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง และกระบวนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ไดจ้ดัให้มีขึ้นอย่ำงเพียงพอ มี
ประสิทธิภำพตรงตำมวตัถุประสงคท่ี์วำงไว ้

 
____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  หนำ้ 61 

รหัสเอกสำร : CG Policy V.7/2563 
อนุมติัตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563   เมื่อวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2563 

 
 

4.  ด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทั่วทั้ งองค์กรขึ้ นอย่ำงเป็นระบบ  โดยจัดตั้ งคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อท ำหน้ำท่ีในกำรจดัท ำนโยบำย  วำงระบบ และประเมินควำมเส่ียงต่ำงๆ ทั้งท่ี
เกิดจำกปัจจยัภำยนอกและจำกกำรบริหำรงำน และกำรปฏิบติังำนภำยในองค์กร รวมทั้งก ำหนดแนวทำงใน
กำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้มีกำรส่ือสำร จดัฝึกอบรมสัมมนำเชิงปฏิบติักำร
แก่พนกังำน ให้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียง กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั 
มีดงัน้ี 

(ก.) กำรก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑ์กำรบริหำรควำมเส่ียง 
เป็นกำรก ำหนดนโยบำย วตัถุประสงค์ ขอบเขต ควำมรับผิดชอบ หลกัเกณฑ์และแนวทำงบริหำร

ควำมเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนและทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษทั จะมีกำรทบทวนเป็น
ประจ ำทุกปี และจะด ำเนินกำรจดัท ำพร้อมกนักบัแผนธุรกิจเพื่อใหมี้ควำมสอดคลอ้งกนั 

(ข.) กำรระบุควำมเส่ียง 
เป็นกำรระบุควำมเส่ียงท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำก

ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก  เช่นจำกสภำพแวดล้อม   กฎหมำย กำรเงิน ระบบ
สำรสนเทศ ระบบขอ้มูลเพื่อกำรตดัสินใจ ควำมพึงพอใจของนกัลงทุน กำรบริหำรเงินลงทุน ทรัพยำกรบุคคล 
ช่ือเสียงและภำพลกัษณ์ ระบบรักษำควำมปลอดภยั เป็นตน้ ซ่ึงบริษทั จะบริหำรควำมเส่ียงโดยพิจำรณำ
จดัล ำดบัควำมเส่ียงก่อนกำรพิจำรณำระบบกำรควบคุม ซ่ึงถำ้อยูใ่นเกณฑสู์งและสูงมำกบริษทัจะน ำมำควำม
เส่ียงเหล่ำนั้นมำวิเครำะห์เพื่อใชใ้นกำรจดักำรก่อน 

(ค.) กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง 
เป็นกำรวิเครำะห์เพื่อประเมินระดบัควำมเส่ียงท่ีเหลืออยูห่ลงัจำกไดป้ระเมิน ระบบกำรควบคุมท่ีมีอยู่ 

และกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของควำมเส่ียง ซ่ึงหำกควำมเส่ียงท่ีเหลือยงัคงอยูใ่นระดบัสูงหรือสูงมำก จะตอ้ง
ก ำหนดมำตรกำรกำรจดักำรควำมเส่ียงทนัที โดยผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ีรับผิดชอบ และหำกควำมเส่ียงท่ีเหลืออยู่
ในระดับปำนกลำงหรือระดับต ่ำ ให้ก ำหนดมำตรกำรจัดกำรในระดับฝ่ำยหรือแก้ไขในกระบวนกำร
ปฏิบติังำน 

(ง.) กำรจัดกำรควำมเส่ียง 
เป็นกำรก ำหนดวิธีกำรจดัท ำแผนในกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีมีควำมส ำคญั ตำมท่ีไดมี้กำรจดัล ำดบัไว้

ในขั้นตอนของกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง  กำรจดักำรควำมเส่ียงมีไดห้ลำยวิธี เช่น กำรควบคุม กำรโอนควำม
เส่ียง กำรหลีกเล่ียงควำมเส่ียง กำรใชป้ระโยชน์จำกควำมเส่ียง หรือกำรยอมรับควำมเส่ียง 
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(จ.) กำรติดตำมผลและกำรสอบทำน 
เป็นขั้นตอนของกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมแผนท่ีก ำหนดไว  ้รวมทั้งประเมินผลกำร

จัดกำรควำมเส่ียง ซ่ึงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจะติดตำมและรำยงำนให้ผูบ้ริหำรระดับสูงและ
คณะกรรมกำรบริษทั 

 
________________________________________ 
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5.  ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ 
บริษทั ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีในกำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศ ทั้งท่ีเป็นสำรสนเทศ

ทำงกำรเงิน และสำรสนเทศเร่ืองอ่ืนอย่ำงครบถว้นและเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลำ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัไดรั้บสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยสำรสนเทศของบริษทั จะตอ้งจดัท ำขึ้นอย่ำงรอบคอบ ชัดเจน 
กะทัดรัด เข้ำใจง่ำยและโปร่งใส และต้องเปิดเผยสำรสนเทศอย่ำงสม ่ำเสมอทั้ งในด้ำนบวกและด้ำนลบ 
ระมดัระวงัไม่ให้เกิดขอ้สับสนในขอ้เท็จจริง รวมทั้งจดัให้มีหน่วยงำนประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 
____________________________________ 
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6.  ด้ำนบัญชีและกำรเงิน 
บริษทั ให้ควำมส ำคญัต่อกำรท ำรำยงำนทำงบญัชีและกำรเงิน ซ่ึงจะตอ้งถูกตอ้งสมบรูณ์ตำมควำม

เป็นจริง ทนัเวลำสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้ หน่วยงำนของรัฐ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  ดงันั้น
จึงก ำหนดให้บุคลำกรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนกระบวนกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบบัญชี 
กำรเงิน และกำรควบคุมภำยใน รวมถึงข้อก ำหนดทำงบัญชีและกำรเงินของบริษัท และหลักกำรบัญชีท่ี
ยอมรับทัว่ไปอยำ่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

(ก.) ควำมถูกต้องของกำรบันทึกรำยกำร 
  กำรบนัทึกรำยกำรทำงธุรกิจทุกอย่ำงของบริษทั  จะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น และสำมำรถตรวจสอบได ้
โดยไม่มีขอ้จ ำกดัหรือยกเวน้กำรบนัทึกรำยกำรตำมควำมเป็นจริง ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ และ
ตำมขอ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง มีเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรลงรำยกำรทำงธุรกิจครบถว้นและเหมำะสม 

(ข.) รำยกำรทำงบัญชีและกำรเงิน 
  รำยกำรทำงบัญชีและกำรเงินทุกประเภทของบริษทั จะตอ้งมีควำมถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลท่ีเป็น
สำระส ำคญัเพียงพอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเหมำะสม ตำมมำตรฐำนท่ียอมรับทัว่ไป และ
เป็นไปตำมระเบียบกำรเงินและกำรบญัชีของบริษทั  พนกังำนทุกคนตอ้งตระหนกัวำ่ควำมถูกตอ้งของรำยกำร
บญัชีและกำรเงินของบริษทั เป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนท่ีมี
หนำ้ท่ีรับผิดชอบในรำยกำรทำงธุรกิจในขั้นตอนต่ำงๆ 
 

____________________________________ 
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7.  ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
บุคคลำกรทุกระดบัจะตอ้งปฏิบติัตำมระเบียบ และขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศ 

และ/หรือต่ำงประเทศ  และก่อนกำรปฏิบติังำนใดๆ ท่ีอำจมีขอ้กฎหมำยก ำหนดไว ้จะตอ้งมีควำมระมดัระวงั  
มีกำรสอบทำนอย่ำงรอบคอบ และมีกำรตรวจสอบโดยผูท่ี้รับผิดชอบ ว่ำได้ ถือปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้  
 

____________________________________ 
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8.  ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
บริษทั มีนโยบำยท่ีจะให้พนักงำน และผูป้ฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้งใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อนั

ประกอบดว้ยวงจรเครือข่ำยกำรส่ือสำรขอ้มูล ระบบซอฟทแ์วร์ ท่ีใชใ้นกำรปฏิบติักำรและประมวลผลขอ้มูล  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มขอ้มูล และขอ้มูลของบริษทั อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ขดัต่อ
กฎหมำย หรือพระรำชบัญญัติท่ีเก่ียวข้อง โดยมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์และ
ประสิทธิผลทำงธุรกิจของบริษทั จึงก ำหนดใหถื้อปฏิบติั ดงัน้ี 

(ก.) น ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำใชใ้นทุกดำ้นของงำนพร้อมกบัพฒันำบุคลำกรของบริษทั 
ใหมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีทนัสมยั 

(ข.) พนกังำนจะตอ้งน ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำเพื่อส่งเสริมกิจกำรของบริษทั ตอ้งไม่กระท ำ
เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอนัดี  

(ค.) ขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกผ่ำนและเผยแพร่ผ่ำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศถือเป็นควำมรับผิดชอบของ
เจำ้ของขอ้มูลนั้นๆ  ท่ีจะตอ้งดูแลไม่ใหเ้กิดควำมผิดกฎหมำย หรือละเมิดต่อบุคคลท่ีสำม 

(ง.) ใชซ้อฟทแ์วร์ท่ีถูกกฎหมำย และเป็นมำตรฐำน   
(จ.) กำรน ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชง้ำน จะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัและปฏิบติัตำมระเบียบท่ี 
       ก ำหนดไว ้
(ฉ.) เจ้ำของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และข้อมูลท่ีส ำคัญทำงธุรกิจของ

ตนเอง จำกกำรเขำ้ถึงจำกภำยนอกหรือกำรโจรกรรม และกำรบ่อนท ำลำย เพื่อให้แน่ใจว่ำธุรกิจ
ของบริษทั จะด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง 

(ช.) ผูมี้หนำ้ท่ีรับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศโดยรวม ท่ีไดรั้บกำรมอบหมำยจำกบริษทัมี
หนำ้ท่ีตอ้งก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุม และป้องกนัระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำม
มัง่คงและปลอดภยั รวมทั้งตอ้งติดตำมใหบุ้คลำกรทุกคนถือปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดโดยเคร่งครัด 

 
____________________________________ 
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ส่วนที่ 5 
นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน (Anti – corruption Policy) 

บทน ำ 

บริษทัซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (ต่อไปเรียก “บริษัท”)  มีอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงมีคุณธรรม ภำยใตก้รอบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยยึดหลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณและจริยธรรม
ในกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย เพื่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ดว้ยควำมโปร่งใส เป็นธรรม และสำมำรถตรวจสอบได ้นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”  เพื่อแสดงเจตนำรมยแ์ละควำมมุ่งมัน่ในกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ทุก
รูปแบบ บริษทัฯ จึงได้ก ำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน” และแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีชัดเจนในกำร
ด ำเนินธุรกิจ เพื่อพฒันำองคก์รสู่ควำมยัง่ยนื 

นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ี ถือเป็นฉบบัปรับปรุงเพิ่มเติมของประมวลจรรยำบรรณนโยบำย
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั  

วัตถุประสงค์ 

นโยบำยฉบบัน้ีจดัท ำขึ้นเพื่อให้กรรมกำร  ผูบ้ริหำร พนักงำน  และตวัแทนท่ีท ำหน้ำท่ีในนำมบริษทั
ปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ ตลอดจนทบทวนแนวทำงปฏิบติัโครงสร้ำงกำรรับผิดชอบ กำรบริหำร
ควำมเส่ียง กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบ เพื่อป้องกนักำรเกิดคอร์รัปชัน่และสนบัสนุนให้พนักงำน
เฝ้ำระวงัและรำยงำนกำรพบเห็นกำรคอร์รัปชัน่ผำ่นช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีปลอดภยั 

ขอบเขต 

นโยบำยฉบับน้ีให้ใช้กับกรรมกำร พนักงำน  เจ้ำหน้ำท่ี  ผูบ้ริหำร ตัวแทนท่ีท ำหน้ำท่ีในนำมบริษทั  
และให้ครอบคลุมถึงกระบวนกำรท ำงำนดำ้นบุคคล ตั้งแต่กำรสรรหำหรือกำรคดัเลือกบุคคลำกร กำรเล่ือน
ต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำน และกำรให้ผลตอบแทน โดยก ำหนดให้
ผูบ้ ังคับบัญชำทุกระดับ ส่ือสำรท ำควำมเข้ำใจ กับพนักงำนเพื่อใช้ในกิจกรรมทำงธุรกิจท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบและควบคุมดูแลกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ทั้ งน้ี บริษัทมีนโยบำยท่ีจะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนักงำนท่ีปฏิเสธกำร
คอร์รัปชัน่ แมว้ำ่กำรกระท ำนั้นจะท ำใหบ้ริษทัสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ 
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ค ำนิยำม 

คอร์รัปช่ัน    กำรติดสินบนไม่ว่ำจะอยูใ่นรูปแบบใด ๆ โดยกำรเสนอให ้สัญญำ มอบให้ ให้ค  ำมัน่ 
เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่ เหมำะสม กับ
เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรือผูมี้หนำ้ท่ีไม่วำ่จะโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อให้บุคคลดงักล่ำวกระท ำหรือละเวน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ี อนั
เป็นกำรให้ได้มำหรือรักษำไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน ำธุรกิจให้กบับริษทัโดยเฉพำะ 
หรือ เพื่อให้ได้มำหรือรักษำไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดในทำงธุรกิจอันมิชอบด้วย
กฎหมำย 

พนักงำนของบริษัท  กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัของ บมจ. ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ 

คู่ค้ำ   ผูจ้ดัหำสินคำ้และบริกำรใหก้บั บมจ. ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ 

ผู้มส่ีวนได้เสีย     ผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น ผูถื้อหุ้น พนกังำน ลูกคำ้ คู่คำ้ เจำ้หน้ี คู่แข่งทำงกำรคำ้ ภำครัฐ 
ตลอดจนองคก์รอ่ืนๆ ในสังคม  

ลูกค้ำ      ผูใ้ชบ้ริกำรของ บมจ. ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแล  ให้มีระบบ
กำรสนบัสนุนกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ ตลอดจนก ำกบัดูแลให้บริษทัมีระบบท่ีสนบัสนุนกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่
ท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อให้มัน่ใจว่ำฝ่ำยบริหำรไดต้ระหนักและให้ควำมส ำคญัและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรม
องคก์ร 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำกับดูแลกิจกำร มีหน้ำท่ีและรับผิดชอบในกำรพิจำรณำเห็นชอบ
นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น แล้วน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมัติ  และ
พิจำรณำทบทวน ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมท่ีก ำหนดไวใ้นนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น
ดงักล่ำวอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรปรับปรุงนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ใหมี้ประสิทธิภำพดียิง่ขึ้น  

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำท่ีและรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและ
บัญชี ระบบควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบริหำรควำมเส่ียงให้มั่นใจว่ำเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล มีควำมรัดกุม เหมำะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภำพ 
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4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรคอร์รัปชัน่ ตลอดจนก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรคอร์รัปชัน่  

5. กรรมกำรผูจ้ดักำร ผูบ้ริหำร มีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรก ำหนดใหมี้ระบบ และให้กำรส่งเสริม
และสนับสนุนนโยบำยกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ เพื่อส่ือสำรไปยงัพนักงำนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยน ำไปปฏิบติั 
รวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

6. ผูต้รวจสอบภำยในมีหน้ำท่ีและรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนว่ำ
เป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบติั อ ำนำจด ำเนินกำร ระเบียบปฏิบติั และกฎหมำย ขอ้ก ำหนด
ของหน่วยงำนก ำกับดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีระบบควบคุมท่ีมีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเส่ียงดำ้น
คอร์รัปชัน่ท่ีอำจเกิดขึ้น และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

7. พนกังำนจะตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีให้สอดคลอ้งกบันโยบำยฉบบัน้ี กรณีมีขอ้สงสัยหรือพบเห็นกำรฝ่ำ
ฝืนนโยบำยฉบบัน้ี จะตอ้งรำยงำนต่อผูบ้ ังคบับญัชำหรือผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนท่ีก ำหนดไวต้ำมนโยบำย
ระบบกำรร้องเรียน และแจง้เบำะแส 

แนวทำงกำรปฏิบัติ  

1.  กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร พนกังำนบริษทัทุกระดบั ตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนั
และจรรยำบรรณบริษทั โดยตอ้งไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชนัไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม  

2.  พนกังำนบริษทัไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษัท ต้องแจ้งให้ผูบ้ ังคับบัญชำหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงต่ำงๆ หำกมีขอ้สงสัย หรือขอ้ซกัถำมใหป้รึกษำกบัผูบ้งัคบับญัชำ หรือบุคคลท่ีก ำหนดใหท้ ำหนำ้ท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรติดตำมกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณบริษทัผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไว ้ 

3. บริษทัจะให้ควำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัโดยใชม้ำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชนั ตำมท่ี
บริษทัก ำหนดไวใ้นระเบียบปฏิบติั เร่ืองระบบกำรร้องเรียน และแจง้เบำะแส 

4.  ผูท่ี้กระท ำคอร์รัปชนัเป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณบริษทั ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำทำงวินัย
ตำมระเบียบท่ีบริษทัก ำหนดไว ้นอกจำกน้ี อำจจะไดรั้บโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นผิดกฎหมำย  
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5.  บริษทัตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ และท ำควำมเขำ้ใจกบับุคคลอ่ืนท่ีตอ้ง
ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องกับบริษทั หรืออำจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเร่ืองท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำม
นโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชนัน้ี 

6. บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงและรักษำวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่ว่ำคอร์รัปชนัเป็นส่ิงท่ียอมรับไม่ไดท้ั้ง
กำรท ำธุรกรรมกบัภำครัฐและภำคเอกชน  

กำรฝ่ำฝืนนโยบำย 

 บริษทัจะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแก่พนกังำนผูฝ่้ำฝืนกำรปฏิบติัตำมนโยบำยน้ี รวมถึงผูบ้งัคบับญัชำ

โดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิด หรือรับทรำบว่ำมีกำรกระท ำผิดแต่ไม่ด ำเนินกำรจดักำรให้ถูกตอ้ง ซ่ึงมี

บทลงโทษทำงวินัยถึงขั้นให้ออกจำกงำน กำรไม่ไดรั้บรู้ถึงนโยบำยฉบบัน้ีและ/หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งไม่

สำมำรถใชเ้ป็นขอ้อำ้งไม่ปฏิบติัตำมได ้

 นอกจำกน้ี บริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกยกเลิกกำรจัดซ้ือและว่ำจ้ำงหำกพบว่ำผูจ้ ัดจ ำหน่ำยสินค้ำ/
ใหบ้ริกำรและผูรั้บเหมำกระท ำกำรคอร์รัปชัน่ 

นโยบำยท่ีเกี่ยวข้อง 

พนกังำนควรอ่ำนและท ำควำมเขำ้ใจนโยบำยน้ี ร่วมกบันโยบำยและคู่มืออ่ืนของบริษทั ดงัน้ี 

▪ นโยบำยหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

▪ ระเบียบปฏิบติัฉบบัท่ี 1/2562 เร่ือง ระบบกำรร้องเรียน และแจง้เบำะแส  
▪ ระเบียบปฏิบติัฉบบัท่ี 2/2562  เร่ือง กำรให ้– รับของขวญั หรือประโยชน์อ่ืนใด และกำรเล้ียงรับรอง 

กำรก ำกบัติดตำมและกำรสอบทำน 

บริษทัมีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นน้ีอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง ตลอดจน
ทบทวนแนวทำงปฏิบัติ และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้สอดคลอ้งกับกำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

 
              __________________________________ 
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ส่วนที่ 6 
นโยบำยควบคุมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบริษัทย่อย 

 
 บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรส่งคณะกรรมกำรบริหำรเขำ้ไปเป็นกรรมกำรบริษทัยอ่ยทุกบริษทั โดย
มีหนำ้ท่ีด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค ์ เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัย่อย และให้คณะกรรมกำรบริษทัย่อย  
รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ ทุกไตรมำส  ซ่ึงในเร่ืองท่ีส ำคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรบริษทัฯ  คณะกรรมกำรบริษทัย่อย จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ ก่อนท่ีจะไป
ลงมติหรือใชสิ้ทธิออกเสียงด ำเนินกำรได ้ ทั้งน้ีกำรส่งกรรมกำรเพื่อเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวเป็นไป
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ของบริษทัฯ 
 นอกจำกน้ีบริษทัฯ ก ำหนดเป็นระเบียบให้ผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งจำกบริษทัย่อยนั้น  ตอ้งดูแล
ให้บริษทัย่อยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยง  กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือกำรท ำ
รำยกำรส ำคญัอ่ืนใดของบริษทัย่อยดงักล่ำวให้ครบถว้นถูกตอ้ง  และใชห้ลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผย
ขอ้มูล และกำรท ำรำยกำรขำ้งตน้ในลกัษณะเดียวกนักบัหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ รวมถึงตอ้งก ำกับดูแลให้มี
ระบบควบคุมภำยใน  กำรจดัเก็บขอ้มูล และกำรบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้บริษทัฯ สำมำรถตรวจสอบ
และรวบรวม  มำจดัท ำงบกำรเงินรวมไดท้นัก ำหนดเวลำดว้ย 
 

_________________________________________ 
 


