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บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
บริ ษทั ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน) มีวตั ถุประสงค์อนั สำคัญยิ่งในกำรที่จะเสริ มสร้ำงให้
บริ ษทั เป็ นองค์กรที่ดำเนินงำนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ มีกำรบริ หำรจัดกำรที่ดีเลิศ สำมำรถเจริ ญเติบโตได้อย่ำง
มัน่ คงและยัง่ ยืน ตลอดจนเป็ นองค์ก รที่ มี คุ ณ ธรรม เคำรพและปฏิ บ ัติตำมกฎหมำย มี ควำมโปร่ งใสและ
ตรวจสอบได้ โดยคำนึ งถึงผูม้ ีส่ วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ำยเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์น้ ี คณะกรรมกำรบริ ษทั จึ ง
เห็นสมควรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้ค ณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน ทุกคนยึด
เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิดงั นี้
1. บริ ษทั จะนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำใช้ในกำรบริ หำรจัดกำรและกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรเพื่อ
เชื่ อ มโยงควำมสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ ำ งผู ้ถื อ หุ้ น คณะกรรมกำร ผู ้บ ริ ห ำร และพนั ก งำน โดยค ำนึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholder) ทั้งปวง
2. บริ ษทั จะกำหนดบทบำทอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำร
ชุดย่อยและฝ่ ำยบริ หำรอย่ำงชัดเจน เป็ นระบบที่ดี โดยคำนึ งถึงกำรเสริ มสร้ำงประสิ ทธิ ภำพในกำร
ดำเนิ น งำนของบริ ษ ัท มี ระบบกำรบริ ห ำร กำรเงิ น บัญ ชี กำรควบคุม ภำยใน กำรตรวจสอบ กำร
รำยงำนผล และกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เป็ นมำตรฐำนเชื่ อถือได้ และถูกต้องตำมกฎหมำย รวมทั้งมี
ระบบกำรติดตำมดูแล และประเมินกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั อยู่อย่ำงเป็ นประจำและสม่ำ เสมอแล้ว
นำมำพิจำรณำทบทวนเพื่อปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนำให้กำรดำเนินงำนของบริ ษทั ดียงิ่ ขึ้น
3. คณะกรรมกำรจะต้องปฏิ บตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต ทุ่มเท อุทิศเวลำ มีควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ำที่ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นอิสระ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรจะต้องมีบทบำทนำ ในเรื่ อง
กำรกำหนดจรรยำบรรณ และกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร
และพนักงำนลูกจ้ำงทุกคนใช้เป็ นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตั ิ รวมทั้งสอดส่ องดูแล และจัดกำร
ปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมกำรบริ ษ ัท จะก ำหนดวิสั ย ทัศน์ กลยุท ธ์ นโยบำยและแผนงำนส ำคัญ ของบริ ษ ัท โดย
พิจำรณำถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่จะทำให้กำรดำเนินงำนของบริ ษทั บรรลุผลสำเร็ จตำมเป้ำหมำยที่วำง
ไว้ ด้วยควำมรอบคอบ และระมัดระวังต่อควำมเสี่ ยงที่ อำจจะเกิ ดขึ้ น ตลอดจนก ำกับ ดู แลให้ฝ่ำย
บริ หำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนสำคัญที่กำหนด
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5. ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุกคนจะต้องปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต
ทุ่มเทอุทิศเวลำ รักษำจรรยำบรรณ มีควำมโปร่ งใส ตรวจสอบได้และปฏิบตั ิหน้ำที่โดยถูกต้องตำม
บทบัญ ญัติ ก ฎหมำยและระเบี ย บ ข้อ บังคับ ที่ เกี่ ย วข้อ งตลอดจนสอดคล้อ ง และให้ เป็ นไปตำม
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนสำคัญที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด
6. บริ ษทั จะต้องมีกำรกำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนกรรมกำรและพนักงำนอย่ำงเหมำะสมกับธุ รกิจ
ภำระรั บ ผิดชอบ สถำนะภำพของบริ ษ ทั ตลอดจนสอดคล้องกับสภำพกำรแข่งขันในตลำด โดย
คำนึงถึงผลกำรดำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำยของแผนธุรกิ จและแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั รวมทั้งกำร
เจริ ญเติบโตของรำยได้และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
7. บริ ษ ัท จะต้องมี ห ลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรคัด เลื อ กกรรมกำร ผูบ้ ริ ห ำรและพนัก งำนทุ ก ระดับ อย่ำ ง
เหมำะสมกับสภำพธุรกิจ ตอดจนมีกระบวนกำรสรรหำที่โปร่ งใส ได้มำตรฐำนและเป็ นธรรม
8. บริ ษ ัท จะให้ ค วำมส ำคัญ แก่ ก ำรท ำกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและชุ ม ชน กำรรั ก ษำคุ ณ ภำพชี วิ ต และ
สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนน้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่ หัวมำ
ปรับใช้เพื่อช่วยให้ธุรกิจของบริ ษทั สำมำรถเจริ ญเติบโตได้อย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืนในนำมปกติ และยำม
วิกฤติ
_______________________________________
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ส่ วนที่ 1
นโยบำยทั่วไป
1. บทนำ
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่เป็ นองค์กรชั้นนำในธุ รกิจกำรให้บริ กำรโทรคมนำคมทั้งในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภำคอำเซียน ที่มีกำรบริ หำรจัดกำรภำยใต้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีมีคุณธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท จะพัฒ นำเสริ ม สร้ ำงมำตรฐำนด้ำ นกำรก ำกับ ดู แลกิ จกำรที่ ดี ข องบริ ษ ัท อย่ำงต่ อ เนื่ อ ง โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ให้สอดคล้องและเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมำตรฐำนที่ใกล้เคียงกับมำตำรฐำนของหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีในระดับอำเซียน (ASEAN CORPORATE GOVERNANCE)
2. วิสัยทัศน์ ของบริษัท
กำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษ ทั ภำยใต้กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้ประสบผลสำเร็ จตำม พันธกิจ ของ
บริ ษทั นั้นจะต้องอำศัยปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ “คน” บริ ษทั จึงให้ควำมสำคัญแก่บุคลำกรของบริ ษทั โดยถือว่ำ
เป็ นทรัพยำกรที่มีค่ำที่สุดของบริ ษทั แนวคิดนี้สะท้อนอยูภ่ ำยใต้วิสัยทัศน์ของบริ ษทั ที่กำหนดว่ำ
“ หัว ใจของซิ ม โฟนี่ ที่มั่ นคงและยั่งยืน เต้ น อยู่ ได้ ด้ วยการเรี ยนรู้ นวั ต กรรม ศั ก ยภาพ คุ ณ ธรรม
และความสุ ขของคน ”
3. พันธกิจของบริษัท
บริ ษ ัท ได้ก ำหนดพัน ธกิ จของบริ ษ ัท ไว้ดัง นี้ “ เป็ นผู ใ้ ห้ บ ริ ก ำรโครงสร้ ำงพื้ น ฐำนโทรคมนำคม
และเทคโนโลยีส ำรสนเทศที่ มี ค วำมเป็ นกลำง และคุ ณ ภำพเชื่ อถื อได้ ทั้ง ในและต่ ำงประเทศ เพื่ อสร้ ำง
ควำมเป็ นธรรม และประสิ ทธิ ภำพ ด้วยพนักงำนที่มีศกั ยภำพคุณธรรมและควำมสุ ข เรำจะเติบโตไปพร้อ ม
กับลูกค้ำและสร้ำงผลตอบแทนแก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงมัน่ คงยัง่ ยืน ”
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4. ค่ำนิยมหลักของบริษัท
กำรให้บริ กำรอย่ำงมีคุณภำพ (Quality of Services)
ควำมใส่ใจบริ กำรลูกค้ำ (Service – Minded)
กำรทำงำนเป็ นทีม (Teamwork)
ควำมเป็ นมืออำชีพ (Professionalism)
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง (Adaptability)
ควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต และมีคุณธรรม (Integrity)
5 . หลักปฏิบัติเกีย่ วกับคู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณของบริษัท
บุ ค ลำกรของบริ ษั ท ทุ ก คนต้ อ งศึ ก ษำรำยละเอี ย ดของคู่ มื อ กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี และ
จรรยำบรรณต่ำงๆของบริ ษทั ให้เข้ำใจอย่ำงถี่ถว้ นและปฏิ บตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัดโดยถือว่ำเป็ นวินัยในกำร
ปฏิบตั ิงำนผูท้ ี่จงใจฝ่ ำฝื นหรื อละเว้นไม่ปฏิบตั ิ ตำมโดยปรำศจำกเหตุผลอันจะอ้ำงได้โดยชอบด้วยกฎหมำย
หรื อปรำศจำกกำรอนุ ม ัติโดยชอบด้วยกฎหมำยจำกผูม้ ีอำนำจให้กระทำกำรหรื อละเว้นกระท ำกำรนั้นได้
จะต้องถูกสอบสวนและหำกบริ ษ ทั พบว่ำผิดจริ งก็จะต้องถูก ลงโทษทำงวินัยตำมควำมเหมำะสมแก่ ค วำม
ผิดนั้นรวมทั้งอำจจะ ต้องถูกดำเนินคดีตำมกฎหมำยด้วย
บุ ค คลำกรของบริ ษ ัท ทุ ก คนพึ งตระหนัก ว่ำบริ ษ ัท ไม่ อำจก ำหนดรำยละเอี ย ดของทุ ก พฤติ ก รรม
ทุกเหตุกำรณ์ และทุกสถำนกำรณ์ ไว้เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิในคู่มือนี้ ได้ท้ งั หมด ดังนั้น หำกบุคลำกรของบริ ษทั
คนใดมี ปั ญหำในกำรตั ด สิ นใจหรื อไม่ แ น่ ใ จกำรปฏิ บั ติ ต ำม หลั ก กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จกำรที่ ดี และ
จรรยำบรรณต่ำงๆของบริ ษทั ก็ควรหำรื อกับผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชั้นเสี ยก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ิ
6. กำรร้ องเรียน
หำกบุคคลำกรของบริ ษทั ผูใ้ ดพบเห็นกำรกระทำผิดกฎหมำยหรื อผิดต่อหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และจรรยำบรรณต่ ำ ง ๆ ของบริ ษ ัท ตำมคู่ มื อ นี้ ให้ แ จ้ง ข้อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ แจ้ง เบำะแสพร้ อ มรำยละเอี ย ด
ข้อเท็จจริ งที่ เกิ ดขึ้นพร้ อมพยำนหลัก ฐำนต่ำง ๆ (ถ้ำมี ) ไปยังประธำนกรรมกำรบริ ษ ทั ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริ หำร กรรมกำรผู ้จดั กำร หรื อ เลขำนุ กำรบริ ษทั ทั้งนี้ บ ริ ษทั จะดำเนิ นกำร
ตรวจสอบโดยมี ม ำตรกำรในกำรรั ก ษำควำมลับ และไม่ เปิ ดเผยชื่ อ ของผู ้ร้ อ งเรี ยนหรื อ แจ้ง เบำะแส
เพื่อให้ควำมคุม้ ครองผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นแก่ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อแจ้งเบำะแสดังกล่ำว
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ส่ วนที่ 2
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
1. นิยำมและควำมหมำย
กำรก ำกับ ดู แลกิ จกำรที่ ดี หมำยถึ ง กำรจัดโครงสร้ ำงและกลไกกำรบริ ห ำรจัดกำรภำยในองค์ก ร
เพื่ อเชื่ อมโยงควำมสัม พันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริ ษ ั ท คณะกรรมกำรชุ ดย่อย ผูบ้ ริ หำร พนัก งำนและ
ผูถ้ ื อ หุ้ น โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ส ำคัญ ในกำรสร้ ำงประโยชน์ ที่ เหมำะสมแก่ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น โดยค ำนึ ง ถึ ง ผู ม้ ี ส่ ว น
ได้เสี ย โดยรวม ทั้ง นี้ กำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ข องบริ ษ ัท จะประกอบด้ว ย หลัก กำรปฏิ บัติ ที่ ส ำคัญ 7
ประกำรคือ
1. หลักควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ( Accountability )
2. หลักควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยขีดควำมสำมำรถ และประสิ ทธิภำพที่เพียงพอ
( Responsibility )
3. หลักกำรปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีควำมเป็ นธรรมและอธิบำยได้เมื่อมีกำร
ร้องเรี ยน ( Equitible Treatment )
4. หลักควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้และมีกำรเปิ ดเผยข้อมูล
สำรสนเทศอย่ ำ งโปร่ ง ใสและเท่ ำ เที ย มกั น แก่ ผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ ง ( Transparency of Information
Disclosure )
5. หลักกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มหรื อกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถของบริ ษทั ในกำรแข่งขันทุก
ด้ำนทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ( Value Creation )
6. หลักกำรส่งเสริ ม พัฒนำและกำกับดูแลให้บริ ษทั มีจรรยำบรรณที่ดีในกำรดำเนินธุรกิจ ( Ethic )
7. หลักกำรส่งเสริ มกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน กำรรักษำคุณภำพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
( Corporate Social Reponsibility :CSR )
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2. สิ ทธิและควำมเท่ ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยถือปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม
กัน เป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์ ที่ ก ฎหมำยและหน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้อ งก ำหนด กระบวนกำรประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้ น
ดำเนินกำรอย่ำงเปิ ดเผย โปร่ งใส และเป็ นธรรม โดยผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกัน ดังนี้
1. สิ ทธิในกำรเป็ นเจ้ำของโดยควบคุมบริ ษทั ผ่ำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรให้ทำหน้ำที่แทน
2. สิ ทธิกำรซื้อขำยหรื อโอนหุน้
3. สิ ทธิในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสี ยงลงคะแนน รวมถึงกำรแสดงควำมคิดเห็น
และร่ วมพิจำรณำตัดสิ นใจในกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่ำงๆ
4. สิ ทธิในกำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
5. สิ ทธิในกำรถอดถอนและแต่งตั้งคณะกรรมกำร
6. สิ ทธิในกำรออกเสี ยงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี
7. สิ ทธิในกำรรับทรำบข้อมูล ผลกำรดำเนินงำน นโยบำยกำรบริ หำรงำน อย่ำงสม่ำเสมอและ
ทันเวลำ
8. สิ ทธิในกำรรับส่วนแบ่งกำไรอย่ำงเท่ำเทียมกัน
9. สิ ทธิในกำรรับทรำบข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
(ก) กำรประชุมผู้ถือหุ้น
1. กำรกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ นัดประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะกำหนดประชุมผูถ้ ื อหุ้นในวันเวลำและสถำนที่ ที่ผถู ้ ือหุ้นจะมำร่ วมประชุม
ได้โดยสะดวก และบริ ษทั จะจัดสรรเวลำที่ใช้ในกำรประชุมให้เหมำะสมเพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น
ข้อเสนอแนะหรื อกำรตั้งคำถำมในวำระต่ำง ๆ อย่ำงอิสระ
บริ ษทั ต้องจัดกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง ภำยในสี่ เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบบัญชีของ
บริ ษ ัท ซึ่ งเรี ย กว่ ำ กำรประชุ ม สำมัญ และกำรประชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น ครำวอื่ น ให้ เรี ย กว่ำ กำ รประชุ ม วิ ส ำมัญ
คณะกรรมกำรอำจเรี ยกประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่ งในห้ำของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำยได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำยีส่ ิ บห้ำคน ซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสิ บของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ำยได้ท้ งั หมดอำจ
ร้องขอเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสื อร้ องขอนั้นจะต้อง
ระบุ เหตุผลในกำรขอให้เรี ยกประชุ ม ไว้อย่ำงชัดเจน ในกรณี เช่ นนี้ ให้ คณะกรรมกำรจัดให้มี ก ำรประชุ ม
วิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ภำยในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อร้องขอดังกล่ำวจำกผูถ้ ือหุ้น
รหัสเอกสำร : CG Policy V.7/2563
อนุมตั ิตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563

บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

หน้ำ 7

2. หนังสื อบอกกล่ ำวนัดประชุม
บริ ษทั จะจัดส่งหนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุม วำระกำรประชุม โดยระบุให้ชดั เจนว่ำเป็ นเรื่ องที่เสนอ
เพื่อทรำบ หรื อเพื่อพิจำรณำแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั และเอกสำรข้อมูลให้
ครบถ้วน เพียงพอที่ประกอบกำรพิจำรณำตัดสิ นใจในแต่ละวำระกำรประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นและนำยทะเบียน
บริ ษทั มหำชนจำกัดทรำบล่ว งหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน และโฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 วัน และไม่น้อยกว่ำ 3 วันก่อนวันประชุม ซึ่ งเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
กฎหมำยและหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน และทำกำรเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่ำน website
ของบริ ษทั
3. กำรให้ เสนอเพิม่ วำระล่ วงหน้ ำได้ ก่อนกำรประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นทุกรำยสำมำรถเสนอเพิ่มวำระล่วงหน้ำได้ก่อนกำรประชุม โดยกำรส่ งวำระและรำยละเอียด
เป็ นหนังสื อให้แก่บริ ษทั ก่อนวันประชุมตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กำหนดไว้ ซึ่งเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี เพื่อให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำว่ำจะเพิม่ เป็ นวำระหนึ่งในกำรประชุมหรื อไม่
4. กำรเข้ ำร่ วมประชุมและลงทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยมีสิทธิเข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน หรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้ำร่ วมประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนนแทนก็ได้ เข้ำร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 25 คนหรื อไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูถ้ ือ
หุ ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่ งในสำมของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ ำยได้ท้ งั หมดจึงจะครบ
เป็ นองค์ป ระชุ ม บริ ษ ัท เปิ ดให้ ผู ถ้ ื อ หุ้ น ลงทะเบี ย นเข้ำร่ วมประชุ ม ได้ล่ ว งหน้ำก่ อ นเวลำประชุ ม และได้
จัดระบบเพื่ อ อำนวยควำมสะดวกให้ ผูถ้ ื อ หุ้น สำมำรถลงทะเบี ย นได้ค รบถ้วน ทุ ก รำยด้วยควำมรวดเร็ ว
นอกจำกนี้ บ ริ ษ ัท เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ้น สำมำรถมอบฉัน ทะให้ก รรมกำรอิ ส ระหรื อบุคคลใด ๆ เข้ำร่ วม
ประชุมแทนตนได้ โดยให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ่ งแบบใดที่ บริ ษทั ได้จดั ส่ งไปพร้อมหนังสื อนัด
ประชุม
5. กำรสอบถำม แสดงควำมเห็น กำรลงมติ และกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ้นทุกคนมีสิ ทธิ อย่ำงเท่ำเทียมกัน ในกำรตรวจสอบกำร
ดำเนิ นงำนของบริ ษทั ในกำรประชุมผูถ้ ื อหุ้นทุกครั้ง ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถสอบถำม แสดงควำมคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มที่ กำรพิจำรณำและลงมติในทุกเรื่ องเป็ นไปอย่ำงอิสระ ในกำรลงคะแนนนับ 1
หุ้น เป็ น 1 เสี ยง เท่ำเทียมกันทุกรำย บริ ษทั ได้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุมพร้อมทั้งข้อซักถำม ข้อเสนอแนะ
มติของที่ประชุมและจำนวนคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวำระไว้เป็ นลำย
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ลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วย รวมทั้งมีกำรเผยแพร่ รำยงำนกำรประชุมไว้ใน
Web site ของบริ ษทั ภำยหลังที่ประชุมแล้วเสร็จ
6. กำรเข้ ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ให้ค วำมส ำคัญ ต่อกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ้น เป็ นอย่ำงมำก โดยถื อเป็ นหน้ำที่ ว่ ำ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกคนต้องเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง นำเสนอข้อมูลต่ำงๆให้ผถู ้ ือหุน้ อย่ำงครบถ้วน
รับฟั งควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุ้น เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ้นได้ซักถำมและตอบข้อซักถำมนั้นด้วย
ข้อมูลที่ถูกต้อง
7. กำรมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นให้ ผ้ อู ื่นเข้ ำร่ วมประชุมแทน
ผูถ้ ือหุ้นอำจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้ โดยกำร
มอบฉันทะจะต้องทำเป็ นหนังสื อและลงลำยมือชื่อผูม้ อบฉันทะและมอบแก่ประธำนกรรมกำรหรื อบุคคลซึ่ ง
ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรก่อนผูร้ ับมอบฉันทะจะเข้ำประชุม หนังสื อมอบฉันทะให้เป็ นไปตำม
แบบที่ น ำยทะเบี ย นบริ ษ ทั มหำชนจำกัดกำหนดไว้ และในกำรออกเสี ย งลงคะแนน ผูร้ ับมอบฉัน ทะจะมี
คะแนนเสี ยงเท่ำกับจำนวนคะแนนเสี ยงที่ผูถ้ ือหุ้นซึ่ งเป็ นผู ้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผูร้ ับมอบฉันทะจะ
แถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่ำตนจะออกเสี ยงแทนผูม้ อบฉันทะเพียงบำงคน โดยระบุชื่อผูม้ อบฉันทะ
และจำนวนหุน้ ที่ผมู ้ อบฉันทะถืออยูด่ ว้ ย
(ข) กำรจ่ ำยเงินปันผล
กำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี จะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือ หุ้น คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปั น
ผลระหว่ำงกำลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งครำวเมื่อเห็นว่ำบริ ษทั มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อ
ได้จ่ำยเงินปั นผลแล้วให้รำยงำนที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป กำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงิน
ประเภทอื่ นนอกจำกเงินก ำไรสะสมจะกระทำมิ ได้ และห้ำมมิ ให้จ่ำยเงินปั นผลในกรณี ที่ บริ ษ ทั ยังมียอด
ขำดทุนสะสมอยู่
กำรจ่ำยเงินปั นผลให้กระทำภำยใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมกำร
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณำคำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปั นผลนั้นใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วัน
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3. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่ งใส
1. บริ ษ ทั ยึดหลักควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิ นงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้และมีกำรเปิ ดเผยข้อมูล
สำรสนเทศสำคัญอย่ำงโปร่ งใสและเท่ำเทียมกันแก่ผูเ้ กี่ยวข้อง ทั้งที่เป็ นข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่
ทำงกำรเงินเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุน ถึงควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตในกำรดำเนิ นงำนและเป็ นกลไกในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
2. บริ ษทั มีหน้ำที่จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญอย่ำงถูกต้อง แม่นยำ เพียงพอเชื่อถือได้
และทัน ต่ อ เวลำ เพื่ อ ให้ ผู ้ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น และผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย อื่ น ได้รั บ ทรำบข้อ มู ล ดังกล่ ำวอย่ำ งเท่ ำ
เที ย มกัน ตำมข้อ ก ำหนดของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ (กลต.)
และข้อ ก ำหนดของตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้ ง ตำมบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมำย
และระเบียบข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั โดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่ อสำรต่ำงๆ เช่น
กำรรำยงำนข้อ มู ล ต่ อ ตลท. / กลต. กำรออกข่ ำวประชำสั ม พัน ธ์ ผ่ำนสื่ อ หนั งสื อ พิ ม พ์ / วิท ยุโ ทรทัศ น์
กำรประชำสัมพันธ์ / ให้ขอ้ มูลผ่ำนทำง Web site ของบริ ษทั กำรเข้ำร่ วมกิจกรรมให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุนทัว่ ไป
(Opportunity Day) ของ ตลท. ฯลฯ เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั จะจัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้วยควำมรอบคอบและ
ระมั ด ระวั ง มี เนื้ อควำม ก ระ ชั บ ชั ด เจน เข้ ำ ใจง่ ำ ย โดยจั ด ท ำทั้ งภำษ ำไท ยแล ะภ ำษ ำอั ง ก ฤ ษ
ตลอดจนมีกำรปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั และเปิ ดเผยอย่ำงทัว่ ถึง ตรงเวลำ สม่ำเสมอ ทั้งที่เป็ นข้อมูลด้ำน
บวกและด้ำนลบของกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
3. บริ ษทั ต้องจัดให้มีกำรทำงบดุล บัญ ชี กำไรขำดทุนและ รำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบ
บัญชี ที่เชื่ อถือได้ รวมทั้งรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในกำรประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ ทั้งนี้ ในรำยงำนประจำปี คณะกรรมกำรบริ ษทั จะต้องระบุเนื้ อหำ
ส รุ ป ที่ เข้ ำ ใจ ง่ ำ ย ซึ่ งอ ธิ บ ำย ถึ งค วำม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ งต น ใน ก ำรจั ด ท ำรำย งำน ท ำงก ำรเงิ น
แสดงควบคู่กับรำยงำนของผูส้ อบบัญชี รำยงำนทำงกำรบริ หำรที่จำเป็ นเพื่อกำรวิเครำะห์ใ นรู ปแบบต่ำง ๆ
นอกเหนื อจำกรำยงำนทำงเงินและรำยงำนกำรตรวจสอบ รำยงำนกำรเข้ำประชุมของกรรมกำรบริ ษทั และ
กรรมกำรเฉพำะเรื่ อง ตลอดจนมีกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพ ย์ของกรรมกำรบริ ษทั ตำม
หลักเกณฑ์ของ กลต.
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4. โครงสร้ ำง อำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร
บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน)ได้มีกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริ หำร จัดกำรบริ ษทั ปรำกฏ
ตำมแผนภูมิโครงสร้ำงด้ำนล่ำงนี้ และกำหนดให้อำนำจหน้ำที่ตลอดจน ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริ ษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั เป็ น ไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.
2535 (ตำมที่ได้มีกำรแก้ไข) (“พ.ร.บ. บริ ษัทมหำชนฯ”),กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพ ย์
,ข้อบังคับบริ ษทั ตลอดจนประกำศ ระเบียบ คำสั่งและคู่มืออำนำจดำเนินกำรของ
บริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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5. กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่ อยและผู้บริหำร
5.1 กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั ถือเป็ นผูท้ ี่มีอำนำจสูงสุดในกำรกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทำง นโยบำยและแผนงำน
สำคัญในกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษ ทั และมี อำนำจกำกับดู แลฝ่ ำยบริ หำร ให้ดำเนิ นงำนของบริ ษ ทั ไปตำม
วิสัยทัศน์ ทิศทำง นโยบำยและแผนงำนสำคัญดังกล่ำวให้ประสบผลสำเร็ จคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูส้ รรหำ
และแต่งตั้งฝ่ ำยบริ หำรและคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่ องแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและเลขำนุกำรบริ ษทั ทั้งนี้ กรรมกำร
บริ ษทั แต่ละท่ำนจะต้องมีควำมเป็ นผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถมีประสบกำรณ์ที่เหมำะสมแก่กำรดำเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษ ทั ท ำหน้ำที่ ในกำรตัดสิ นใจส ำคัญตลอดจนดู แลรัก ษำผลประโยชน์ของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ทุกฝ่ ำย
รวมทั้งบริ หำรควำมเสี่ ยงกำหนดค่ำตอบแทนและกำกับดูแลให้บริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิจโดยอยู่ภำยใต้หลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีและมีควำมเจริ ญเติบโตอย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน
1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรของบริ ษทั ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1.1 ตำมข้อบังคับของบริ ษทั คณะกรรมกำรของบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน ทั้งนี้
กรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักรไทย
1.2 คณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร และกรรมกำร
อิส ระ โดยมี กรรมกำรอิ ส ระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด และไม่น้อยกว่ำ 3 คน
คุ ณ สมบัติ ข องกรรมกำรอิ ส ระเป็ นไปตำมที่ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) และตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
1.3 คณะกรรมกำรบริ ษทั เลือกกรรมกำรคนหนึ่งจำกกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรเป็ นประธำนกรรมกำร
1.4 คณะกรรมกำรบริ ษ ัท เลื อ กบุ ค คลหนึ่ งท ำหน้ำ ที่ เป็ นเลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรบริ ษ ัท เลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะเป็ นกรรมกำรหรื อไม่ก็ได้
1.5 คณะกรรมกำรบริ ษทั เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้ำที่เลขำนุกำรบริ ษทั
2. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้
2.1 ปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ ด้ว ยควำมรั บ ผิ ด ชอบ ควำมระมัด ระวัง ควำมซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต และระมัด ระวังรั ก ษำ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั และให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจน
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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2.2 มี ห น้ำ ที่ ก ำหนดวิ สั ย ทัศ น์ นโยบำยและทิ ศ ทำงกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษ ั ท (Direction) และก ำกับ
ควบคุ ม ดู แ ลให้ ฝ่ ำยจัด กำรด ำเนิ น กำรให้ เป็ นไปตำมนโยบำยและแผนงำนที่ ก ำหนดไว้อ ย่ ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผ ลเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิ จสู งสุ ดให้แก่ กิจกำรและควำมมัง่ คัง่ สู งสุ ด
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) และกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน
2.3 รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น (Accountability to
Shareholders) มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสำระสำคัญต่อผูล้ งทุนอย่ำงถูกต้องครบถ้วน มีมำตรฐำนและ
โปร่ งใส
2.4 คณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั และมีควำมสนใจในกิจกำรของบริ ษทั ที่ ตนเป็ นกรรมกำรอย่ำงแท้จริ ง รวมทั้งมีควำม
ตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่ำงต่อเนื่ อง
2.5 ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนและกำหนดค่ำตอบแทนของผูบ้ ริ หำรระดับสูง
2.6 กำกับดูแลให้มีกำรกำหนดนโยบำยและเป้ ำหมำยในกำรดำเนิ นธุ รกิจและกำรกำกับดูแลกิจกำรของ
บริ ษทั ที่ชดั เจนและวัดผลได้เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน โดยพิจำรณำถึงควำมเป็ นไปได้และ
ควำมสมเหตุส มผล ทั้งนี้ ควรมี กำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิ บ ัติตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงเป็ น
ประจำ
2.7 ส่งเสริ มให้มีกำรจัดทำจริ ยธรรมธุรกิจเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุก
คนเข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนจริ ยธรรมที่บริ ษทั ใช้ในกำรดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำม
จริ ยธรรมดังกล่ำวอย่ำงจริ งจัง
2.8 พิจำรณำเรื่ องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ พิจำรณำกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ โดยมีแนวทำงที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นโดยรวม
เป็ นสำคัญ สำหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะไม่มีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิ
ตำมข้อกำหนดเกี่ย วกับขั้นตอนกำรดำเนิ นกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน มีมำตรฐำน และโปร่ งใส
2.9 กำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้
ฝ่ ำยจัดกำรเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตำมนโยบำยและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบเป็ นประจำ จัดให้มีกำร
ทบทวนระบบหรื อประเมิ น ประสิ ท ธิ ภำพของกำรจัดกำรควำมเสี่ ย งอย่ ำงสม่ ำเสมอ และในทุ ก ๆ
ระยะเวลำที่พบว่ำระดับควำมเสี่ ยงมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกทิศทำงที่กำหนด ตลอดจนให้ควำมสำคัญ
กับสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและรำยกำรผิดปกติต่ำง ๆ
2.10 พิ จำรณำตัดสิ น ใจในเรื่ องที่ มี ส ำระส ำคัญ เช่ น นโยบำยและแผนธุ รกิ จ โครงกำรลงทุน ขนำดใหญ่
อำนำจกำรบริ หำร กำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยกำหนด
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2.11 กำหนดอำนำจและระดับกำรอนุมตั ิในกำรทำธุรกรรมและกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนของ
บริ ษทั ให้คณะหรื อบุคคลตำมตำมควำมเหมำะสมและให้เป็ นไปตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำ
เป็ นคู่มืออำนำจดำเนินกำร และให้มีกำรทบทวนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
2.12 จัด ให้ มี ร ะบบบัญ ชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรสอบบัญ ชี ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ รวมทั้ง ดู แ ลจัด ให้ มี
กระบวนกำรในกำรประเมิ น ควำมเหมำะสมของกำรควบคุ ม ภำยใน ตลอดจนจัดให้มี บุ ค คลหรื อ
หน่วยงำนที่เป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมดังกล่ำว
และมีกำรทบทวนระบบต่ำง ๆ อย่ำงสม่ำเสมอ
2.13 พิจำรณำคัดเลือกผูส้ อบบัญชี และพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
2.14 รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคู่กบั รำยงำน
ของผูส้ อบบัญชีไว้ในรำยงำนประจำปี ซึ่งควรครอบคลุมถึงเรื่ องสำคัญ ๆ ตำมนโยบำยข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
สำหรับกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์ฯ
2.15 พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุ ดย่อยหรื อบุ คคลใดเพื่อท ำหน้ำที่ ช่วยดู แล ติ ดตำม และควบคุมกำร
บริ หำรงำนของบริ ษทั ในเรื่ องที่เป็ นสำระสำคัญภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตำมที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของบริ ษทั รวมทั้งประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยหรื อ
บุ ค คลดัง กล่ ำ ว หรื อ มอบอ ำนำจเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมกำรชุ ด ย่อ ยหรื อ บุ ค คลดัง กล่ ำวมี อ ำนำจตำมที่
คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่ คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมกำรอำจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขอำนำจนั้น ๆ ได้
ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจแก่ ค ณะกรรมกำรชุ ดย่อยหรื อบุคคลใดดังกล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึ งกำรมอบ
อำนำจที่ทำให้คณะกรรมกำรชุดย่อยหรื อบุคคลดังกล่ำว หรื อผูร้ ับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรชุดย่อย
หรื อบุคคลดังกล่ำวสำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย รวมทั้งกำหนดให้
ต้องขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรื อจำหน่ำย
ไปซึ่ งสิ นทรั พ ย์ที่ ส ำคัญ ของบริ ษัท เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งตำมข้อ ก ำหนดของตลำดหลัก ทรั พ ย์ฯ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรื อสำนักงำน ก.ล.ต. ในกรณี ที่กำรดำเนิ นกำรเรื่ องใดที่กรรมกำร
ท่ำนใดหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
และ/หรื อตลำดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสี ยหรื อมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำรและบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงหรื ออำนำจอนุมตั ิกำรดำเนินกำรในเรื่ องดังกล่ำว
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นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้พิจำรณำมอบอำนำจให้แก่คณะกรรมกำรชุดย่อยหรื อบุคคลใดดังกล่ำว
ข้ำงต้นในกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนและกำรลงทุนตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั โดยได้มีก ำร
กำหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีกำรมอบอำนำจในลักษณะไม่จำกัด
วงเงินแต่อย่ำงใด
ในกรณี ที่คณะกรรมกำรมีก ำรมอบหมำยให้ผูจ้ ดั กำรหรื อบุคคลอื่นปฏิบตั ิกำรแทนคณะกรรมกำรใน
เรื่ องใด กำรมอบหมำยดังกล่ำวต้องจัดทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หรื อบันทึกเป็ นมติคณะกรรมกำรใน
รำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรอย่ำงชัดเจน และมี ก ำรระบุขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ของผูร้ ับมอบ
อำนำจไว้อย่ำงชัดเจน
2.16 คณะกรรมกำรต้องประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนด้วยตนเอง
3. กำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษัท และกำรดำรงตำแหน่ ง
กำรเลือกตั้งกรรมกำรของบริ ษทั ให้กระทำโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.1 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ตนถือในกำรเลือกตั้งกรรมกำรหนึ่งคน
3.2 ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรอำจใช้วิธีออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลครำวละคนหรื อ
ครำวละหลำย ๆ คนตำมแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะเห็ นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละครั้ง ผูถ้ ื อหุ ้นต้อง
ออกเสี ยงด้วยคะแนนเสี ยงที่มีตำมข้อ 3.1 ทั้งหมดโดยจะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใดมำกน้อยเพียงใด
ไม่ได้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุ ้นไม่สำมำรถแบ่งคะแนนเสี ยงของตนในกำรเลือกตั้งกรรมกำรเพื่อให้ผใู ้ ดมำกน้อย
ตำม มำตรำ 70 วรรคหนึ่ ง แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหำชนฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE
VOTING เท่ำนั้น)
3.3 บุคคลซึ่ งได้รับ คะแนนเสี ยงสู งสุ ดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รับ กำรเลื อกตั้งเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
3.4 ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งจะได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดมำมีคะแนนเสี ยงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผูเ้ ป็ นประธำนในที่ ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอี กหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้
ขำด
3.5 กรรมกำรแต่ ล ะรำยมี ว ำระกำรด ำรงต ำแหน่ ง 3 ปี และในกำรประชุ ม สำมัญ ประจำปี ทุ ก ครั้ ง ให้
กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่ งในสำมเป็ นอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งให้ออกให้ตรง
เป็ นสำมส่ วนไม่ ได้ ก็ ใ ห้ออกโดยจำนวนใกล้ที่ สุ ดกั บส่ วนหนึ่ งในสำม กรรมกำรที่ จะลำออกจำก
ตำแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังกำรจดทะเบียนบริ ษ ัทนั้น ให้กรรมกำรจับสลำกกันว่ำผูใ้ ดจะ
ออก ส่ วนในปี ที่ สำมและปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่ อยู่ในตำแหน่ งนำนที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจำก
ตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมกำรอิสระสำมำรถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่จะได้รับมติเห็ นชอบเสนอ
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ชื่ อ จำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรว่ ำ กรรมกำรอิ ส ระรำยดั ง กล่ ำ วได้ ก ระท ำ
คุณประโยชน์ต่อบริ ษทั อย่ำงยิ่ง และกำรดำรงตำแหน่ งเกิน 9 ปี มิได้ทำให้ควำมเป็ นอิสระขำดหำยไป
รวมทั้งต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ด้วย
นอกจำกพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(ก.) ตำย
(ข.) ลำออก
(ค.) ขำดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชน
จำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบ
กิจกำรโทรคมนำคม
(ง.) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออก
(จ.) ศำลมีคำสั่งให้ออกหรื อพ้นจำกตำแหน่ง
เมื่อกรรมกำรคนใดลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริ ษทั กำรลำออกมีผลนับตั้งแต่วนั ที่ใบลำ
ออกไปถึงบริ ษทั ทั้งนี้ กรรมกำรที่ลำออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้
กรณี ที่กรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซึ่ งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน โดยมติของ
กรรมกำรจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนกรรมกำรที่เหลืออยูบ่ ุคคลที่
จะเข้ำเป็ นกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ งอยู่ในตำแหน่ งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่ งตน
แทน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนหนึ่ งคนใดออกจำกตำแหน่ งก่อนถึงครำวออกจำกวำระได้
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนผูถ้ ือหุ้ นซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
กรรมกำรจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่ งขันกับกิจกำรของบริ ษทั
หรื อเข้ำเป็ นหุ้นส่ วนในห้ำงหุ้นส่ วนสำมัญ หรื อเป็ นหุ้นส่ วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้ นส่ วนจำกัด
หรื อเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ น
กำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษทั ไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
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ในกรณี ที่กรรมกำรผูจ้ ดั กำรจะดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั อื่นจะต้อง
ได้รับ กำรพิ จ ำรณำเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ก่ อ น กรรมกำรแต่ ล ะคนจะด ำรงต ำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นได้คนละไม่เกิน 5 บริ ษทั เพื่อให้กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำร
บริ ษทั เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
บริ ษทั อำจแต่งตั้งกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำรและ/หรื อผูบ้ ริ หำรระดับสู งของบริ ษทั เข้ำไปเป็ น
กรรมกำรบริ ษทั ในเครื อ เพื่อให้กำรกำกับดูแลบริ ษทั ในเครื อมีนโยบำยกำรดำเนิ นงำนที่สอดคล้องกับ
นโยบำยและวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
4. กำรประชุมคณะกรรมกำร
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั มีดงั นี้
4.1 คณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องจัดให้มีกำรประชุมเพื่อรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั อย่ำงน้อยทุก 3
เดือน ในกำรประชุมกรรมกำรต้องแสดงควำมเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็ นอิสระ กรรมกำรควรเข้ำ
ประชุมทุกครั้ง นอกจำกมีเหตุสุดวิสัยซึ่ งต้องแจ้งต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นกำรล่วงหน้ำ
บริ ษทั ต้องรำยงำนจำนวนครั้งที่เข้ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำรไว้ในรำยงำนประจำปี ทั้งนี้ ในกำร
ประชุ ม คณะกรรมกำรแต่ ล ะครั้ ง เพื่ อให้คณะกรรมกำรทุ ก ท่ำนทรำบเป็ นกำรล่ วงหน้ำ เลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำรจะต้องจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมแก่กรรมกำรทุกท่ำน เพื่อให้ทรำบถึงวัน เวลำ สถำนที่
และวำระกำรประชุม โดยจัดส่ งเป็ นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุ
จำเป็ นเร่ งด่วนเพื่อรักษำสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั ซึ่ งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะแจ้งนัดประชุม
โดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุ มเร็ วกว่ำนั้นก็ได้ และให้เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรเป็ นผูร้ วบรวม
เอกสำรประกอบกำรประชุมจำกกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรเพื่ อจัดส่ งให้คณะกรรมกำรล่วงหน้ำ และ
เอกสำรดัง กล่ ำ วต้อ งให้ ข ้อ มู ล ที่ เพี ย งพอต่ อ กำรตัด สิ น ใจและใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ ำ งเป็ นอิ ส ระของ
คณะกรรมกำร เลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรจะต้องเป็ นผูบ้ ันทึ ก ประเด็นในกำรประชุ มเพื่ อจัดท ำเป็ น
รำยงำนกำรประชุ ม ซึ่ ง ต้อ งมี เนื้ อ หำสำระครบถ้วน และเสร็ จสมบรู ณ์ ภ ำยใน 15 วัน นั บ ตั้ง แต่ วนั
ประชุมเสร็ จสิ้ น เพื่อเสนอให้ประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั ลงนำม และจะต้องจัดให้มีระบบกำรจัดเก็บ
ที่ดี สะดวกต่อกำรค้นหำและรักษำควำมลับได้ดี และเป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์
4.2 กรรมกำรบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น
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4.3 กำรออกเสี ยงในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ถือเอำควำมเห็นที่เป็ นส่ วนเสี ยงข้ำงมำกเป็ นสำคัญ
ในกรณี ที่ คะแนนเสี ยงเท่ ำกันให้ประธำนในที่ ประชุ มออกเสี ยงเพิ่ มขึ้ นอี กหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ ขำด
อย่ำงไรก็ตำม ควำมเห็นของกรรมกำรบริ ษทั คนอื่น ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรำยงำนกำร
ประชุม
_____________________________________
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5.2 กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงได้พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรที่มีควำมเป็ น
อิสระ ทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษทั สอบทำนประสิ ทธิผลของกำรควบคุมภำยในเพื่อให้มี
ควำมมัน่ ใจว่ำกำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ ถูกต้องตำมกฎหมำย สอดคล้อง
ตำมระเบี ย บกำรปฏิ บ ัติ ง ำนที่ ดี กำรบริ ห ำรกิ จ กำรด ำเนิ น ไปอย่ำ งเหมำะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และเกิ ด
ประสิ ท ธิ ผลสู งสุ ด คณะกรรมกำรตรวจสอบยังทำหน้ำที่ ในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษ ัท
ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี เพื่อให้มนั่ ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั มีควำมน่ำเชื่อถือ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำง
ครบถ้วนถูกต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อ ง รวมถึงสร้ำงควำมมัน่ ใจและควำมน่ำเชื่อถือ
แก่ผูล้ งทุนและผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยว่ำมี กำรตรวจสอบและกำกับดู แลกิจกำรอย่ำงรอบคอบ มีควำมยุติธรรม
โปร่ งใส และมีกำรดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงเห็นสมควรกำหนด
กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไว้ดงั ต่อไปนี้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษทั ที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน
1.2 กรรมกำรตรวจสอบมีท ักษะควำมชำนำญที่เหมำะสมตำมภำรกิจที่ ได้รับมอบหมำย กรรมกำรตรวจ
สอบอย่ำงน้อย 1 คนต้องมีค วำมรู ้ควำมเข้ำใจหรื อมี ประสบกำรณ์ ด้ำนกำรบัญชี หรื อกำรเงิน และมี
ประสบกำรณ์เพียงพอที่จะทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
1.3 ให้คณะกรรมกำรของบริ ษทั เลือกและแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่ งเป็ นประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
1.4 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
2.1 ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
2.2 มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ
2.3 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษ ัท ร่ วม ผูถ้ ื อ หุ้ น รำยใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อ ำนำจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ทั้ง นี้ ให้ นั บ รวมหุ ้ น ที่ ถื อ โดยผู ้ที่
เกี่ยวข้องด้วย
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2.4 ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมกำรที่ มี ส่ วนร่ วมในกำรบริ ห ำรงำน ลู ก จ้ำง พนัก งำนหรื อ ที่ ป รึ ก ษำที่ ไ ด้
เงินเดือนประจำ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษ ัทฯ บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม บริ ษทั ย่อย
ลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อของผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกลักษณะ
ดังกล่ ำวมำแล้วไม่ น้อยกว่ำ 2 ปี ก่ อนวัน ที่ ได้รับ กำรแต่ งตั้งเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ ลัก ษณะ
ต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมกำรเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรื อที่ปรึ กษำของส่ วนรำชกำรซึ่งเป็ นผู ้
ถือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั
2.5 ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ ทำงธุ รกิจ ส่ วนได้เสี ยทำงกำรเงินหรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ใน
กำรบริ หำรจัดกำร ทั้งในทำงตรงหรื อทำงอ้อมกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รำย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ
ของตน หรื อไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิ จ
กับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่
จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็ นกรรมกำร
ตรวจสอบ
2.6 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี
อ ำนำจควบคุ ม ของบริ ษ ัท และไม่ เป็ นผูถ้ ื อ หุ้ น ที่ มี นัย ผูม้ ี อ ำนำจควบคุ ม หรื อ หุ้ น ส่ ว นของส ำนัก
งำนสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
นับแต่วนั ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ
2.7 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่
ปรึ ก ษำทำงกำรเงิน ซึ่ งได้รับ ค่ ำบริ ก ำรเกิ น กว่ ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนัย ผูม้ ีอำนำจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ
2.8 ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ น
บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หำรหรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย
2.9 ไม่ทำกำรเป็ นตัวแทนอย่ำงเปิ ดเผยหรื อไม่เปิ ดเผยของกรรมกำรบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้น
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั
รหัสเอกสำร : CG Policy V.7/2563
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2.10 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริ ษ ทั หรื อบริ ษทั
ย่อย หรื อไม่ เป็ นหุ้นส่ วนที่ มี นัยในห้ำงหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่ มี ส่ วนร่ วมบริ หำรงำน ลูก จ้ำง
พนักงำน ที่ป รึ กษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มี สิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำร
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
2.11 เป็ นผูท้ ี่สำมำรถปฏิบ ัติหน้ำที่และแสดงควำมเห็ น หรื อรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ ที่ได้รับ
มอบหมำยได้อย่ำงเป็ นอิสระ โดยไม่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของผูบ้ ริ หำรหรื อผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั
รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
2.12 เป็ นผูท้ ี่ได้รับควำมเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
2.13 สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรดำเนินหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
3. ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่
3.1 สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้มนั่ ใจว่ำ มีควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูล
อย่ำงเพี ยงพอโดยกำรประสำนงำนกับผูส้ อบบัญ ชี ภำยนอกและผูบ้ ริ หำรที่ รั บผิ ดชอบในกำรจัดท ำ
รำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจำปี และเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั อย่ำงเพียงพอ
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
3.2 สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)
ของบริ ษ ัท ให้มี ค วำมเหมำะสมและมี ประสิ ทธิ ผ ล รวมทั้งพิ จำรณำควำมเป็ นอิ ส ระของหน่ วยงำน
ตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน ทั้งนี้ อำจเสนอแนะ
ให้ผูส้ อบบัญชีสอบทำนหรื อตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็ นว่ำจำเป็ นและเป็ นเรื่ องสำคัญในระหว่ำงกำร
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ก็ได้ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุ งแก้ไขระบบกำรควบคุม
ภำยในที่ส ำคัญและจำเป็ นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยสอบทำนร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ภำยนอก
และผูจ้ ดั กำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยในหรื อบริ ษทั ที่ปรึ กษำตรวจสอบภำยใน
3.3 สอบทำนกำรปฏิบ ัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งนโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
3.4 พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
รวมถึ ง พิ จำรณำเสนอค่ ำตอบแทนของผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ัท เพื่ อเสนอให้ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ้ น เป็ น
ผูอ้ นุ ม ัติ ตลอดจนประสำนงำนกับ ผูส้ อบบัญ ชี เกี่ ยวกับ วัต ถุป ระสงค์ใ นกำรด ำเนิ น กำรตรวจสอบ
ขอบเขต แนวทำง แผนงำน และปั ญหำที่พบระหว่ำงกำรตรวจสอบ และประเด็นที่ผูส้ อบบัญชีเห็นว่ำ
รหัสเอกสำร : CG Policy V.7/2563
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เป็ นสำระสำคัญ รวมทั้งเข้ำร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยอย่ำงน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูล ของบริ ษ ทั ในกรณี ที่ เกิ ดรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่ อำจมี ควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลในกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวอย่ำงถู กต้องครบถ้วน ทั้งนี้
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิภำพ
รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบอย่ำงน้อยปี ละ 4
ครั้ง
ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำรผูบ้ ริ หำร
หรื อพนักงำนของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่ วมประชุมหรื อส่ งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้อง
หรื อจำเป็ น
ให้ มี อ ำนำจว่ำ จ้ำ งที่ ป รึ ก ษำหรื อบุ ค คลภำยนอกตำมระเบี ย บของบริ ษัท มำให้ ค วำมเห็ น หรื อ ให้
คำปรึ กษำในกรณีจำเป็ น
จัดทำรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของ
บริ ษ ทั ซึ่ งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
- ควำมเห็ น เกี่ ย วกับ ควำมถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น เป็ นที่ น่ ำ เชื่ อ ถื อ ได้ ข องรำยงำนทำงกำรเงิ น ของ
บริ ษทั
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั
- ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
- ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่ วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน
- ควำมเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร
(Charter)
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- รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
3.11 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำร
ประเมิ น พร้ อ มทั้ ง ปั ญ หำอุ ป สรรคในกำรปฏิ บัติ ง ำนที่ อ ำจเป็ นเหตุ ใ ห้ ก ำรปฏิ บัติ ง ำนไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบทุกปี
3.12 กรรมกำรตรวจสอบอำจขอให้บริ ษทั ว่ำจ้ำงที่ปรึ กษำดำเนินกำรศึกษำให้ควำมเห็นในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับภำระหน้ำที่ตำมควำมจำเป็ นก็ได้
3.13 ปฏิบตั ิงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ ดังกล่ ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำม
รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษ ทั โดยตรง และคณะกรรมกำรของบริ ษทั ยังคงมีควำมรับผิดชอบใน
กำรดำเนินงำนของบริ ษทั ต่อบุคคลภำยนอก
4. วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีดงั นี้
4.1 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยูใ่ นตำแหน่งครำวละ 3 ปี และคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำก
ตำแหน่ งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกได้นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น
กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรนี้ หรื อตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ
(4) พ้นสภำพกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษทั หรื อครบวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั
4.2 กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริ ษทั โดยควร
แจ้งเป็ นหนังสื อล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ โดย
บริ ษ ัท จะแจ้ง เรื่ อ งกำรลำออกพร้ อ มส ำเนำหนังสื อลำออกให้ต ลำดหลัก ทรั พ ย์ฯ ทรำบ ใ นกรณี ที่
กรรมกำรตรวจสอบพ้น จำกตำแหน่ ง ทั้ง คณะ ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบที่ พ ้น จำกตำแหน่ งต้อ ง
รักษำกำรในตำแหน่งเพื่อดำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่
4.3 ในกรณี ที่ ต ำแหน่ ง กรรมกำรตรวจสอบว่ ำงลงเพรำะเหตุ อื่ น นอกจำกถึ ง ครำวออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็ นกรรมกำรตรวจสอบแทนภำยใน 90
วัน เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด โดยบุคคลที่เข้ำเป็ น
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กรรมกำรตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่ งได้เพียงวำระที่ยงั คงเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่ งตน
แทน ทั้งนี้ ให้บริ ษทั แจ้งกำรพ้นจำกตำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบดังกล่ำวพร้อมเหตุผลของกำรพ้น
จำกตำแหน่งต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ทันที
5. กำรประชุม
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบมีดงั นี้
5.1 ให้มีกำรประชุม คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่ อพิ จำรณำงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงิน แผนกำร
ตรวจสอบภำยในประจำปี (Audit Plan) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน และเรื่ องอื่นๆ อย่ำงน้อยปี ละ
4 ครั้ง หรื อให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเรี ยกประชุมเป็ นกรณี พิเศษเพื่อพิจำรณำเรื่ องจำเป็ น
เร่ งด่วนอื่นๆ ได้ตำมแต่จะเห็นสมควร
5.2 ในเอกสำรประกอบกำรประชุมต้องระบุชื่อบุคคลและกำหนดให้กรรมกำรตรวจสอบผูม้ ีส่วนได้เสี ยใน
เรื่ องใดมิให้แสดงควำมเห็นและไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้น
5.3 กำรออกเสี ยงในที่ป ระชุ มคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ถื อเอำควำมเห็ นที่ เป็ นส่ วนเสี ยงข้ำงมำกเป็ น
สำคัญ ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้
ขำด อย่ำงไรก็ตำม ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มิได้ลงมติเห็นด้วยให้นำเสนอเป็ น
ควำมเห็นแย้งต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
5.4 ให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูร้ ำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ใน
ครำวถัดไปเพื่อทรำบทุกครั้ง
5.5 ให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยเป็ นผูบ้ นั ทึกรำยงำนกำรประชุม
6. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
6.1 ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรปฏิ บัติ ง ำนต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั
6.2 ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำ
ดังต่อไปนี้ ซึ่ งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริ ษทั เพื่อดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ไขภำยใน
ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รำยกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(2) กำรทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่ องสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
(3) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย หรื อข้อกำหนดใด ๆ ของสำนักงำน ก.ล.ต. หรื อตลำดหลัก ทรัพย์ฯ และ
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั
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6.3 หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ถึงสิ่ งที่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญ
ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน และได้มีกำรหำรื อร่ วมกันกับคณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำร
แล้วว่ำต้องดำเนิ นกำรปรับปรุ งแก้ไข เมื่อครบก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้ร่วมกัน หำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำรดำเนิ นกำรแก้ ไขดังกล่ำวโดยไม่ มีเหตุผลอันสมควร กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ งอำจรำยงำนสิ่ ง ที่ พ บดัง กล่ ำ วโดยตรงต่ อ ส ำนั ก งำน ก.ล.ต. หรื อ ตลำด
หลักทรัพย์ฯ ได้
7. กำรรำยงำนของบริษัทจดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์
7.1 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
7.1.1 รำยงำนมติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ พร้อมนำส่งแบบแจ้งรำยชื่อและขอบเขตกำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมแบบและวิธีกำรที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
7.1.2 นำส่ งหนังสื อรับรองและประวัติของกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 3 วันทำ
กำรนับ แต่วนั ที่ คณะกรรมกำรบริ ษ ทั หรื อที่ ป ระชุ มผูถ้ ือหุ้น ของบริ ษ ทั มี มติแต่ง ตั้งกรรมกำร
ตรวจสอบ
7.2 กำรเปลี่ยนแปลงสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
7.2.1 รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ถึ งกำรเปลี่ยนแปลง
สมำชิกกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
7.2.2 นำส่ งหนังสื อรับรองและประวัติของกรรมกำรตรวจสอบสำหรับกรรมกำรตรวจสอบที่ได้รับกำร
แต่ งตั้งใหม่ต่อตลำดหลักทรัพ ย์ฯ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ คณะกรรมกำรบริ ษ ทั หรื อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ
7.3 รำยงำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือ หุ้นของบริ ษทั ถึงกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่
และนำส่งขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีกำรเปลี่ยนแปลงต่อตลำดหลักทรัพย์
ฯ ตำมแบบและวิธีกำรที่ตลำดหลักทรั พย์ฯ กำหนด ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำว
________________________________________
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5.3 กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรของบริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำร
ควบคุ ม กำรบริ หำรงำนของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยของบริ ษัท ฯ จึ ง ได้ พิ จ ำรณำแต่ ง ตั้ ง คณะ
กรรมกำรบริ หำรขึ้น โดยให้มีขอบอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
1. ประกอบด้วยกรรมกำรบริ ษ ัท ที่ เป็ นผูบ้ ริ ห ำรงำนรวมกัน ไม่ น้อ ยกว่ำ 4 คน ร่ วมกัน เป็ นคณะ
กรรมกำรบริ หำร
2. ทำหน้ำที่ควบคุมกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด
ไว้และรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งนี้ ในกำรดำเนิ นกำรประชุมของคณะกรรมกำร
บริ หำรต้องมีคณะกรรมกำรเข้ำร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจำนวนกรรมกำรบริ หำรทั้งหมด ส่ วนกำร
ลงมติของคณะกรรมกำรบริ หำรต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้ำงมำกจำกกรรมกำรที่เข้ำร่ วมประชุม
3. พิ จ ำรณำก ำหนดนโยบำย ทิ ศ ทำง กลยุท ธ์ แ ละแผนกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง โครง สร้ ำงกำร
บริ หำรงำนเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของคณะกรรมกำรบริ ษทั รวมทั้งนำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำต่อไป
4. พิจำรณำกำรกำหนดอำนำจและระดับกำรอนุมตั ิของแต่ละบุคคลให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม และจัด
ให้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ที่อำจเอื้อต่อกำรทุจริ ตในหน้ำที่ออกจำกกัน รวมถึงกำรกำหนดขั้นตอน และวิธีกำรทำ
ธุ รกรรมกับ ผูถ้ ื อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสมเพื่ อ
ป้องกันกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิหลักกำร รวมถึงควบคุมให้มี
กำรถือปฏิบตั ิตำมหลักกำรและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว
5. พิจำรณำงบประมำณประจำปี และขั้นตอนในกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั อนุมตั ิต่อไป และควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยตำมงบประมำณที่ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ว
6. พิจำรณำอนุมตั ิกำรลงทุน และกำหนดงบประมำณในกำรลงทุน ตำมอำนำจที่กำหนดไว้ในคู่มือ
อำนำจดำเนินกำร
7. พิจำรณำกำรทำสัญญำต่ำงๆ ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ตำมอำนำจที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนำจดำเนินกำร
8. พิ จำรณำก ำหนดนโยบำยอัตรำค่ำตอบแทนและโครงสร้ำงเงินเดือนของพนักงำนเพื่ อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิต่อไป
9. รับ ผิดชอบให้มี ขอ้ มูลที่ สำคัญต่ำงๆ ของบริ ษ ทั อย่ำงเพี ยงพอเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสิ นใจของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้น รวมถึงจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินที่น่ำเชื่ อถือ เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ดีและ
โปร่ งใส
10. พิจำรณำผลกำไรและขำดทุนของบริ ษทั และเสนอจ่ำยปันผลประจำปี ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
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11. พิจำรณำกำรดำเนินธุรกิจใหม่ หรื อกำรเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
12. กำกับดูแลให้มีข้ นั ตอนที่กำหนดให้ผปู ้ ฏิบตั ิงำนต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ หรื อกำรกระทำที่ผิดปกติ
หรื อ กำรกระท ำผิดกฎหมำยต่อ คณะกรรมกำรบริ ห ำรอย่ำงทัน ท่ วงที และในกรณี ที่ เหตุก ำรณ์ ดังกล่ ำวมี
ผลกระทบที่ มี นัยส ำคัญ ต่อ กำรดำเนิ น งำนของบริ ษัท จะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริ ษ ัททรำบเพื่ อ
พิจำรณำแก้ไขภำยในระยะเวลำอันสมควร
13.ด ำเนิ น กำรใด ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น กำรดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น หรื อตำมควำมเห็ น ขอ ง
คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อตำมที่ได้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
14. กำรดำเนิ นกำรของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรในเรื่ องใด ๆตำมที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนำจ
ด ำเนิ น กำร ซึ่ งได้รับ กำรลงมติ และ/หรื อ อนุ มัติ จ ำกที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ห ำรจะต้อ งรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งถัดไป
15. กรรมกำรบริ หำรอำจขอให้บริ ษทั ว่ำจ้ำงที่ปรึ กษำดำเนินกำรศึกษำให้ควำมเห็นในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับภำระหน้ำที่ตำมควำมจำเป็ นก็ได้
16. ดำเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
ทั้งนี้ กรรมกำรบริ หำรจะไม่สำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจ
มี ค วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ในลัก ษณะอื่ นใดกับ บริ ษ ัทหรื อบริ ษ ัทที่ เกี่ ย วข้อง ยกเว้น เป็ นกำรอนุ มัติ
รำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำอนุมตั ิไว้ โดยกำรอนุมตั ิรำยกำร
ดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น เพื่อพิจำรณำและอนุ มตั ิ
รำยกำรดังกล่ำวตำมข้อกำหนดของสำนักงำน ก.ล.ต. หรื อตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกอบธุรกิจของบริ ษทั
____________________________________

รหัสเอกสำร : CG Policy V.7/2563
อนุมตั ิตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563

บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

หน้ำ 27

5.4 กฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ซิ ม โฟนี่ คอมมู นิเคชั่น จำกัด (มหำชน) มี ม ติ แต่ งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ
พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำรเป็ นกรรมกำรชุดย่อยของบริ ษทั เพื่อทำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำสรร
หำบุคคลที่เหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร พิจำรณำรู ปแบบและหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู งและหลักเกณฑ์กำรกำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนอย่ำง
เป็ นธรรมและเหมำะสม รวมทั้งพิจำรณำจัดทำนโยบำย และหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดีและกำกับ
ดูแลให้เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นคณะกรรมกำรบริ ษทั จึงเห็นสมควรให้กำหนดกฎ
บัตรของคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร ดังนี้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1.1 ต้อ งประกอบด้ว ยกรรมกำรไม่ น้อยกว่ำ 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมกำรอิ ส ระและกรรมกำร
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรโดยส่วนใหญ่
1.2 ให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท แต่ ง ตั้ง กรรมกำรอิ ส ระที่ เป็ นสมำชิ ก ของคณะกรรมกำรสรรหำ พิ จ ำรณำ
ค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำรขึ้นเป็ นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับ
ดูแลกิจกำร
2. คุณสมบัติของกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
2.2 มีควำมรู ้ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนธุรกิจของบริ ษทั ด้ำนกำรเงินและบัญชี ด้ำน
เศรษฐศำสตร์ ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ด้ำนส่ งเสริ ม
กิจกรรมดูแลสังคมชุมชนและสิ่ งแวดล้อม(CSR) และด้ำนอื่นๆ
2.3 มีวุฒิภำวะ และควำมมัน่ คง กล้ำแสดงควำมเห็นที่แตกต่ำง และมีควำมเป็ นอิสระ
2.4 สำมำรถอุทิศเวลำในกำรทำหน้ำที่
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3. ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำรมีอำนำจหน้ำที่ดงั นี้
3.1 ด้ำนกำรสรรหำ
3.1.1 กำหนดวิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรให้เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะและ
กำรดำเนิ น ธุ รกิ จขององค์ก ร โดยกำรก ำหนดคุณ สมบัติ และควำมรู ้ ควำมช ำนำญแต่ล ะด้ำน
กรรมกำรแต่ละท่ำนควรจะมี
3.1.2 สรรหำกรรมกำรเมื่อถึงวำระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมกำรให้แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำ โดย
กำรสรรหำอำจพิจำรณำจำกกรรมกำรเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรื อเปิ ดรับกำรเสนอชื่อจำกผูถ้ ือ
หุ้น หรื อกำรใช้บริ ษทั ภำยนอกให้ช่วยสรรหำ หรื อพิจำรณำบุคคลจำกทำเนี ยบกรรมกำรอำชี พ
หรื อกำรให้กรรมกำรแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสม เป็ นต้น
3.1.3 พิจำรณำรำยชื่ อบุ คคลที่ ได้รับกำรเสนอชื่ อมำและคัดเลื อกบุคคลที่มี คุณ สมบัติสอดคล้องกับ
เกณฑ์ คุณสมบัติที่กำหนดไว้
3.1.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่ำบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3.1.5 ดำเนินกำรทำบทำมบุคคลที่มีคุณสมบัติส อดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่ำ บุคคลดังกล่ำวมีควำมยินดีที่จะมำรับตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั หำกได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู ้
ถือหุน้
3.1.6 เสนอชื่ อให้คณะกรรมกำรเพื่ อพิ จำรณำและบรรจุชื่ อในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ื อหุ้นเพื่ อให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำแต่งตั้ง
3.1.7 พิจำรณำกลัน่ กรองกำรแต่งตั้งผูบ้ ริ หำรระดับสู งตำแหน่งตั้งแต่รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรขึ้นไปเพื่อ
นำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมเห็นชอบ
3.1.8 ก ำกับ ดู แ ลให้ มี ก ำรจัด ท ำแผนทดแทนต ำแหน่ ง งำน (Succession Plan) ของกรรมกำรและ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรรวมถึงตำแหน่งที่มีผลกระทบสูงต่อควำมอยู่รอดของบริ ษทั
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3.2 ด้ำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
3.2.1 จำรณำโครงสร้ำงรู ปแบบและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและพนักงำนบริ ษทั
เพื่ อให้มีควำมเหมำะสม โดยทบทวนควำมเหมำะสมของเกณฑ์ที่ใช้อ ยู่ในปั จจุบัน พิจำรณำ
ข้อ มู ล กำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนของบริ ษ ัท อื่ น ที่ อยู่ใ นอุต สำหกรรมเดี ย วกับ บริ ษ ั ท และก ำหนด
หลักเกณฑ์ให้เหมำะสมเพื่อให้เกิดผลงำนตำมที่คำดหวัง ให้มีควำมเป็ นธรรม และเป็ นกำรตอบ
แทนบุคคลที่ช่วยให้งำนของบริ ษทั ประสบผลสำเร็จ
3.2.2 ทบทวนรู ป แบบกำรจ่ ำ ยค่ ำตอบแทนทุ ก ประเภท เช่ น ค่ ำตอบแทนประจ ำ (Retainer Fee)
ค่ำตอบแทนตำมผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั (Incentive) และค่ำเบี้ยประชุม (Attendance Fee)
โดยพิ จำรณำจ ำนวนเงิ น และสั ด ส่ ว นกำรจ่ ำยเงิ น ค่ ำตอบแทนของแต่ ล ะรู ป แบบให้ มี ค วำม
เหมำะสม ทั้งนี้ โดยคำนึ งถึ งแนวปฏิ บ ัติที่ อุตสำหกรรมเดี ยวกันใช้อยู่ ผลประกอบกำรและ
ขนำดของธุ รกิจของบริ ษทั และควำมรับผิดชอบ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ของ
กรรมกำรและผูจ้ ดั กำรที่บริ ษทั ต้องกำร
3.2.3 พิจำรณำให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนไม่ขดั ต่อกฎหมำยกำหนดหรื อข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง
3.2.4 พิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรตำมที่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริ ษทั รวมถึงรับทรำบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนตำแหน่ง
ตั้งแต่รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรขึ้นไป
3.2.5 กำหนดค่ำตอบแทนประจำปี ของกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรตำมหลัก เกณฑ์กำรจ่ำยได้
พิจำรณำไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่ออนุมตั ิค่ ำตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ส่วนค่ำตอบแทนของกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั นำเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
3.2.6 พิจำรณำควำมเหมำะสมและให้ควำมเห็นชอบในกรณี ที่มีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใหม่ (หรื อ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้น) ให้กรรมกำรและพนักงำน และควรพิจำรณำให้เงื่อนไขต่ำง ๆ
ช่วยสร้ำงแรงจูงใจให้กรรมกำรและพนักงำนปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ผูถ้ ือ
หุ้น ในระยะยำวและสำมำรถรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพได้อย่ำงแท้จริ ง ทั้งนี้ ต้องไม่กำหนดให้
สูงเกินไป และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ด้วย
3.2.7 กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำรอำจขอให้บริ ษทั ว่ำจ้ำงที่ปรึ กษำ
ศึกษำให้ควำมเห็นในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับภำระหน้ำที่ตำมควำมจำเป็ นก็ได้
3.2.8 ดำเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
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3.3 ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
3.3.1 ศึกษำและจัดทำร่ ำงนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) ภำยใต้
กรอบของกฎหมำยหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็ นปัจจุบนั ขององค์กรที่ทำหน้ำที่ กำกับ
ดูแล เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลัก ทรั พ ย์แ ละหน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้อ ง ตลอดจนแนวทำงในกำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ตำม
มำตรฐำนสำกล
3.3.2 นำเสนอร่ ำงนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) ต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิและนำออกใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิ บตั ิ ที่ ดี (best practices) ของ
กรรมกำรและฝ่ ำยบริ ห ำร โดยจัด ท ำนโยบำยกำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรเป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษร
(Corporate Governance Policy Statement)
3.3.3 กำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลให้มี กำรจัดทำแผนและกลยุทธ์และติดตำมผลในกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมภำยในให้ส อดคล้องเหมำะสมกับกฎหมำยและสถำนกำรณ์ อย่ำง
สมดุลเหมำะสม
3.3.4 กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำยบริ หำรในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบตำมกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร เพื่ อให้กำรทำหน้ำที่
กำกับดูแลของกรรมกำรบริ ษ ทั และกำรบริ หำรจัดกำรงำนของฝ่ ำยบริ หำรเป็ นไปด้วยดี มีผล
ในทำงปฏิบตั ิและมีควำมต่อเนื่องอย่ำงเหมำะสม เป็ นไปตำมควำมคำดหวังของผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย
3.3.5 พิจำรณำ ทบทวน และปรับปรุ งนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงสม่ำเสมอ อย่ำงน้อยปี ละหนึ่ง
(1) ครั้ง เพื่ อให้นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษ ทั ทันสมัยและสอดคล้องกับ แนวทำง
ปฏิ บ ัติ ต ำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกฎหมำย หลัก เกณฑ์ ระเบี ย บ ข้อ บั งคับ ต่ ำงๆ และ
ข้อเสนอแนะขององค์กรภำยในที่ทำหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลกิจกำร
3.3.6 ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรบริ ษทั และฝ่ ำยบริ หำรตำมแนวทำงกำร
ปฏิบตั ิที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็ นประจำ
3.3.7 เสนอแนะแนวทำงในกำรปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับจริ ยธรรมและจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุ รกิจ ของ
กรรมกำรผูบ้ ริ หำร พนักงำนและลูกจ้ำงของบริ ษทั
3.3.8 แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อทำหน้ำที่สนับสนุนงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้ตำมควำมจำเป็ น และ
เหมำะสม
3.3.9 ศึก ษำและวำงนโยบำยตลอดจนแนวปฏิ บัติในกำรดำเนิ นงำนด้ำนกำรดู แลสังคมชุ มชนและ
สิ่ งแวดล้อม( Corporate Social Responsibility : CSR ) ของบริ ษทั
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3.3.10 กรรมกำรอำจขอให้บริ ษทั ว่ำจ้ำงที่ปรึ กษำดำเนินกำรศึกษำให้ควำมเห็นในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
ภำระหน้ำที่ตำมควำมจำเป็ นก็ได้
3.3.11 ดำเนินกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
4. วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำรมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี
5. กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำรกำหนดจำนวนครั้งของกำรประชุม
ได้ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยได้
6. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำรมีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นประจำ โดยอำจรำยงำนเรื่ องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมกำร
บริ ษทั ทรำบทุกครั้งที่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำรและให้รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ในปี ที่ผำ่ นมำในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
___________________________________
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5.5 กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน) (ต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ฯ”) ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี และระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร ดั ง นั้ น
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ซึ่ งประกอบด้วย กรรมกำรบริ ษทั ฯ และ
ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง เพื่อดำเนิ นงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ นระบบ และปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตรฉบับนี้
เพื่อให้สำมำรถกำกับดูแลและควบคุมควำมเสี่ ยงได้ทวั่ ทั้งองค์กร
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกำหนดและสร้ำงกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรที่ เหมำะสม และสำมำรถนำไป
ปรับใช้กบั กำรบริ หำรธุรกิจได้จริ งและมีประสิ ทธิภำพตำมมำตรฐำนสำกลกำหนด
1.2 เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งสำมำรถปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ไ ด้อ ย่ำงมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลตำมที่
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้มอบหมำยในเรื่ องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขององค์กร
1.3 เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ และควำมน่ำเชื่อถือต่อนักลงทุน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ เนื่องจำก
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นส่วนหนึ่งของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
2. คุณสมบัติและองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
2.1 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง โดยคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ย งประกอบด้ว ย กรรมกำรบริ ษ ัท ฯจำนวน 2 ท่ ำน และผูบ้ ริ ห ำรระดับ รองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรขึ้นไปจำนวน 3 ท่ำน
2.2 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงควรมีควำมรู ้ทำงด้ำนธุ รกิจ ควำมเข้ำใจในกำรบริ หำรงำนทัว่ ไป
และกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
2.3 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต้องสำมำรถอุทิศเวลำได้อย่ำงเพียงพอ ในกำรปฏิบตั ิงำนในฐำนะ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
2.4 คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งจะคัดเลื อกกรรมกำรในคณะท่ ำนใดท่ ำนหนึ่ งเป็ นประธำน
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
2.5 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง จะแต่งตั้งเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อจัด
ประชุ ม ตำมระเบี ย บวำระกำรประชุ ม และจัด ท ำเอกสำรประกอบกำรประชุ ม รวมทั้ง บัน ทึ ก
รำยงำนกำรประชุม
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3. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
3.1 พิ จ ำรณำนโยบำย แนวทำง และกรอบกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ น ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ พิจำรณำอนุมตั ิ
3.2 สนับสนุน และกำรพัฒนำกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่ องมือต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่ อง
และมีประสิ ทธิภำพ รวมทั้งส่ งเสริ มกำรพัฒนำวัฒนธรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในองค์กร
3.3 เสนอแนะแนวทำงกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงต่ ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรดำเนิ น ธุ รกิ จบริ ษ ทั ฯ อย่ำง
เหมำะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสอดคล้อ งต่ อ ทิ ศ ทำงกลยุท ธ์ ก ำรด ำเนิ น งำน แผนธุ รกิ จ และ
สภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งพิจำรณำควำมเสี่ ยงสำคัญๆ ที่ถูกประเมินซึ่งอำจมีผลกระทบทัว่
ทั้งองค์กร ให้เป็ นควำมเสี่ ยงระดับองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิเป็ นประจำทุกปี
3.4 กำกับดูแล ติดตำม และสอบทำนแผนงำนและรำยงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้
คำแนะนำ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และเหมำะสมอยูใ่ น
ระดับที่ยอมรับได้ซ่ ึงสอดคล้องกับนโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยง
3.5 รับผิดชอบต่อกำรปฎิบตั ิอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษ ัทฯ มอบหมำย อัน เกี่ยวกับกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง
4. วำระกำรดำรงตำแหน่ ง และกำรพ้นจำกตำแหน่ ง
4.1 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี นับจำกวันที่คณะกรรมกำร
บริ ษทั ฯ มีมติแต่งตั้ง
4.2 เมื่อคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงครบกำหนดวำระกำรดำรงตำแหน่งให้ มีสิทธิ กลับเข้ำดำรง
ตำแหน่งได้ โดยกำรแต่งตั้งของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
4.3 ในกรณี ที่มีประธำนหรื อกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงท่ำนใดลำออกจำกบริ ษทั ฯ หรื อไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ในฐำนะคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงได้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ จะต้องแต่งตั้ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงใหม่ เพื่อทดแทนตำแหน่ งที่ว่ำงลงภำยในระยะเวลำ 3 เดือน และให้
ดำรงตำแหน่งตำมวำระที่เหลืออยูข่ องประธำนหรื อกรรมกำรควำมเสี่ ยงที่พน้ จำกตำแหน่ง
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4.4 กำรพ้นจำกตำแหน่งกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจะมีผลโดยทันที เมื่อกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ท่ำนนั้น
1) พ้นจำกกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริ ษทั ฯ หรื อผูบ้ ริ หำรระดับรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ขึ้นไป
2) คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
3) ขำดคุณสมบัติของกำรเป็ นคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
4) ลำออก
5) เสี ยชีวิต
5. กำรประชุม
5.1 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต้องจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง
5.2 ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอำจเรี ยกประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ น
กรณีพิเศษได้ตำมเห็นสมควร
5.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง จะต้องมีกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเข้ำร่ วมประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
5.4 ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นประธำนในที่ประชุม หำกประธำนคณะกรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เข้ำร่ วมประชุม
สำมำรถเลือกกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงท่ำนใดท่ำนหนึ่งในที่ประชุมเป็ นประธำนกำรประชุม
5.5 มติ ที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งจะถื อตำมเสี ย งข้ำงมำกของกรรมกำรที่ ม ำ
ประชุมครบองค์ประชุม
5.6 กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด จะไม่เข้ำร่ วมในกำรพิจำรณำหรื อ
ลงมติในเรื่ องนั้น ๆ ในกรณี น้ ี มติที่ประชุมให้ถือตำมเสี ยงข้ำงมำกของกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ที่เหลือ
5.7 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงมีอำนำจเชิญฝ่ ำยจัดกำรหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่เห็นสมควรเข้ำ
ร่ วมประชุม หรื อให้ช้ ีแจงในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้
5.8 วำระกำรประชุมจะถูกนำเสนอโดยเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และอนุ มตั ิโดย
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
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6. กำรรำยงำนและกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
6.1 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจะรำยงำนสรุ ปผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงให้คณะกรรมกำรบริ ษทั
ฯ รับทรำบอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง
6.2 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯโดยเร็ ว กรณี ที่มีปัจจัยหรื อ
เหตุกำรณ์สำคัญซึ่งอำจจะมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ
6.3 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจะส่งเสริ มควำมโปร่ งใส และควำมตระหนักถึงกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงของบริ ษทั ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
7. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจะประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนเป็ นประจำทุกปี โดยทำกำรประเมินตนเอง
และรำยงำนผลกำรประเมิน รวมถึงอุปสรรคที่ทำให้กำรปฏิบตั ิงำนไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
ฯ ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
_____________________________________
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5.6 กฎบัตรของประธำนกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรของบริ ษทั ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด ( มหำชน) เป็ นผูพ้ ิจำรณำแต่งตั้งประธำน
กรรมกำร ได้กำหนดอำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร ดังนี้
1.รั บ ผิ ด ชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรในกำรก ำกับ ติ ด ตำม ดู แ ลกำรบริ ห ำรงำนของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
2. เป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และ กำหนดระเบียบวำระ
กำรประชุม พร้อมทั้งดำเนินกำรประชุม
3. บริ หำรจัดกำรที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ดำเนินกำรประชุมอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
4. ควบคุ ม กำรดำเนิ นงำนคณะกรรมกำรบริ ษ ทั อย่ำงเต็มที่ และเป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรสร้ำงสรรค์
พัฒนำกำรกำหนดกลยุทธ์ของบริ ษทั และวัตถุประสงค์
5. กำกับดูแลกระบวนกำรกำรตัดสิ นใจของคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่ำงถูกต้อง บนพื้นฐำน
ของเหตุผล และกำรพิจำรณำข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่ำงถี่ถว้ น และเพียงพอ
6. ส่งเสริ มจริ ยธรรม ควำมซื่อสัตย์และกำรกำกับดูแลกิจกำรทัว่ ทั้งบริ ษทั ให้มีมำตรฐำนสู งสุ ด
7. สร้ำงควำมมัน่ ใจว่ำระเบียบวำระกำรประชุมของคณะกรรมกำรเป็ นประเด็นปั ญหำที่สำคัญ ใน
กำรกำหนดทิศทำงของบริ ษทั และเป็ นเรื่ องที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งหมดต้องตระหนักถึง
8. สร้ำงควำมมัน่ ใจให้กบั คณะกรรมกำรบริ ษทั ว่ำได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและตรงเวลำในเรื่ องของผล
กำรดำเนินงำนของบริ ษทั ปัญหำ อุปสรรค คู่แข่งขัน และโอกำสในกำรกำหนดทิศทำงของบริ ษ ัท และเรื่ อง
ที่ตอ้ งพิจำรณำตัดสิ นใจ
9. สร้ำงควำมมัน่ ใจว่ำกำรปฏิบตั ิตำมควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั นั้นสอดคล้องกับคู่มือ
อำนำจดำเนินกำรของบริ ษทั
10. ปรึ กษำหำรื อกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำร, เลขำนุกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำร ตำมควำมเหมำะสมใน
เรื่ องของนโยบำยของคณะกรรมกำร และระเบียบปฏิบตั ิอื่นๆ
11. จัดประชุมอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรกับ คณะกรรมกำรบริ หำร รวมถึงกำรประชุมของกรรมกำรที่
ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หำร ตำมควำมจำเป็ นเพื่อให้แน่ ใจว่ำมีเวลำเพี ยงพอที่จะพิจำรณำประเด็นปั ญหำที่ซับซ้อน
ประเด็นถกเถียง หรื อ ประเด็นที่มีควำมละเอียดอ่อน
12. สื่ อสำรต่อผูถ้ ือหุ้น กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูบ้ ริ หำร อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และสร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำ
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเข้ำใจต่อมุมมองกำรลงทุนของผูถ้ ือหุน้ หรื อนักลงทุนอย่ำงถูกต้อง
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13. ให้คำแนะนำและเตรี ยมกำรปฐมนิ เทศแก่กรรมกำรที่เข้ำใหม่อย่ำงเหมำะสม และอำนวยควำม
สะดวกโดยเลขำนุกำรบริ ษทั
14. ให้ ค ำแนะน ำ และพัฒ นำกรรมกำรอิ ส ระ และกรรมกำรทั้งหมด โดยควำมช่ ว ยเหลื อ จำก
เลขำนุกำรบริ ษทั
________________________________________
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5.7 กฎบัตรของกรรมกำรผู้จัดกำร
คณะกรรมกำรของ บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน) เป็ นผูพ้ ิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร เพื่อทำหน้ำที่ในกำรบริ หำรงำนบริ ษทั จึงกำหนดอำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ดังนี้
1. ควบคุมกำรดำเนินกิจกำร วำงแผนกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำน และบริ หำรงำนประจำวันของบริ ษทั
2. ตัดสิ นในเรื่ องที่สำคัญของบริ ษทั กำหนดภำรกิจ วัตถุประสงค์ แนวทำง และนโยบำยของบริ ษทั
รวมถึงกำรควบคุมกำรบริ หำรงำนในสำยงำนต่ำง ๆ
3. เป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรบังคับบัญชำ ติดต่อ สั่งกำร ตลอดจนเข้ำลงนำมในนิติกรรมสัญญำ เอกสำร
คำสั่ง หนังสื อแจ้งใด ๆ ตำมที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนำจดำเนินกำร
4. มีอำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย บุคคลตำมที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และ
ผลตอบแทนที่เหมำะสม ซึ่ งรวมถึงเงินเดื อน โบนัส และสวัสดิกำรที่เกี่ยวกับพนักงำน และให้มีอำนำจปลด
ออกตำมควำมเหมำะสมของพนักงำนระดับต่ำง ๆ ตำมที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนำจดำเนินกำร
5. มีอำนำจในกำรกำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
6. พิจำรณำกำรเข้ำทำสัญญำเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ หรื อ
กำรเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ หำร และ/ หรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั
7. อนุมตั ิและแต่งตั้งที่ปรึ กษำด้ำนต่ำง ๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำน
8. ดำเนินกำรใด ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ หำร และ/หรื อกรรมกำรบริ ษทั
9. เป็ นผูร้ ับมอบอำนำจของบริ ษทั ในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นตำมวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั ฯ ทุกประกำร
10. มี อำนำจแต่งตั้งและบริ หำรงำนคณะทำงำนชุดต่ำง ๆ เพื่ อประโยชน์และประสิ ทธิ ภำพในกำร
จัดกำรที่ดีและโปร่ งใส และให้มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่ว ง และ/หรื อมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิ บตั ิงำน
เฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรื อกำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำร
มอบอำนำจตำมหนังสื อมอบอำนำจ และ/หรื อให้เป็ นไปตำมระเบียบอำนำจอนุมตั ิและสั่งกำรที่คณะกรรมกำร
ของบริ ษทั อนุมตั ิแล้ว
11. มีอำนำจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปตำมนโยบำยและ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั และเพื่อรักษำระเบียบและ วินยั ของ กำรทำงำนภำยในองค์กร
ทั้งนี้ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรจะไม่สำมำรถอนุมตั ิ รำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้
เสี ย หรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
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5.8 กฎบัตรของเลขำนุกำรบริษัท
คณะกรรมกำรของบริ ษ ัท ซิ ม โฟนี่ คอมมู นิ เคชั่น จำกัด (มหำชน) ตระหนัก ถึ งควำมส ำคัญ ของ
บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของเลขำนุ กำรบริ ษทั จึงได้พิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุ กำรบริ ษทั ขึ้น เพื่อทำ
หน้ำที่ช่วยสนับสนุ นกิจกรรมด้ำนต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรบริ ษทั และเพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั และ
บริ ษ ทั เองสำมำรถปฏิ บ ัติหน้ำที่ ให้เป็ นไปตำมกรอบของกฎหมำยและสอดคล้องกับหลักกำรกำกับ ดูแล
กิจกำรที่ดีที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรของเลขำนุกำร
บริ ษทั ไว้ดงั ต่อไปนี้
1. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท
เลขำนุ กำรบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัด ระวัง และควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต
ตำมหมวด 3/1 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตำมที่ได้ มีกำรแก้ไข) ซึ่งได้
กำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบสำหรับเลขำนุกำรบริ ษทั ไว้โดยเฉพำะ ดังนี้
1.1 จัดทำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปี ของ
บริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
1.2 เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ย ที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผูบ้ ริ หำร
1.3 จัดส่ งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร หรื อของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องซึ่งเป็ น
ส่ วนได้เสี ยที่ เกี่ ยวข้องกับ กำรบริ หำรกิ จกำรของบริ ษ ทั ตำมมำตรำ 89/14 ให้ป ระธำนกรรมกำรและ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรำยงำนนั้น และบริ ษทั ต้อง
จัดให้มีระบบกำรเก็บรักษำเอกสำรหรื อหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุ้นหรื อ
ประชำชนทัว่ ไป และดู แลให้ มี ก ำรเก็ บรัก ษำให้ถูก ต้อง ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้ ภำยใน
ระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ปี นับแต่วนั ที่มีกำรจัดทำเอกสำรหรื อข้อมูลดังกล่ำว
1.4 ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
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2. หลักในกำรปฏิบัติงำนของเลขำนุกำรบริษัท
เลขำนุกำรบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้ง
ต้องปฏิ บ ัติให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุป ระสงค์ ข้อบังคับของบริ ษ ัท มติ คณะกรรมกำร ตลอดจนมติ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดย
2.1 กำรตัดสิ นใจต้องกระทำบนพื้นฐำนข้อมูลที่เชื่อโดยสุ จริ ตว่ำเพียงพอ
2.2 กำรตัดสิ นใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสี ย ไม่วำ่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในเรื่ องที่ตดั สิ นใจนั้น
2.3 กำรตัดสิ นใจได้กระทำไปด้วยควำมเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั เป็ นสำคัญ
2.4 กระทำกำรที่มีจุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสมและไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดหรื อแย้งกับประโยชน์
ของบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
2.5 ไม่หำประโยชน์จำกกำรใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ที่ล่วงรู ้มำ เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว หรื อ
ใช้ทรัพย์สินหรื อโอกำสทำงธุรกิจของบริ ษทั ในลักษณะที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นหลักเกณฑ์หรื อหลักปฏิบตั ิทวั่ ไป
ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
2.6 ไม่เข้ำทำข้อตกลงหรื อสัญญำใด ๆ ซึ่ งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
กับบริ ษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ ทั้งยังเป็ นกำรขัดต่อกำรปฏิบตั ิต่องำนในหน้ำที่ของตน
3. กรณีที่เลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกตำแหน่ งหรื อไม่อำจปฏิบัติหน้ ำที่ได้
แนวทำงกำรปฏิบตั ิในกรณีที่เลขำนุกำรบริ ษทั พ้นจำกตำแหน่งหรื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ กำหนดไว้
ดังต่อไปนี้
3.1 ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั แต่งตั้งเลขำนุ กำรบริ ษทั คนใหม่ภำยใน 90 วัน นับแต่วนั ที่เลขำนุกำรบริ ษทั คน
เดิมพ้นจำกตำแหน่ง หรื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ได้
3.2 ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรท่ำนหนึ่งท่ำนใดปฏิบตั ิหน้ำที่แทนในช่วงเวลำที่
เลขำนุกำรบริ ษทั พ้นจำกตำแหน่งหรื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ได้
3.3 ให้ประธำนกรรมกำรแจ้งชื่ อเลขำนุ กำรบริ ษทั ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ที่จดั ให้มี
ผูร้ ับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่ำว
3.4 ดำเนินกำรแจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบถึงสถำนที่เก็บเอกสำรตำมข้อ 1.1 และ 1.2
_________________________________________
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6. คุณภำพของคณะกรรมกำร
6.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยจะจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเอง
โดยกำรประเมิ น ทั้ งคณะและหรื อประเมิ น รำยบุ ค คลตำมควำมเหมำะสมเป็ นประจ ำทุ ก ๆปี ทั้ งนี้
กำรประเมิ น ผลดังกล่ ำวก็ เพื่ อ กำรเสริ ม สร้ำงและสนับ สนุ น กำรปฏิ บัติงำนของคณะกรรมกำรตำมหลัก
กำรก ำกับ ดู แ ลกิ จกำรที่ ดี และเพื่ อให้มี ก ำรพิ จำรณำทบทวนผลกำรปฏิ บัติงำนในรอบปี ที่ ผ่ำนมำรวมถึ ง
พิ จำรณำปั ญ หำและอุ ป สรรคที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งมี หรื ออำจจะมี ผ ลกระทบต่ อประสิ ท ธิ ภำพและประสิ ท ธิ ผ ลใน
กำรดำเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษ ทั โดยคณะกรรมกำรจะต้ องน ำผลกำรประเมิ น มำพิ จำรณำเพื่ อปรั บ ปรุ งแก้ไ ข
หรื อ ใช้เป็ นแนวทำงในกำรพัฒ นำระบบงำนและหรื อ วิ ธี ก ำรปฏิ บัติ งำนของคณะกรรมกำรให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
ต่อไปในอนำคต
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีก ำรที่ ใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรวม
ทั้งพิ จำรณำปรั บ ปรุ งหลัก เกณฑ์และวิ ธี ก ำรดังกล่ำวให้เกิ ดควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อม
และบริ บทในกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ในแต่ละห้วงเวลำทั้งนี้ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนจะนำ
สรุ ป ผลกำรประเมิ น มำใช้ใ นกำรพิ จ ำรณำก ำหนดค่ ำตอบแทนของกรรมกำร แล้ว เสนอขอควำมเห็ น
ชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั และขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
6.2 กำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะของกรรมกำร
บริ ษทั มีนโยบำยที่จะส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้กรรมกำรบริ ษทั และกรรมกำรใน คณะกรรมกำร
ชุดย่อยทุกคนได้มีโอกำสที่จะพัฒนำควำมรู ้และทักษะที่เป็ นประโยชน์ ต่อกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ
ภำพรวมทั้งมี วิสั ยทัศน์ ที่ กำ้ วไกลและทันสมัยอยู่เสมอ โดยผ่ำนกระบวนพัฒ นำที่ หลำกหลำยเช่ น กำรเข้ำ
ร่ วมประชุมสัม มนำ กำรฝึ กอบรม กำรดู งำนทั้งในและต่ำงประเทศ กำรทดลองใช้อุ ปกรณ์หรื อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ฯลฯ เป็ นต้น
6.3 กำรพัฒนำคุณภำพของกำรประชุมและกำรนำเสนอข้ อคิดเห็น/เอกสำร /ข้ อมูลต่ อคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท และคณะกรรมกำรชุ ด ย่อ ยจะมี ส่ ว นช่ ว ยในกำรพัฒ นำคุ ณ ภำพของกำร
ด ำเนิ น กำรประชุ ม กำรให้ ข ้อ คิ ด เห็ น ของฝ่ ำยบริ ห ำร และกำรจัด เตรี ย มเอกสำร/ข้อ มู ล ที่ จะน ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำร โดยก ำหนดแนวทำง รู ปแบบและวิธี กำรที่ เหมำะสมในกำรให้ข้อคิดเห็ นของฝ่ ำยบริ ห ำร
และกำรน ำเสนอเอกสำร/ข้อ มู ล ต่ำงๆเพื่ อปรั บ ปรุ งให้ก ำรให้ข้อ คิดเห็ น หรื อคุ ณ ภำพของเอกสำร/ข้อมู ล
ดังกล่ำวดีข้ นึ อันจะส่ งผลอย่ำงมีนยั สำคัญต่อประสิ ทธิผลของกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำร
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ส่ วนที่ 3
จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
บริ ษ ัท ซิ ม โฟนี่ คอมมู นิ เคชั่น จำกัด (มหำชน) มี เจตนำรมณ์ ที่ จะส่ งเสริ ม พัฒ นำและก ำกับ ดู แ ล
ให้บ ริ ษ ัท มี จรรยำบรรณที่ ดีใ นกำรดำเนิ น ธุ รกิ จ ดังนั้น บริ ษ ัท จึงได้รวบรวมและประมวลระเบี ยบแบบ
แผนและหลักกำรปฏิบตั ิต่ำงๆอันเกี่ยวกับกำรดำเนิ นธุรกิจ ตลอดจนข้อกำหนดที่เป็ นเกณฑ์มำตรฐำนควำม
ประพฤติ เพื่ อ ใช้เป็ นแนวทำงในกำรควบคุ ม และก ำกับ ดู แ ลพฤติ ก รรมของบุ ค ลำกรทุ ก คนของบริ ษ ัท
ไม่ว่ำจะเป็ นคณะกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนทุกคนทุกระดับในทุกส่ วนงำน โดยถือว่ำจรรยำบรรณ
ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั นี้ เป็ นเรื่ องที่บุคคลำกรทุกคนของบริ ษทั พึงยึดถือและปฏิบตั ิให้สอดคล้ อง
และอยู่ใ นทิ ศ ทำงเดี ย วกัน ทั่วทั้งองค์ก รอย่ำงเคร่ งครั ด โดยน ำหลัก ควำมซื่ อ สั ตย์สุ จริ ต ควำมมี คุณ ธรรม
และศีลธรรมอันดี ควำมบริ สุทธิ์ใจ และควำมถูกต้องมำใช้ประกอบกับกำรปฏิบตั ิงำนอยูเ่ สมอ
ส ม ดั ง พ ระบ รมรำโชวำท ของพ ระบ ำท ส มเด็ จ พ ระเจ้ ำ อยู่ หั ว ภู มิ พ ล อดุ ล ยเดชมห ำ รำช
ที่ได้ทรงพระรำชทำนไว้ในพิธีพระรำชทำนปริ ญญำบัตรของมหำวิทยำลัยรำมคำแหง เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม
2520 ควำมว่ำ
“........การที่ จ ะท างานให้ สั ม ฤทธิ์ ผ ลที่ พึ ง ปรารถนา คื อ ที่ เป็ นประโยชน์ แ ละเป็ นธรรมด้ ว ยนั้ น
จะอาศั ย ความรู้ แต่ เพี ยงอย่ างเดี ย วมิ ได้ จ าเป็ นต้ อ งอาศั ยความสุ จ ริ ต ความบริ สุ ท ธิ์ ใจและความถู ก ต้ อ ง
ประกอบด้วย.......”
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1. จรรยำบรรณด้ำนกำรเคำรพต่ อกฎหมำยและสิ ทธิมนุษยชน
เนื่ อ งจำกบริ ษ ัท ดำเนิ น กิ จกำรให้บ ริ ก ำรสื่ อสำรโทรคมนำคม โดยได้รับ ใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ
กำรจำกรัฐ และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแลขององค์กรของรั ฐ นอกจำกนี้ กิ จกำรของบริ ษทั ยังถือว่ำเป็ นกำร
ให้ บ ริ ก ำรสำธำรณะแก่ ป ระชำชน ดังนั้น บริ ษ ทั จึ งต้องดำเนิ นกิ จกำรโดยเคำรพและปฏิ บัติตำมกฎหมำย
ข้อบังคับ ระเบี ย บ ค ำสั่ ง ประกำศ และมติ ค ณะกรรมกำรที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งบริ ษ ัท จะต้องเคำรพต่ อหลัก
สิ ทธิมนุษยชน
แนวปฏิบัติที่ดี
1.) บุคคลำกรของบริ ษทั ทุกคนต้องทำควำมเข้ำใจ เคำรพและปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ
คำสั่ง ประกำศและมติคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของตน กรณี หำกไม่แน่ใจว่ำ
ตนปฏิบตั ิถูกต้องหรื อไม่ก็ควรหำรื อผูบ้ งั คับบัญชำก่อนลงมือปฏิบตั ิ ทั้งนี้ บุคลำกรของบริ ษทั ทุก
คน จะต้องไม่ จงใจกระท ำผิด หรื อมีส่ วนร่ วม หรื อรู ้เห็นเป็ นใจในกำรกระทำ หรื อปกปิ ดกำร
กระทำที่ผิดกฏหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสัง่ ประกำศ และมติคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
2.) บริ ษ ัท ควรจัดรวบรวม กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบี ย บ ค ำสั่ ง ประกำศ และมติ ค ณะกรรมกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นกิจกำรของบริ ษทั และ กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของบุคลำกรไว้เป็ นหมวดหมู่
และเป็ นปั จ จุ บ ัน เพื่ อ ให้ บุ ค คลำกรสำมำรถตรวจสอบ สื บค้น และศึ ก ษำได้อ ย่ำงเหมำะสม
รวมทั้งบริ ษ ทั ควรจัด ให้มีกำรฝึ กอบรมบุคลำกรเพื่ อให้เกิดควำมรู ้และควำมเข้ำใจในกฎหมำย
ข้อบังคับ ระเบียบ คำสัง่ ประกำศ และมติคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวด้วย
3.) บริ ษทั ต้องให้ควำมเคำรพในหลักสิ ทธิ มนุษยชน ศักดิ์ศรี ของควำมเป็ นมนุษย์ สิ ทธิส่วนบุคคลและ
ควำมเป็ นส่ วนตัว ตลอดจนคำนึงถึงสิ ทธิของบุคคลแต่ละคน ที่จะต้องมีในกำรติดต่อปฏิสัมพันธ์
กัน อัน เนื่ อ งมำจำกกำรปฏิ บั ติ งำนของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท จะต้องไม่ ก ระท ำกำรอย่ำงใด หรื อ
ส่งเสริ ม หรื อสนับสนุนให้มีกำรล่วงละเมินต่อสิ ทธิมนุษยชน
_____________________________________
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2. จรรยำบรรณด้ำนกำรมีส่วนได้เสียและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริ ษ ัท ถื อ เป็ นนโยบำยที่ ส ำคัญ ที่ จ ะไม่ ใ ห้ บุ ค คลำกรของบริ ษ ัท ทุ ก คนใช้โ อกำสจำกกำร เป็ น
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนที่มี ควำมเกี่ยวข้องกันกับบริ ษ ทั แสวงหำผลประโยชน์ส่ ว นตัวโดยอำศัย
ตำแหน่งและหรื ออำนำจหน้ำที่ของตนบุคคลำกรของบริ ษทั ทุกคนจะต้อง ปฏิบตั ิงำนโดยคำนึงถึงประโยชน์
ของบริ ษทั เป็ นที่ต้ งั และพึงต้องระลึกอยูเ่ สมอว่ำหำกตนมีส่วนได้เสี ยหรื อมีควำมขัดแย้งกันทำง ผลประโยชน์
ในหน้ำที่กำรงำนของตนแล้ว บุคคลำกรผูน้ ้ นั ควรหลีกเลี่ยงหรื องดเว้นกำรปฏิบตั ิงำนนั้นและ ให้ผูอ้ ื่นเข้ำมำ
ปฏิบตั ิหน้ำที่แทน
แนวปฏิบัติที่ดี
1.) หลี ก เลี่ ยงหรื องดเว้น กำรทำรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ ตนเองที่ จะหรื ออำจจะก่ อให้เกิ ด ควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั แล้วรำยงำนให้ผบู ้ งั คับบัญชำหรื อคณะกรรมกำรแล้วแต่ กรณี
ทรำบเพื่อให้ผอู ้ ื่นเข้ำมำปฏิบตั ิหน้ำที่แทนตน
2.) ในกรณีที่จำเป็ นต้องทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ บุคคลำกร
ต้องทำรำยกำรนั้นเสมือนกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงบริ ษทั กับบุคคลภำยนอกตำม ปกติทำงกำรค้ำ
ของบริ ษทั ทั้งนี้ บุคลำกรที่มีส่วนได้เสี ยในรำยกำรนั้นจะต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุ มตั ิ
รำยกำร
3.) ในกรณีที่เข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันภำยใต้ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย
บุ คคลำกรของบริ ษ ัท จะต้องปฏิ บัติตำม หลัก เกณฑ์ วิธี กำร และกำรเปิ ดเผย ข้อมูล รำยกำรที่
เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั จดทะเบียนอย่ำงเคร่ งครัดโดย
(ก) กำรทำธุ รกรรมที่เป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระทบกับสัญญำทัว่ ไปในสถำนกำรณ์เดียวกันด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิ พล
ในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และ
จะต้องขออนุ ม ัติ หลัก กำรและวงเงินในกำรทำธุ รกรรมดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริ ษ ทั หรื อ
เป็ นไปตำมหลักกำรที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้อนุมตั ิไว้แล้ว
(ข) ให้จดั ทำรำยงำนสรุ ปกำรทำธุ รกรรมที่มีขนำดรำยกำรตำมหลักกำรที่ได้ผ่ำน
กำรอนุ ม ัติ ต ำมข้อ (ก) เพื่ อ รำยงำนในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ทุ ก ไตรมำส หรื อตำม
เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด

รหัสเอกสำร : CG Policy V.7/2563
อนุมตั ิตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563

บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

หน้ำ 45

4.) ในกรณี ที่ธุรกรรมที่เข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ที่ไม่เป็ นไปตำมลักษณะรำยกำรค้ำตำม
ข้อ 3.(ก) และเข้ำข่ำยต้องขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทยให้บริ ษทั ขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ก่อนที่จะมีกำรทำรำยกำร เป็ น
ครั้งๆไป
5.) กำรประชุมพิจำรณำเรื่ องหรื อวำระใดที่บุคคลำกรผูเ้ ข้ำประชุมมีส่วนได้เ สี ยกับเรื่ องหรื อ วำระนั้น
บุคคลำกรผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะต้องออกจำกห้องประชุมไปเป็ นกำรชัว่ ครำว เพื่อให้ผเู ้ ข้ำร่ วมประชุม
อื่ น สำมำรถพิ จ ำรณำ วิ เครำะห์ วิ จ ำรณ์ ไ ด้โ ดยอิ ส ระปรำศจำกอิ ท ธิ พ ลหรื อ ควำมกดดัน จำก
บุคคลำกรผูม้ ีส่วนได้เสี ย
______________________________
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3. จรรยำบรรณด้ ำนกำรรักษำข้ อมูลควำมลับ
บรรดำข้อมูลทำงกำรค้ำหรื อกำรดำเนิ นธุ รกิจที่เป็ นของบริ ษ ัทก็ดี หรื อเป็ นของบุคคลอื่นที่ บริ ษ ทั
ได้รับมำทั้งโดยทำงข้อตกลงสัญญำหรื อกำรประชุมหรื อปฏิบตั ิงำนร่ วมกันกับผูอ้ ื่นก็ดี ไม่ว่ำข้อมูลดังกล่ำว
จะอยู่ในรู ปแบบโดยวำจำ เป็ นเอกสำร หรื อเป็ นข้อมูลที่ บรรจุอยู่ในคอมพิวเตอร์ หรื อสื่ อใดๆที่สำมำรถเก็บ
ข้อมูลได้ บริ ษทั ถือว่ำข้อมูลนั้นเป็ นควำมลับที่ บุคคลำกรทุกคนของบริ ษทั พึงเก็บรักษำไว้ ไม่เปิ ดเผยไปให้
บุคคลภำยนอกทรำบ มิฉ ะนั้นจะเกิ ดควำมเสี ยหำยแก่บริ ษทั เว้นแต่จะเป็ นกำรเปิ ดเผยตำมเงื่อนไขข้อตกลง
หรื อสั ญญำ หรื อโดยปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำย หรื อคำสั่ งของศำล ทั้งนี้ บริ ษ ทั จะต้องกำหนดมำตรกำรและวิ ธี
กำรในกำรเก็บรักษำข้อมูลควำมลับอย่ำงเหมำะสมและมีประสิ ทธิภำพ
แนวปฏิบัติที่ดี
1.) บุ ค คลำกรของบริ ษ ัท ทุ ก คนต้องไม่ น ำข้อมู ล ที่ ไ ด้รับ มำจำกกำรปฏิ บัติ ห น้ำที่ ของตนไปเปิ ด
เผยโดยมิชอบเพื่อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยทุจริ ต
2.) บุค คลำกรของบริ ษทั ทุ ก คนแม้จะเกษี ยณอำยุ ลำออก หรื อสิ้ นสุ ดสภำพกำรท ำงำนกับบริ ษ ทั
ไปแล้ว ก็ควรจะต้องรักษำและไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นควำมลับของบริ ษทั
3.) บริ ษ ทั จะเก็บ รักษำข้อมู ลของลูก ค้ำอัน เป็ นข้อมู ล ที่ ตำมปกติวิสัยพึ งสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย และ
ระมัดระวังในกำรใช้ขอ้ มูลดังกล่ำว บุคคลำกรของบริ ษทั ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลควำมลับของลูกค้ำ
ให้ บุ ค ลำกรอื่ น ที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้อ งหรื อ บุ ค คลภำยนอก เว้น แต่ จ ะเป็ นกำรเปิ ดเผยตำมกฎหมำย
หรื อเพื่อกำรฟ้องร้องดำเนินคดี หรื อตำมที่ได้รับอนุมตั ิจำกบริ ษทั
4.) ข้อมูลที่เป็ นข้อมูลภำยในบริ ษทั เช่น ผลประกอบกำร โครงกำรสำคัญ แผนกลยุทธ์ ฯลฯ ซึ่ งยัง
ไม่ ได้เปิ ดเผยสู่ สำธำรณะ และหำกเปิ ดเผยออกไปโดยมิ ชอบแล้ว ก็จะมีผลเสี ยหำยแก่ บ ริ ษ ทั
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจะมี ผลกระทบต่อรำคำหุ้น ของบริ ษทั ในตลำดหลักทรัพ ย์น้ ัน เป็ นข้อมู ลที่
บุ ค ลำกรของบริ ษ ัท ต้องเก็ บ รัก ษำไว้เป็ นควำมลับ และห้ำมเปิ ดเผยต่ อผูอ้ ื่ น หรื อเผยแพร่ ต่ อ
สำธำรณะโดยมิชอบด้วยกฎหมำย หรื อโดยมิได้รับอนุญำตจำกบริ ษทั อย่ำงเด็ดขำด
5.) กำรเข้ำทำธุ รกรรมหรื อติดต่อธุ รกิจกับบุคคลภำยนอกทั้งที่เป็ นลูกค้ำ คู่คำ้ ผูข้ ำยสิ นค้ำ หรื อผูร้ ับ
จ้ำง ของบริ ษทั ซึ่งจะต้องมีกำรให้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนั้น บริ ษทั ควรจัดทำข้อตกลง / สัญญำว่ำ
ด้วยกำรรักษำข้อมูล ควำมลับ กับบุคคลดังกล่ำว ก่อนที่จะมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลทุกครั้ง รวมทั้งแจ้ง
กำชับให้บุ คลำกรของบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้อง รับทรำบและปฏิบตั ิตำมข้อตกลง / สัญญำว่ำด้ว ยกำร
รักษำ ข้อมูลควำมลับอย่ำงเคร่ งครัด
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6.) บริ ษทั ควรจัดให้มีกำรระบุขอ้ ควำมหรื อแสดงเครื่ องหมำยบนเอกสำรหรื อในข้อมูลของบริ ษทั ว่ำ
เป็ นข้อมู ล ควำมลับ ของบริ ษัท เพื่ อให้บุคคลำกรหรื อบุค คลภำยนอกได้ท รำบและเพื่ อเตื อ น
ให้ระวังระวังในกำรใช้และเก็บรักษำข้อมูลควำมลับนั้นทั้งนี้บริ ษทั อำจระบุถึงควำมเสี ยหำยของ
กำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ควำมลับ โดยมิ ช อบที่ จ ะมี ต่ อ บริ ษ ัท ตลอดจนมำตรกำรกำรด ำเนิ น กำร
ทำงกฎหมำยเพื่อเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยหรื อลงโทษผูท้ ี่กระทำกำรฝ่ ำฝื นคำเตือนดังกล่ำวด้วย
7.) บริ ษทั ควรเก็บรักษำข้อมูลไว้โดยวิธีกำรและในรู ปแบบและสถำนที่ ที่เหมำะสมกับลักษณะของ
ข้อมูลนั้น และสำมำรถเรี ยกใช้ หรื อนำออกมำตรวจสอบได้ทุกครั้งที่บริ ษทั ต้องกำร โดยข้อมูล
จะไม่มีเสื่ อมสภำพหรื อชำรุ ดเสี ยหำย ส่ วนข้อมูลบำงประเภท เช่น ข้อมูลทำงกำรเงินบัญชี ทำง
ภำษี เอกสำรกำรประชุม เอกสำรหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนบริ ษทั หำกมีกำรกำหนดไว้ใน
กฎหมำยหรื อระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องว่ำต้องเก็บรักษำไว้ ณ ที่ใดและภำยในระยะเวลำเท่ำใด
บริ ษ ทั จะต้องปฏิ บ ัติ ตำมนั้น และเมื่ อครบกำหนดเวลำแล้ว บริ ษ ทั ควรนำเอกสำรหรื อข้อมูล
ดังกล่ำวออกมำทำลำยต่อไป
______________________________
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4. จรรยำบรรณด้ำนกำรปฏิบัติต่อลูกค้ ำ
บริ ษทั จะต้องดูแลและสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำอยู่อย่ำงต่อเนื่ องและสม่ำเสมอโดยยึดถือหลักกำร
ที่ ว่ ำ บ ริ ษั ท จะต้ อ งส่ งมอบ บ ริ กำรที่ ดี แ ละมี คุ ณ ภำพ ได้ ม ำตรฐำน ตำมที่ ได้ ต กลงกั บ ลู ก ค้ ำ ไว้
ในรำคำที่สมเหตุสมผลและทันเวลำที่กำหนด ด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มที่ ในกรณี ที่บริ กำรเกิดปั ญหำ
ขัดข้องใช้งำนไม่ได้ทำให้ลูกค้ำได้รับ ควำมเดื อดร้อนแม้ปัญหำดังกล่ำวจะมิ ได้เกิ ดขึ้นเพรำะควำมผิดของ
บริ ษ ทั แต่ บ ริ ษ ทั ก็ จะพยำยำมอย่ำงสุ ดควำมสำมำรถ ที่ จะร่ วมกับ ลูก ค้ำเพื่ อแก้ไ ขปั ญ หำนั้น ให้ ลุล่วงไป
ให้ลูกค้ำสำมำรถกลับมำใช้บริ กำรได้ตำมปกติโดยเร็ วที่สุด
แนวปฏิบัติที่ดี
1.) บริ ษทั จะปฏิบตั ิตำมสัญญำ/ข้อตกลงที่มีต่อลูกค้ำทุกรำยด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ตและมีจริ ยธรรม
ตลอดจนให้บริ กำรที่ดีรวดเร็ วทันเวลำมีคุณภำพได้มำตรฐำนตำมที่กำหนดในสัญญำในรำคำที่
สมเหตุสมผลโดยมีกำรควบคุมที่ดีและใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ดว้ ยควำมระมัดระวัง
2.) บริ ษ ัท มุ่ ง มั่น จะรั ก ษำ ปรั บ ปรุ งและพัฒ นำคุ ณ ภำพของกำรให้ บ ริ ก ำรเพื่ อ ตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำอยูอ่ ย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
3.) บริ ษทั จะจัดให้บริ กำรแก่ลูกค้ำที่มำขอใช้บริ กำรทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบตั ิ
และบริ ษทั จะให้ขอ้ มูลข่ำวสำรเกี่ยวกับบริ กำรของบริ ษทั อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ทำกำร
โฆษณำชวนเชื่อหรื อหลอกลวงให้ลูกค้ำเข้ำใจผิดในคุณภำพของบริ กำรของบริ ษทั
4.) บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้ำที่บริ ษทั ได้ล่วงรู ้มำเนื่ องจำกกำรให้บริ กำรหรื อกำรดำเนิ น
ธุ รกิจของบริ ษทั อันเป็ นข้อมูลที่ตำมปกติวิสัยของวิญญูชนพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผยเว้นแต่จะเป็ น
ก ำรเปิ ด เผ ย ต ำม ก ฎ ห ม ำย ห รื อ เพื่ อ ค วำม จ ำเป็ น ใน ก ำรแ ก้ ไ ข ห รื อ ป้ อ งกั น ค วำม
เสี ยหำยที่เกิดขึ้นหรื ออำจจะ เกิดขึ้นแก่บริ ษทั แล้วแต่กรณี
5.) บริ ษ ทั จะจัดให้มี ช่องทำงส ำหรับลูก ค้ำที่ จะติ ดต่อบริ ษ ทั เพื่ อสอบถำมข้อมูลเกี่ ยวบริ กำรหรื อ
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับปัญหำในกำรใช้บริ กำรช่องทำงดังกล่ำ วจะต้องมีควำมสะดวกแก่ลูกค้ำในกำร
ติดต่อและมีระบบกำรเก็บรักษำข้อมูลที่เหมำะสม
______________________________
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อนุมตั ิตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563

บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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5. จรรยำบรรณด้ ำนกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ
บริ ษ ัท ให้ ค วำมส ำคัญ ต่ อ คู่ ค ้ำ ของบริ ษ ัท ในฐำนะที่ เป็ นผู ้ที่ มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ก ำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริ ษทั เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อยและประสบผลสำเร็ จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้โดยถือว่ำทั้งบริ ษทั และคู่คำ้ ต่ำงก็
มี ค วำมสั ม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณ ะที่ เกื้ อกู ล และเอื้ อ ประโยชน์ ซ่ ึ งกั น และกั น ดั ง นั้ นกำรปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ ำ
จึ ง ควรตั้ง อยู่บ นหลัก ของควำมเสมอภำคและควำมเคำรพต่ อ กัน โดยค ำนึ ง ถึ ง กฎหมำยและธรรมเนี ย ม
ปฏิบตั ิปกติทำงกำรค้ำโดยสุจริ ต
แนวปฏิบัติที่ดี
1.) บริ ษทั จะปฏิ บตั ิ ตำมสัญญำหรื อข้อตกลงที่มี กับคู่ คำ้ รวมทั้งกำรชำระเงิ นให้ถูกต้องครบถ้วน
ตำมเงื่ อ นไขและระยะเวลำที่ ก ำหนดกรณี ที่ บ ริ ษั ท จะไม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ต ำม สั ญ ญ ำ
ห รื อ ข้ อ ต ก ล งดั ง ก ล่ ำ วได้ บ ริ ษั ท ต้ อ งรี บ แจ้ ง ให้ คู่ ค้ ำ ท รำบ แ ล ะเข้ ำ เจรจำกั บ คู่ ค้ ำ
เพื่อแสวงหำแนวทำงร่ วมกันในกำรแก้ไขและป้องกันควำมเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้น
2.) กำรจัดซื้ อและจัดจ้ำงของบริ ษทั จะต้องอยู่ภำยใต้นโยบำยกำรจัดซื้ อและจัดจ้ำงที่บริ ษทั กำหนด
โดยสอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และบริ ษทั จะดำเนิ นกำรจัดซื้ อและจัดจ้ำงตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดไว้ในระเบียบกำรจัดซื้ อและจัดจ้ำงของบริ ษทั ที่ใช้บงั คับอยู่ใน
เวลำที่มีกำรจัดซื้อหรื อจัดจ้ำงนั้น
3.) ในกำรจัดซื้อหรื อจัดจ้ำงแต่ละครั้งบริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ ทุกรำยด้วยควำมเสมอภำคโดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิ ปรำศจำกอคติ บนพื้นฐำนของกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม ทั้งนี้ บริ ษทั กำหนดห้ำมบุคลำกร
ของบริ ษทั ทุกคนเรี ยกรับผลประโยชน์หรื อเอื้อประโยชน์แก่คู่คำ้ รำยใดหรื อหลำยรำยโดยมิชอบ
หรื อ โดยทุ จริ ต รวมทั้ง บุ ค ลำกรผู ม้ ี อ ำนำจหน้ำที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กำรจัด ซื้ อ หรื อ จัด จ้ำงจะต้อ ง
วำงตัวเป็ นกลำงไม่ใกล้ชิดกับคู่คำ้ รำยหนึ่งรำยใดเป็ นพิเศษจนทำให้มีผลต่อกำรตัดสิ นใจในกำร
เลือกซื้อหรื อจ้ำง
4.) บริ ษทั ไม่ควรทำกำรจัดซื้อหรื อจัดจ้ำง โดยให้เวลำแก่คู่คำ้ โดยกระชั้นชิดเกินไปและควรมีกำรให้
เวลำแก่คู่คำ้ ตำมควำมสมควรเพื่อเตรี ยมตัวจัดหำหรื อผลิตสิ นค้ำ หรื อจัดให้บริ กำรอย่ำงเพียงพอ
และมีคุณภำพกำรเจรจำเพื่อทำสัญญำ หรื อข้อตกลงต้องมีควำมโปร่ งใส และมีเหตุผลที่บริ ษทั ไม่
ควรใช้อิทธิ พล ควำมเป็ นผูซ้ ้ื อหรื อผูว้ ่ำจ้ำง เพื่อเอำรัดเอำเปรี ยบคู่คำ้ จนเกินสมควร หรื อเพื่อบีบ
คั้นคูค่ ำ้ ให้ตอ้ งยอมรับปฏิบตั ิ ตำมที่บริ ษทั ต้องกำรอย่ำงไม่ถูกต้อง
______________________________
รหัสเอกสำร : CG Policy V.7/2563
อนุมตั ิตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563

บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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6. จรรยำบรรณด้ ำนกำรปฏิบัติต่อคู่แข่ งทำงกำรค้ำ
ในกำรดำเนินธุรกิจกำรค้ำเสรี ทวั่ ไปย่อมจะต้องมีกำรแข่งขันกันท่ำมกลำงผูป้ ระกอบกำรค้ำชนิด หรื อ
ประเภทเดี ย วกัน อยู่ เป็ นธรรมดำ ซึ่ งหำกกำรแข่ ง ขัน เป็ นไปอย่ ำ งเสรี เป็ นธรรมโดยผู ้ป ระกอบกำร
ทุ ก รำยให้ ค วำมเคำรพและปฏิ บ ัติ ต ำมกฎหมำย รวมทั้ง ยอมรั บ กฎกติ ก ำมำรยำทและธรรมเนี ย มปฏิ บัติ
ทำงกำรค้ำ เช่ น นี้ ปั ญ หำด้ำ นกำรแข่ ง ขัน ทำงกำรค้ำโดยไม่ ถู ก ต้อ งหรื อ ไม่ เป็ นธรรมก็ จ ะหมดไป และ
กำรค้ำก็จะเป็ นไปตำมกลไกกำรตลำดอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
แนวปฏิบัติที่ดี
1.) บริ ษทั จะดำเนิ นธุ รกิจให้บริ กำรโดยยึดถือหลักกำรแข่งขันโดยเสรี และอย่ำงเป็ นธรรมบริ ษทั จะ
ไม่ทำกำรโฆษณำชวนเชื่ อหรื อใส่ ร้ำยป้ ำยสี โจมตีคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยข้อควำมที่เป็ นเท็จหรื อ
โดยปรำศจำกมูลควำมจริ ง เพื่อให้ลูกค้ำหรื อประชำชนเกิดควำมเข้ำใจผิดในคู่แข่งทำงกำรค้ำนั้น
2.) บริ ษ ัท ควรให้ ก ำรสนับ สนุ น หรื อ ควำมร่ ว มมื อ กับ คู่ แ ข่ ง ทำงกำรค้ำในกำรท ำกิ จ กรรมเพื่ อ
สั งค ม ห รื อ ส ำธ ำร ณ ป ระ โย ช น์ ห รื อ เพื่ อ ธ ำรงรั ก ษ ำไ ว้ ซ่ ึ งส ถ ำบั น ช ำติ ศ ำส น ำ
พระมหำกษัตริ ยค์ วำมร่ วมมือ ระหว่ำงบริ ษทั และคู่แข่งทำงกำรค้ำที่ เป็ นไปเพื่ อกำรสร้ำงกำร
ผู ก ขำดตั ด ทอนตลำด เพื่ อ ควบคุ ม รำคำหรื อลดคุ ณ ภำพกำรให้ บ ริ กำรแต่ ไ ม่ ล ดรำคำ
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
เป็ นเรื่ องที่หำ้ มบริ ษทั กระทำ
3.) บริ ษทั จะแสวงหำข้อมูลของคู่แข่งทำงกำรค้ำจำกแหล่งข้อมูลที่เปิ ดเผยโดยถูกต้องตำมกฎหมำย
ทั้งนี้ ห้ำมบุคคลำกรของบริ ษทั รับ เปิ ดเผยหรื อใช้ขอ้ มูลของคู่แข่งที่ได้มำโดยละเมิดต่อกฎหมำย
หรื อสัญญำหรื อข้อตกลงรักษำควำมลับ
______________________________

รหัสเอกสำร : CG Policy V.7/2563
อนุมตั ิตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563

บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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7. จรรยำบรรณด้ำนกำรปฏิบัติต่อเจ้ ำหนี้
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อเจ้ำหนี้ของบริ ษทั ในฐำนะที่เป็ นผูส้ นับสนุนทำงกำรเงินและมีส่วนช่วยเหลือ
ให้บริ ษทั สำมำรถขยำยงำนและกำรลงทุนให้ธุรกิจกำรค้ำของบริ ษทั มีควำมเจริ ญเติบโตก้ำวหน้ำอย่ำงมัน่ คง
แนวปฏิบัติที่ดี
1.) บริ ษ ัท จะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ำมเงื่ อ นไขข้อ ก ำหนดของสั ญ ญำและพัน ธะทำงกำรเงิ น ต่ อเจ้ำ หนี้
อย่ำงเคร่ งครัดและถูกต้อง
2.) บริ ษ ัท จะบริ ห ำรจัด กำรกิ จกำรและควำมเสี่ ย งของบริ ษ ัท เพื่ อสร้ ำ งควำมมั่น ใจแก่ เจ้ำหนี้ ว่ ำ
บริ ษ ทั จะมี ฐำนะทำงกำรเงินที่ ดี มนั่ คงและมี ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ อย่ำงถูก ต้อง และ
สม่ำเสมอตลอดอำยุสัญญำ
3.) บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับผลกำรดำเนิ นกิจกำร ข้อมูลทำงกำรเงินและบัญชี ที่
ถูกต้องครบถ้วยให้เจ้ำหนี้ทรำบทุกระยะหรื อจำมที่เจ้ำหน้ำที่ร้องขอ
______________________________

รหัสเอกสำร : CG Policy V.7/2563
อนุมตั ิตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563

บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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8. จรรยำบรรณด้ ำนจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
บริ ษ ัท มี ค วำมส ำนึ ก และตระหนัก อยู่เสมอว่ำ กำรดำเนิ นกิ จ กำรของบริ ษ ัทจะต้องให้ควำมใส่ ใ จ
และรับ ผิ ดชอบต่ อบุ ค คลำกรของบริ ษ ัท ทุ ก คนให้มี ควำมปลอดภัย ในกำรท ำงำนมี สุ ขอนำมัย ที่ ดีและอยู่
ในสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมแก่กำรทำงำนอยูต่ ลอดเวลำ
แนวปฏิบัติที่ดี
1.) บริ ษ ทั ต้องให้ค วำมส ำคัญ ต่อกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัยและสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนของบุคคลำกรของบริ ษทั โดยจัดทำข้อกำหนดและมำตรฐำนกำรทำงำนแต่งตั้งเจ้ำ
หน้ ำ ที่ ค วำมปลอดภัย ในระดับ ต่ ำงๆและคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชี ว อนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ตลอดจนตั้งหน่ วยงำนเฉพำะขึ้น มำทำหน้ำที่ ดูแลจัดกำรควำม
ปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน โดยมีเป้ ำหมำยว่ำมำตรฐำนของบริ ษทั
ขั้ น ต่ ำ ที่ สุ ด จะต้ อ งเป็ นไปตำมบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมำย นอกจำกนี้ บริ ษั ท จัด ให้ มี ก ำร
ประชำสั ม พัน ธ์ เผยแพร่ ข้อ มู ล เพื่ อ สร้ ำ งควำมรู ้ ค วำมเข้ำ ใจแก่ บุ ค ลำกรของบริ ษ ัท เกี่ ย วกับ
ข้อก ำหนดและมำตรฐำนกำรทำงำนควำมปลอดภัย อำชี วอนำมั ยและสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน ตลอดจนแนวทำงกำรปฏิ บัติ ที่ ถู ก ค้อ ง และข้อ ควรระวัง ต่ ำ งๆ พร้ อ มทั้ง รณรงค์ใ ห้
บุคลำกรทุกคนปฏิบตั ิตำมทัว่ ทั้งบริ ษทั
2.) บริ ษทั จะต้องจัดให้มีระบบควบคุมดูแล และป้องกันภยันตรำยหรื ออุบตั ิเหตุที่อำจจะเกิดขึ้นจำก
กำรทำงำนต่ำงๆ และจัดเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันอันตรำย ทั้งส่ วนบุคคลและส่วนรวม ตลอดจนทำ
กำรปรับปรุ งซ่ อมแซมอุปกรณ์หรื อ อำคำรสถำนที่ของบริ ษทั ให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดี และ
เหมำะสมกับกำรทำงำน เพื่อลดควำมเสี่ ยงหรื อโอกำสที่จะเกิดภยันอันตรำย หรื ออุบตั ิเหตุจำก
กำรทำงำน ทั้งนี้ บริ ษทั ควรมีกำรจัดเก็บข้อมูลหรื อสถิติ ของกำรเกิดภยันอันตรำย หรื ออุบตั ิเหตุ
แล้วนำมำวิเครำะห์หำสำเหตุและแสวงหำแนวทำงป้องกันในอนำคต
______________________________
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9. จรรยำบรรณด้ำนควำมรับผิดชอบต่ อชุมชน สั งคมและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ดำเนินธุรกิจให้บริ กำรสำธำรณะแก่ประชำชน เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมที่ไม่อำจจะแยกจำกกัน
ได้ ดังนั้น บริ ษทั จึงต้องให้ควำมสำคัญ ในเรื่ องของกำรดูแลรักษำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำรใช้ทรัพยำกร และ
พลังงำนอย่ำงรู ้ คุ ณ ค่ ำและประหยัด ควำมรั บ ผิด ชอบต่ อ ชุ ม ชนโดยรอบที่ ท ำกำรของบริ ษ ัท รวมทั้ง กำร
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำและพัฒนำสังคม
แนวปฏิบัติที่ดี
1.) บริ ษทั จะส่ งเสริ มและสนับสนุ นกำรพัฒนำสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม กำรทำนุ บำรุ งศำสนำและ
เสริ ม สร้ ำ งศี ล ธรรมจริ ย ธรรม กำรสร้ ำ งสรรค์แ ละอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ ม รวมทั้ง สนั บ สนุ น
กำรศึกษำแก่เยำวชน คนไร้กำรศึกษำ ในท้องถิ่นทุรกันดำร ห่ ำงไกล และสนับสนุ นกิจกรรมสำ
ธำรณประโชยน์ต่ำงๆ แก่ชุมชนที่ดอ้ ยโอกำส เพื่อให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ ึน มีควำมเข้มแข็งและ
สำมำรถพึ่งตนเองได้อย่ำงยัง่ ยืน ทั้งนี้ โดยบริ ษทั จำน้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช มำเป็ นแนวทำงในกำรดำเนิ นกำรของ
บริ ษทั
2.) บริ ษ ทั จะส่ งเสริ มให้มีกำรปลูกฝั งจิตสำนึ กของบุคคลำกรของบริ ษ ทั ให้มีควำมรับผิดชอบต่อ
ชุ ม ชน สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม โดยกำรสนั บ สนุ น ให้ บุ ค คลำกรของบริ ษ ัท ร่ ว มกัน จัด ท ำ
กิ จ กรรมเพื่ อ สำธำรณประโยชน์ ต่ ำงๆ กิ จ กรรมเพื่ อ กำรอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ มและพลัง งำน
กิจกรรมที่ช่วยส่ งเสริ มหรื อ สนับสนุนกำรดำเนิ นโครงกำรในพระรำชดำริ นอกจำกนี้ บริ ษทั จะ
รณรงค์ให้บุคลำกรของบริ ษทั ใช้พลังงำนอย่ำงรู ้คุณค่ำและประหยัด
3.) บริ ษทั จะดำเนิ นธุ รกิ จโดยคำนึ งถึ งกำรอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและมำตรกำรจัดกำรเกี่ยวกับควำม
ป ล อดภั ย รวม ทั้ งป ฏิ บั ติ ตำม ข้ อ ก ำห น ดของก ฎ ห ม ำยที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
และบริ ษทั จะให้กำรสนับสนุนจัดซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อใช้บริ กำรที่ผลิตหรื อจัดให้มีดว้ ยควำมใส่ ใจ
ในเรื่ องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน
______________________________
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10. จรรยำบรรณด้ ำนบุคคลำกรของบริษัท
บริ ษ ัท ได้กำหนดวิสัย ทัศ น์ ของบริ ษ ัทไว้ให้ถื อว่ำบุคคลำกรของบริ ษ ทั เป็ นส่ วนที่ ส ำคัญ ที่ สุ ดใน
กำรขับ เคลื่ อนองค์ก รให้ เจริ ญ เติ บ โตก้ำวหน้ำ ดัง นั้น แนวทำงปฏิ บัติ ที่ บ ริ ษ ัท และบุ ค คลำกรของบริ ษ ัท
จะพึงมีต่อกันจึงเป็ นเรื่ องที่บริ ษทั ให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิง่
แนวปฏิบัติที่ดี
1.) บริ ษทั จะให้ควำมสำคัญเอำใจใส่ดูแลบุคคลำกรของบริ ษทั ทุกคนทุกตำแหน่งหน้ำที่และทุกส่ วน
งำน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิ ด เชื้อชำติ เพศ อำยุ สี ผิว ศำสนำ ควำมพิกำร ฐำนะ
ชำติตระกูลสถำนศึกษำหรื อสถำนะอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบตั ิ งำนบริ ษทั จะส่ ง
เสริ มให้บุคคลำกรของบริ ษทั มีควำมรักสำมัคคีกลมเกลียวกัน ไม่มีกำรแบ่งฝักแบ่งฝ่ ำยปฏิบตั ิต่อ
กันอย่ำงสุภำพ มีมำรยำทและเคำรพในศักดิ์ศรี ของควำมเป็ นมนุษย์ตำมหลักสิ ทธิมนุษยชน
2.) บริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อบุคคลำกรของบริ ษทั ทุกคนอย่ำงยุติธรรม ปรำศจำกควำมลำเอี ยงสนับสนุ น
ในกำรสร้ำงศักยภำพในควำมก้ำวหน้ำและเพิม่ ประสิ ทธิภำพในกำรทำงำนของ บุคคลำกรรวมทั้ง
ส่ งเสริ มให้บุคคลำกรมีควำมเข้ำใจในเรื่ องจรรยำบรรณที่บุคคลำกรต้องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิกำร
และสิ ทธิ ประโยชน์ให้แก่บุคคลำกรอย่ำงเหมำะสมและปฏิบตั ิต่อ บุคคลำกรด้วยควำมสุ จริ ตใจ
จริ งใจ รับฟั งข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะอย่ำงมีเหตุผลรวมทั้งจัดกำรให้ควำมช่ วยเหลื ออย่ำง
เหมำะสมในกรณี ที่บุคคลำกรได้รับควำมเดือดร้อน
3.) บุคคลำกรของบริ ษทั ทุกคนมีหน้ำที่ที่พึงปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) ปฏิบตั ิงำนด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต และด้วยควำมอุตสำหะ ขยันหมัน่ เพียร มี
วินยั และปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและ
บริ ษทั
(ข) ประพฤติปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบข้อบังคับในกำรทำงำนของบริ ษทั โดยเคร่ งครัด
ให้ ค วำมเคำรพและเชื่ อฟั งผูบ้ ังคับ บัญ ชำที่ สั่ งกำรโดยชอบด้วยนโยบำยและระเบี ย บ
ข้อบังคับ ของบริ ษทั มีควำมสมัครสมำนสำมัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้ อช่วยเหลือซึ่ งกันและ
กันไม่ก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้งซึ่ งจะนำไปสู่ ควำมเสี ยหำยต่อบุคคลอื่นและบริ ษทั เคำรพ
สิ ทธิและให้เกี ยรติซ่ ึ งกันและกันหลีกเลี่ยงกำรนำข้อมูลหรื อเรื่ องรำวของผูอ้ ื่น ทั้งในเรื่ อง
เกี่ ย วกับ กำรปฏิ บ ัติ งำนและเรื่ อ งส่ ว นตัวไปเปิ ดเผยหรื อวิพ ำกษ์วิ จำรณ์ ในลัก ษณะที่
ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยทั้งต่อตนเองและบริ ษทั
(ค) หลีก เลี่ ยงกำรรับของขวัญ ใดๆ ที่ อำจทำให้ตนเองรู ้สึ ก อึดอัดในกำรปฏิ บัติ
หน้ำที่ในภำยหน้ำหำกหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชำทรำบในทันที
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(ง) ไม่ใช้ตำแหน่งหน้ำที่หรื อประโยชน์จำกหน้ำที่กำรงำนแสวงหำ ผลประโยชน์
ส่วนตนหรื อพรรคพวกหรื อทำธุรกิจแข่งขันกับบริ ษทั
(จ) เก็บรักษำข้อมูลควำมลับของบริ ษทั ที่ตนล่ วงรู ้อนั เนื่องมำจำกกำรทำงำนและ
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลควำมลับนั้นแก่ บุคคลภำยในหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่ เกี่ยวข้องและไม่
แสวงหำผล ประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องจำกตำแหน่งหน้ำที่และข้อมูลควำมลับ
ของบริ ษทั
(ฉ) ปฏิบตั ิ ต่อลูกค้ำ คู่คำ้ ด้วยควำมถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริ ต และด้วยควำมเสมอภำค
รักษำข้อมูลควำมลับของลูกค้ำ คู่คำ้ อย่ำงเคร่ งครัด
(ช) รำยงำนเรื่ องที่ได้รับทรำบให้ผบู ้ งั คับบัญชำโดยมิชกั ช้ำเมื่อเรื่ องที่รับทรำบอำจ
มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนหรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั
(ซ) รักษำดู แลสิ ทธิ ประโยชน์ และทรัพ ย์สิ นของบริ ษ ทั ให้มี ส ภำพดี ให้ได้ใช้
ประโยชน์อย่ำงเต็มที่ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สู ญเปล่ำ เสี ยหำย หรื อเสื่ อมสลำยก่อนเวลำ
อันสมควร
4.) กรณี ที่ มีบุคคลำกรคนใดปฏิ บตั ิ ตนในลักษณะที่ ก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้ง ทำงผลประโยชน์ กับ
บริ ษทั ให้พิจำรณำไปตำมโครงสร้ำงองค์กรของบริ ษทั และระเบียบข้อ บังคับเกี่ยวกับกำร ทำงำน
ทั้ง นี้ ให้ แ ต่ ล ะสำยงำนเป็ นผู พ้ ิ จ ำรณำเองในเบื้ อ งต้น และสรุ ป เรื่ อ งส่ งต่ อให้ ผู ้บังคับ บัญ ชำ
ระดับสู งและสำยงำนที่ เกี่ยวข้องเพื่อตัดสิ นควำมผิดพร้อมทั้งระบุโทษตำมควำม เหมำะสม แต่
หำกควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุ นแรงและก่อให้เกิดควำมเสี ยหำย เป็ นอย่ำงมำก ไม่
อำจอยู่ในวินิ จ ฉัย ของต้น สั งกัดได้ ก็ ใ ห้น ำเรื่ อ งเข้ำสู่ ฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษ ัท เพื่ อ พิ จำรณำหำ
ข้อสรุ ปและกำหนดโทษต่อไป
______________________________
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11. จรรยำบรรณด้ ำนกำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตและคอร์ รัปชั่น
ปัญหำกำรทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ที่มีอยู่ท้ งั ในภำครัฐและภำคเอกชนถือเป็ นปัญหำสำคัญที่บ่อนทำลำย
ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศชำติ แ ละยัง ส่ ง ผลกระทบอย่ ำ งรุ น แรงต่ อ กำรพั ฒ นำประเทศ
ให้เจริ ญก้ำวหน้ำทัดเทียมกับนำนำอำรยประเทศอื่น จึงสมควรที่ประชำชนและองค์กรทุกภำคส่ วนในสังคม
ไทยจะต้องร่ วมมือร่ วมแรงร่ วมใจที่จะต่อต้ำนและขจัดให้กำรทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ หมดสิ้ นไปจำกสังคมไทย
แนวปฏิบัติที่ดี
1.) ห้ ำ มบุ ค คลำกรของบริ ษ ัท ให้ หรื อ เสนอที่ จ ะให้ เงิ น หรื อ สิ่ ง ของหรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด แก่
บุคคลภำยนอก เช่น ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ คู่คำ้ ผูข้ ำย ผูร้ ับจ้ำง ฯลฯ โดยมีเจตนำเพื่อชักจูง
หรื อ โน้ม น้ำวให้บุ คคลภำยนอกนั้นกระทำหรื องดเว้น กระทำกำรใดโดยละเมิ ดต่อกฎหมำย
หรื อโดยมิชอบด้วยกฎหมำย หรื อโดยมิชอบด้วยอำนำจหน้ำที่ของตนเอง หรื อเพื่อแลกเปลี่ยน
กับสิ ทธิพิเศษอันมิควรได้ หำกบุคลำกรผูใ้ ดจงใจฝ่ ำฝื น จะต้องถูกลงโทษตำมกฎหมำย
2.) ห้ ำ มบุ ค คลำกรของบริ ษ ัท เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ เงิ น หรื อ สิ่ ง ของหรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด
สำหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น ซึ่ งมีผูเ้ สนอให้เพื่อจูงใจให้บุ คคลำกรนั้นกระทำหรื องดเว้นกระทำตำม
อำนำจหน้ำที่ในทำงที่ผิดกฎหมำยหรื อทำงที่มิชอบอื่นใด หำกบุคลำกรผูใ้ ดจงใจฝ่ ำฝื นจะต้องถูก
ลงโทษตำมกฎหมำย
3.) กำรด ำเนิ น กิ จ กำรของบริ ษ ัท ร่ ว มกับ หน่ ว ยงำนอื่ น ไม่ ว่ำจะเป็ นส่ ว นรำชกำร รั ฐ วิ ส ำหกิ จ
องค์กำรมหำชน หรื อภำคเอกชน ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ จะต้องเป็ นไปอย่ำงถูกต้องตำม
บทบัญญัติของกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีควำมโปร่ งใส ตรวจสอบได้และอธิ บำย
ได้อย่ำงสมเหตุสมผล
4.) บริ ษทั จะรณรงค์สร้ำงจิตสำนึ กและวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนิ นกิ จกำรด้วยควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
เคำรพ กฎห มำย ยึ ด มั่ น ใน ห ลั ก คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและมุ่ งรั ก ษำจรรยำบรรณ ของ
องค์กรและวิชำชี พรวมทั้งกำหนดเป็ นนโยบำยของบริ ษทั ให้บุคคลำกรถื อปฏิ บตั ิ ทั้งนี้ บริ ษทั
ควรยกย่องเชิดชูบุคลำกรที่ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำงด้วย
___________________________________
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12. จรรยำบรรณด้ำนกำรให้ หรื อกำรรับของขวัญ หรื อผลประโยชน์ อื่นใด และกำรเลีย้ งรับรอง
บริ ษ ัท ได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์ และวิ ธี ป ฏิ บัติ ที่ เหมำะสมในกำรให้ ห รื อ กำรรั บ ของขวัญ หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใด และกำรเลี้ยงรับรอง เป็ นแนวทำงให้บุคลำกรของบริ ษทั ปฏิ บตั ิอย่ำงถูกต้อง โปร่ งใส
ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับนโยบำย และจรรยำบรรณด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต และคอร์รัปชัน่
แนวปฏิบัติที่ดี
1.) ให้บุคลำกรของบริ ษทั สำมำรถให้หรื อรับของขวัญหรื อผลประโยชน์อื่นใด ตลอดจนกำรเลี้ยง
รับรองหรื อรับเลี้ยงรับรองจำกบุคคลอื่นได้ในโอกำสต่ำงๆ ตำมประเพณี หรื อวัฒนธรรม หรื อ
ให้ตำมมำรยำทที่ปฏิบตั ิในสังคม โดยกำรรับ หรื อกำรให้ของขวัญหรื อผลประโยชน์อื่นใดและ
กำรเลี้ยงรับรองหรื อรับเลี้ยงรับรองจำกบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อกำรตัดสิ นใจเชิงธุ รกิจ
และกำรรับหรื อกำรให้ของขวัญหรื อผลประโยชน์อื่นใดและกำรเลี้ยงรับรองหรื อรับเลี้ยงรับรอง
ดังกล่ำวจะต้องเป็ นไปด้วยควำมโปร่ งใส และไม่ขั ดต่อศี ล ธรรมและหรื อไม่ ใช่ สิ่ งของผิด /
ต้องห้ำมตำมกฎหมำย
2.) ห้ำมบุ ค ลำกรของบริ ษ ทั ให้หรื อรับของขวัญ หรื อผลประโยชน์อื่นใดจำกลูก ค้ำ คู่ค้ำ ผูร้ ับจ้ำง
ผูข้ ำยสิ นค้ำ/บริ กำร หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ทั้งที่เป็ นตัวเงิน และมิใช่ตวั เงิน เว้น
แต่ ในกรณี ก ำรให้ห รื อรั บ ของขวัญ หรื อผลประโยชน์อื่ นใด ที่ เกี่ ย วข้องกับ งำนประเพณี ซ่ ึ งมี
ขนบธรรมเนี ยมปฏิบตั ิอนั ดีงำมอยู่ทวั่ ไปแล้ว เช่ น งำนสวดพระอภิธรรม งำนฌำปนกิจศพ งำน
มงคลสมรส งำนอุปสมบท งำนวันเกิด ฯลฯ ให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมสมควรแก่กรณี
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ส่ วนที่ 4
นโยบำยที่สำคัญ
1. ด้ำนบุคคลำกร
บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน)ให้ควำมสำคัญแก่บุคลำกรของบริ ษทั ในทุกตำแหน่ง
และทุกระดับชั้น โดยถือว่ำบุคลำกรของบริ ษทั คือสิ่ งที่มีคุณค่ำที่สุดของบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั จึงมีนโยบำยที่
จะดูแลเอำใจใส่ ในเรื่ องต่ำงๆที่เกี่ยวกับบุคคลำกรของบริ ษทั เช่นกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน, กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและจิตใจ , กำรพัฒนำด้ำนควำมรู ้ควำมสำมำรถและ
ทักษะในกำรปฏิ บตั ิงำนควบคู่ไปพร้อมกับ กำรพัฒนำด้ำนจิ ตใจให้บุคลำกรของบริ ษ ทั เป็ นผูท้ ี่ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม ซึ่ งสำมำรถปฏิ บตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพพร้อมทั้งสำมำรถรักษำจรรยำบรรณไว้ได้บริ ษทั จะ
จัดให้มีระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและสิ ทธิ ประโยชน์แก่บุคคลำกร ของบริ ษทั ที่เหมำะสม เป็ น
ธรรมและชอบด้วยกฎหมำยรวมทั้งเปิ ดโอกำสให้บุคลำกรของบริ ษ ทั มี ควำมเจริ ญก้ำวหน้ำในอำชี พ และ
ตำแหน่งงำน โดยมีระบบกำรประเมินผลงำนเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยขององค์กร และธุรกิจของบริ ษทั มีระบบ
ในกำรเลื่ อนขั้นเลื่ อนตำแหน่ งที่ โปร่ งใส และมีประสิ ทธิ ภำพปรำศจำกกำรเลือกปฏิ บตั ิ และมี ระบบกำร
บริ ห ำรคนเก่ ง (Talent Management ) ตลอดจน มี ก ำรจัดทำแผนทดแทนตำแหน่ งงำน (Succession Plan)
ของกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรรวมถึงผูบ้ ริ หำร และพนักงำนในตำแหน่งที่มีผลกระทบสู งต่อควำมอยู่
รอดของบริ ษทั นอกจำกนี้ กำรสรรหำ และแต่งตั้งผูบ้ ริ หำรระดับสู งตำแหน่งตั้งแต่รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรขึ้น
ไปนั้นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั บริ ษทั ยังได้กำหนด ให้มีขอ้ บังคับ ระเบี ยบ
คำสั่งประกำศของบริ ษทั เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนที่ถูกต้อง และเป็ นไปตำมกฎหมำยแรงงำนและกฎหมำยอื่นที่
เกี่ ย วข้อง เช่ น กฎหมำยประกัน สั งคม กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเพื่อเป็ นหลักประกันว่ำบริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อบุคลำกรของบริ ษทั ทุกคนอย่ำงถูกต้อง
และเป็ นธรรม
____________________________________
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2. ด้ำนกำรควบคุมภำยใน
บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน) มี นโยบำยที่จะจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มี
ประสิ ทธิภำพและมีประสิ ทธิผล คณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบโดยตรงใน
กำรจัดให้มีและรักษำไว้ซ่ ึงระบบกำรควบคุมภำยในรวมทั้งดำเนินกำรทบทวนควำมมีประสิ ทธิภำพของระบบ
กำรควบคุม ภำยในอย่ำงสม่ำเสมอเพื่ อปกป้ อ งเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ้นและทรัพ ย์สินของบริ ษทั กำรควบคุม
ภำยในจะครอบคลุมถึง กำรควบคุมทำงกำรเงิน กำรดำเนิ นงำน กำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ระบบกำรควบคุมภำยในที่บริ ษทั จัดไว้ เพื่อช่วย
ให้บริ ษทั มีควำมมัน่ ใจอย่ำงสมเหตุสมผล ที่จะสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ในเรื่ องของ
ระบบข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่ องดังนี้
(ก.) ได้มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ นโยบำย กระบวนกำรทำงำนของบริ ษทั และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
(ข.) ทรัพย์สินของบริ ษทั มีอยูจ่ ริ ง และได้มีกำรควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษำ เป็ นอย่ำงดี
(ค.) กำรดำเนินงำนของบริ ษทั เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ รวมทั้งมีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง
ประหยัด
(ง.) วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริ ษทั ได้มีกำรบรรลุและดำเนินกำรอย่ำงมีประสิ ทธิผล
____________________________________
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3. ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
บริ ษทั ได้แต่งตั้งหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในเมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2553 เพื่อกำกับดูแลกำรทำงำน
ในด้ำ นต่ ำ งๆ และรำยงำนโดยตรงต่ อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมี ห น้ ำที่ ใ นกำรให้ ค ำปรึ ก ษำและ
ตรวจสอบ ประเมินกำรควบคุ มภำยในระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อให้แน่ใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยใน
และระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และกระบวนกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ได้จดั ให้มีข้ ึนอย่ำงเพียงพอ มี
ประสิ ทธิภำพตรงตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้
____________________________________
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หน้ำ 61

4. ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริ ษ ัท ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งทั่ว ทั้ง องค์ก รขึ้ น อย่ ำงเป็ นระบบ โดยจัด ตั้ง คณะ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อทำหน้ำที่ในกำรจัดทำนโยบำย วำงระบบ และประเมินควำมเสี่ ยงต่ำงๆ ทั้งที่
เกิดจำกปั จจัยภำยนอกและจำกกำรบริ หำรงำน และกำรปฏิ บตั ิงำนภำยในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทำงใน
กำรบริ หำรและจัดกำรควำมเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกำรสื่ อสำร จัดฝึ กอบรมสัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำร
แก่พนักงำน ให้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั
มีดงั นี้
(ก.) กำรกำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์ กำรบริหำรควำมเสี่ยง
เป็ นกำรกำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ควำมรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทำงบริ หำร
ควำมเสี่ ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนและทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริ ษทั จะมีกำรทบทวนเป็ น
ประจำทุกปี และจะดำเนินกำรจัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีควำมสอดคล้องกัน
(ข.) กำรระบุควำมเสี่ ยง
เป็ นกำรระบุควำมเสี่ ยงที่อำจมีผลกระทบต่ อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำก
ควำมเสี่ ย งที่ เกิ ด จำกปั จจัย ภำยในและปั จ จัย ภำยนอก เช่ น จำกสภำพแวดล้อ ม กฎหมำย กำรเงิ น ระบบ
สำรสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อกำรตัดสิ นใจ ควำมพึงพอใจของนักลงทุน กำรบริ หำรเงินลงทุน ทรัพยำกรบุคคล
ชื่ อเสี ยงและภำพลัก ษณ์ ระบบรักษำควำมปลอดภัย เป็ นต้น ซึ่ งบริ ษ ทั จะบริ หำรควำมเสี่ ยงโดยพิ จำรณำ
จัดลำดับควำมเสี่ ยงก่อนกำรพิจำรณำระบบกำรควบคุม ซึ่งถ้ำอยูใ่ นเกณฑ์สูงและสู งมำกบริ ษทั จะนำมำควำม
เสี่ ยงเหล่ำนั้นมำวิเครำะห์เพื่อใช้ในกำรจัดกำรก่อน
(ค.) กำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยง
เป็ นกำรวิเครำะห์เพื่อประเมินระดับควำมเสี่ ยงที่เหลืออยูห่ ลังจำกได้ประเมิน ระบบกำรควบคุมที่มีอยู่
และกำรจัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ ยง ซึ่งหำกควำมเสี่ ยงที่เหลือยังคงอยูใ่ นระดับสู งหรื อสู งมำก จะต้อง
กำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทันที โดยผูบ้ ริ หำรระดับสูงที่รับผิดชอบ และหำกควำมเสี่ ยงที่เหลืออยู่
ในระดับ ปำนกลำงหรื อ ระดับ ต่ ำ ให้ ก ำหนดมำตรกำรจัด กำรในระดับ ฝ่ ำยหรื อ แก้ไ ขในกระบวนกำร
ปฏิบตั ิงำน
(ง.) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เป็ นกำรกำหนดวิธีกำรจัดทำแผนในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่มีควำมสำคัญ ตำมที่ได้มีกำรจัดลำดับไว้
ในขั้นตอนของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงมีได้หลำยวิธี เช่น กำรควบคุม กำรโอนควำม
เสี่ ยง กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ ยง กำรใช้ประโยชน์จำกควำมเสี่ ยง หรื อกำรยอมรับควำมเสี่ ยง
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(จ.) กำรติดตำมผลและกำรสอบทำน
เป็ นขั้นตอนของกำรติดตำมผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงตำมแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมิ นผลกำร
จัด กำรควำมเสี่ ย ง ซึ่ งคณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งจะติ ด ตำมและรำยงำนให้ ผูบ้ ริ ห ำรระดับ สู งและ
คณะกรรมกำรบริ ษทั
________________________________________
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5. ด้ ำนกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำรสนเทศ
บริ ษทั กำหนดให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศ ทั้งที่เป็ นสำรสนเทศ
ทำงกำรเงิน และสำรสนเทศเรื่ องอื่นอย่ำงครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั ได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยสำรสนเทศของบริ ษทั จะต้องจัดทำขึ้นอย่ำงรอบคอบ ชัดเจน
กะทัดรั ด เข้ำใจง่ ำยและโปร่ งใส และต้องเปิ ดเผยสำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอทั้งในด้ำนบวกและด้ำนลบ
ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริ ง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงำนประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
____________________________________
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6. ด้ำนบัญชีและกำรเงิน
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรทำรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงิน ซึ่ งจะต้องถูกต้องสมบรู ณ์ตำมควำม
เป็ นจริ ง ทันเวลำสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุน้ หน่วยงำนของรัฐ และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องอื่นๆ ดังนั้น
จึ งก ำหนดให้ บุ ค ลำกรทุ ก ระดับ จะต้องปฏิ บ ัติตำมขั้น ตอนกระบวนกำรต่ำงๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ ระบบบัญ ชี
กำรเงิน และกำรควบคุ ม ภำยใน รวมถึ งข้อก ำหนดทำงบัญ ชี และกำรเงิน ของบริ ษ ัท และหลัก กำรบัญ ชี ที่
ยอมรับทัว่ ไปอย่ำงเคร่ งครัด ดังนี้
(ก.) ควำมถูกต้ องของกำรบันทึกรำยกำร
กำรบันทึกรำยกำรทำงธุรกิจทุกอย่ำงของบริ ษทั จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้
โดยไม่มีขอ้ จำกัดหรื อยกเว้นกำรบันทึกรำยกำรตำมควำมเป็ นจริ ง ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ และ
ตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงรำยกำรทำงธุรกิจครบถ้วนและเหมำะสม
(ข.) รำยกำรทำงบัญชีและกำรเงิน
รำยกำรทำงบัญ ชี และกำรเงินทุก ประเภทของบริ ษ ทั จะต้อ งมี ควำมถูก ต้องชัดเจน มีข้อมูล ที่ เป็ น
สำระส ำคัญ เพี ยงพอ รวมทั้งมี กำรเปิ ดเผยข้อมู ลส ำคัญอย่ำงเหมำะสม ตำมมำตรฐำนที่ ยอมรั บ ทัว่ ไป และ
เป็ นไปตำมระเบียบกำรเงินและกำรบัญชีของบริ ษทั พนักงำนทุกคนต้องตระหนักว่ำควำมถูกต้องของรำยกำร
บัญชีและกำรเงินของบริ ษทั เป็ นควำมรับผิดชอบร่ วมกันของคณะกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนที่มี
หน้ำที่รับผิดชอบในรำยกำรทำงธุรกิจในขั้นตอนต่ำงๆ
____________________________________
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7. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
บุคคลำกรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ิตำมระเบียบ และข้อกำหนดตำมกฎหมำยที่เ กี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ
และ/หรื อต่ำงประเทศ และก่อนกำรปฏิบตั ิงำนใดๆ ที่อำจมีขอ้ กฎหมำยกำหนดไว้ จะต้องมีควำมระมัดระวัง
มี กำรสอบทำนอย่ำงรอบคอบ และมี ก ำรตรวจสอบโดยผูท้ ี่ รับ ผิดชอบ ว่ำได้ ถื อปฏิ บัติตำมข้อกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องแล้ว
____________________________________
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8. ด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บริ ษทั มีนโยบำยที่จะให้พนักงำน และผูป้ ฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศ อัน
ประกอบด้วยวงจรเครื อข่ำยกำรสื่ อสำรข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในกำรปฏิบตั ิกำรและประมวลผลข้อมูล
เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่ วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริ ษทั อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ไม่ขดั ต่อ
กฎหมำย หรื อพระรำชบัญ ญัติที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยมี ม ำตรฐำนควำมปลอดภัย ที่ เพี ย งพอ เพื่ อประโยชน์ แ ละ
ประสิ ทธิผลทำงธุรกิจของบริ ษทั จึงกำหนดให้ถือปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก.) นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในทุ กด้ำนของงำนพร้อมกับพัฒนำบุคลำกรของบริ ษทั
ให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถที่ทนั สมัย
(ข.) พนักงำนจะต้องนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำเพื่อส่ งเสริ มกิจกำรของบริ ษทั ต้องไม่กระทำ
เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรื อละเมิดจริ ยธรรม และศีลธรรมอันดี
(ค.) ข้อมูลที่ได้บนั ทึกผ่ำนและเผยแพร่ ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศถือเป็ นควำมรับผิดชอบของ
เจ้ำของข้อมูลนั้นๆ ที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดควำมผิดกฎหมำย หรื อละเมิดต่อบุคคลที่สำม
(ง.) ใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกกฎหมำย และเป็ นมำตรฐำน
(จ.) กำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้งำน จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิและปฏิบตั ิตำมระเบียบที่
กำหนดไว้
(ฉ.) เจ้ำของข้อ มูล จะต้องป้ องกันระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศ และข้อมูล ที่ ส ำคัญ ทำงธุ รกิจของ
ตนเอง จำกกำรเข้ำถึงจำกภำยนอกหรื อกำรโจรกรรม และกำรบ่อนทำลำย เพื่อให้แน่ใจว่ำธุ รกิจ
ของบริ ษทั จะดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
(ช.) ผูม้ ีหน้ำที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยรวม ที่ได้รับกำรมอบหมำยจำกบริ ษทั มี
หน้ำที่ตอ้ งกำหนดมำตรกำรในกำรควบคุม และป้องกันระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำม
มัง่ คงและปลอดภัย รวมทั้งต้องติดตำมให้บุคลำกรทุกคนถือปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดโดยเคร่ งครัด
____________________________________
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ส่ วนที่ 5
นโยบำยต่ อต้ ำนคอร์ รัปชั่น (Anti – corruption Policy)
บทนำ
บริ ษทั ซิ มโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน) (ต่อไปเรี ยก “บริ ษัท”) มีอุดมกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจ
อย่ำงมีคุณธรรม ภำยใต้กรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยยึดหลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณและจริ ยธรรม
ในกำรดำเนินธุ รกิจ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำย เพื่อกำรดำเนิ นธุรกิจ
ด้วยควำมโปร่ งใส เป็ นธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้เข้ำร่ วมเป็ น “แนวร่ วมปฏิบัติ
ภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุจริ ต” เพื่อแสดงเจตนำรมย์และควำมมุ่งมัน่ ในกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน่ ทุก
รู ป แบบ บริ ษทั ฯ จึงได้กำหนด “นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่ น” และแนวทำงกำรปฏิบัติที่ ชัดเจนในกำร
ดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนำองค์กรสู่ควำมยัง่ ยืน
นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี้ ถือเป็ นฉบับปรับปรุ งเพิ่มเติมของประมวลจรรยำบรรณนโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่ได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
วัตถุประสงค์
นโยบำยฉบับนี้ จดั ทำขึ้นเพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำน และตัวแทนที่ทำหน้ำที่ในนำมบริ ษทั
ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ ตลอดจนทบทวนแนวทำงปฏิบตั ิโครงสร้ำงกำรรับผิดชอบ กำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบ เพื่อป้องกันกำรเกิดคอร์ รัปชัน่ และสนับสนุนให้พนักงำน
เฝ้ำระวังและรำยงำนกำรพบเห็นกำรคอร์รัปชัน่ ผ่ำนช่องทำงกำรสื่ อสำรที่ปลอดภัย
ขอบเขต
นโยบำยฉบับนี้ ให้ใช้กับกรรมกำร พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ ผูบ้ ริ หำร ตัวแทนที่ ทำหน้ำที่ ในนำมบริ ษ ทั
และให้ครอบคลุมถึงกระบวนกำรทำงำนด้ำนบุคคล ตั้งแต่กำรสรรหำหรื อกำรคัดเลือกบุคคลำกร กำรเลื่อน
ตำแหน่ ง กำรฝึ กอบรม กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บัติงำนพนั ก งำน และกำรให้ผ ลตอบแทน โดยกำหนดให้
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชำทุ ก ระดับ สื่ อ สำรท ำควำมเข้ำใจ กั บ พนัก งำนเพื่ อ ใช้ใ นกิ จ กรรมทำงธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ใ นควำม
รับผิดชอบและควบคุมดูแลกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท มี น โยบำยที่ จ ะไม่ ล ดต ำแหน่ ง ลงโทษ หรื อ ให้ ผ ลทำงลบต่ อ พนัก งำนที่ ป ฏิ เสธกำร
คอร์รัปชัน่ แม้วำ่ กำรกระทำนั้นจะทำให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกำสทำงธุรกิจ
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คำนิยำม
คอร์ รัปชั่น

กำรติดสิ นบนไม่ว่ำจะอยูใ่ นรู ปแบบใด ๆ โดยกำรเสนอให้ สัญญำ มอบให้ ให้คำมัน่
เรี ย กร้ อ ง หรื อ รั บ ซึ่ งเงิ น ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดซึ่ งไม่ เหมำะสม กับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรื อผูม้ ีหน้ำที่ไม่วำ่ จะโดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระทำหรื อละเว้นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ อัน
เป็ นกำรให้ได้มำหรื อรักษำไว้ซ่ ึ งธุ รกิจ หรื อแนะนำธุ รกิจให้กบั บริ ษ ทั โดยเฉพำะ
หรื อ เพื่อให้ได้มำหรื อรัก ษำไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์อื่นใดในทำงธุ รกิ จอันมิ ชอบด้วย
กฎหมำย

พนักงำนของบริษัท

กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกระดับของ บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่

คู่ค้ำ

ผูจ้ ดั หำสิ นค้ำและบริ กำรให้กบั บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่

ผู้มสี ่ วนได้เสีย

ผูเ้ กี่ยวข้อง เช่น ผูถ้ ือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่คำ้ เจ้ำหนี้ คู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำครัฐ
ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ในสังคม

ลูกค้ำ

ผูใ้ ช้บริ กำรของ บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่

หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ
1. คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำยและกำกับดูแล ให้มีระบบ
กำรสนับสนุนกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนกำกับดูแลให้บริ ษทั มีระบบที่สนับสนุนกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน่
ที่มีประสิ ทธิ ภำพ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำฝ่ ำยบริ หำรได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญและปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรม
องค์กร
2. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำกับดูแลกิ จกำร มี หน้ำที่ และรับผิดชอบในกำรพิ จำรณำเห็ นชอบ
นโยบำยและมำตรกำรต่ อต้ำนคอร์ รัป ชั่น แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษ ทั เพื่ อพิ จำรณำอนุ มัติ และ
พิ จำรณำทบทวน ติ ด ตำม และประเมิ นผลกำรปฏิ บัติตำมที่ ก ำหนดไว้ในนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัป ชั่น
ดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงกำรปรับปรุ งนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ให้มีประสิ ทธิภำพดียงิ่ ขึ้น
3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงินและ
บัญ ชี ระบบควบคุ ม ภำยใน ระบบตรวจสอบภำยในและระบบบริ หำรควำมเสี่ ยงให้ม ั่นใจว่ำเป็ นไปตำม
มำตรฐำนสำกล มีควำมรัดกุม เหมำะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิภำพ
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4. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง มีหน้ำที่ และรับผิดชอบในกำรประเมินควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับ
กำรคอร์รัปชัน่ ตลอดจนกำหนดมำตรกำรและแนวทำงป้องกันควำมเสี่ ยงจำกกำรคอร์ รัปชัน่
5. กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูบ้ ริ หำร มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรกำหนดให้มีระบบ และให้กำรส่งเสริ ม
และสนับสนุนนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่ อสำรไปยังพนักงำนและผูเ้ กี่ ยวข้องทุกฝ่ ำยนำไปปฏิบตั ิ
รวมทั้งทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมำย
6. ผูต้ รวจสอบภำยในมี ห น้ำที่ และรั บ ผิดชอบในกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิ บัติงำนว่ำ
เป็ นไปอย่ำงถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏิบตั ิ อำนำจดำเนินกำร ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมำย ข้อกำหนด
ของหน่วยงำนกำกับดูแล เพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีระบบควบคุมที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเสี่ ยงด้ำน
คอร์รัปชัน่ ที่อำจเกิดขึ้น และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
7. พนักงำนจะต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ให้สอดคล้องกับนโยบำยฉบับนี้ กรณี มีขอ้ สงสัยหรื อพบเห็นกำรฝ่ ำ
ฝื นนโยบำยฉบับนี้ จะต้องรำยงำนต่อผูบ้ ังคับบัญชำหรื อผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนที่กำหนดไว้ตำมนโยบำย
ระบบกำรร้องเรี ยน และแจ้งเบำะแส
แนวทำงกำรปฏิบัติ
1. กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร พนักงำนบริ ษทั ทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน
และจรรยำบรรณบริ ษทั โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่ องคอร์รัปชันไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
2. พนักงำนบริ ษทั ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เข้ำข่ำยคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษ ัท ต้อ งแจ้ง ให้ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชำหรื อ บุ ค คลที่ รับ ผิ ด ชอบทรำบ และให้ ค วำมร่ ว มมื อ ในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งต่ำงๆ หำกมีขอ้ สงสัย หรื อข้อซักถำมให้ปรึ กษำกับผูบ้ งั คับบัญชำ หรื อบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้ำที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณบริ ษทั ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่กำหนดไว้
3. บริ ษทั จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงำนที่ปฏิเสธหรื อแจ้งเรื่ องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั โดยใช้มำตรกำรคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน ตำมที่
บริ ษทั กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ องระบบกำรร้องเรี ยน และแจ้งเบำะแส
4. ผูท้ ี่กระทำคอร์ รัปชันเป็ นกำรกระทำผิดจรรยำบรรณบริ ษทั ซึ่งจะต้องได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัย
ตำมระเบียบที่บริ ษทั กำหนดไว้ นอกจำกนี้ อำจจะได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนั้นผิดกฎหมำย
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5. บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู ้ และทำควำมเข้ำใจกับบุคคลอื่นที่ตอ้ ง
ปฏิ บ ัติ ห น้ำที่ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ บริ ษ ทั หรื อ อำจเกิ ดผลกระทบต่ อ บริ ษ ัท ในเรื่ อ งที่ ต้องปฏิ บัติใ ห้ เป็ นไปตำม
นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันนี้
6. บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะสร้ำงและรักษำวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่ำคอร์รัปชันเป็ นสิ่ งที่ยอมรับไม่ได้ท้ งั
กำรทำธุรกรรมกับภำครัฐและภำคเอกชน
กำรฝ่ ำฝื นนโยบำย
บริ ษทั จะดำเนิ นกำรลงโทษทำงวินยั แก่พนักงำนผูฝ้ ่ ำฝื นกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยนี้ รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชำ
โดยตรงที่เพิกเฉยต่อกำรกระทำผิด หรื อรับทรำบว่ำมีกำรกระทำผิดแต่ไม่ดำเนิ น กำรจัดกำรให้ถูกต้อง ซึ่ งมี
บทลงโทษทำงวินัยถึงขั้นให้ออกจำกงำน กำรไม่ได้รับรู ้ถึงนโยบำยฉบับนี้ และ/หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องไม่
สำมำรถใช้เป็ นข้ออ้ำงไม่ปฏิบตั ิตำมได้
นอกจำกนี้ บริ ษ ัท สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะบอกยกเลิ ก กำรจัดซื้ อและว่ำ จ้ำงหำกพบว่ำผูจ้ ัด จำหน่ ำ ยสิ น ค้ำ /
ให้บริ กำรและผูร้ ับเหมำกระทำกำรคอร์รัปชัน่
นโยบำยที่เกี่ยวข้อง
พนักงำนควรอ่ำนและทำควำมเข้ำใจนโยบำยนี้ ร่ วมกับนโยบำยและคู่มืออื่นของบริ ษทั ดังนี้
▪ นโยบำยหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
▪ ระเบียบปฏิบตั ิฉบับที่ 1/2562 เรื่ อง ระบบกำรร้องเรี ยน และแจ้งเบำะแส
▪ ระเบียบปฏิบตั ิฉบับที่ 2/2562 เรื่ อง กำรให้ – รับของขวัญ หรื อประโยชน์อื่นใด และกำรเลี้ยงรับรอง
กำรกำกับติดตำมและกำรสอบทำน
บริ ษ ทั มี ก ำรสอบทำนกำรปฏิ บ ัติตำมนโยบำยต่ อ ต้ำนคอร์ รัป ชั่น นี้ อย่ำงน้อ ยปี ละ 1 ครั้ ง ตลอดจน
ทบทวนแนวทำงปฏิบ ัติ และข้อกำหนดในกำรดำเนิ นกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมำย
__________________________________
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ส่ วนที่ 6
นโยบำยควบคุมกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทย่อย
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรส่งคณะกรรมกำรบริ หำรเข้ำไปเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ย่อยทุกบริ ษทั โดย
มีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่ สุดของบริ ษทั ย่อย และให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ย่อย
รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ทุกไตรมำส ซึ่งในเรื่ องที่สำคัญในระดับเดียวกับที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ คณะกรรมกำรบริ ษทั ย่อย จะต้องได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ก่อนที่จะไป
ลงมติหรื อใช้สิทธิออกเสี ยงดำเนิ นกำรได้ ทั้งนี้ กำรส่ งกรรมกำรเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวเป็ นไป
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ กำหนดเป็ นระเบียบให้ผบู ้ ริ หำรที่ได้รับแต่งตั้งจำกบริ ษทั ย่อยนั้น ต้องดูแล
ให้บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่ องกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง กำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อกำรทำ
รำยกำรสำคัญอื่นใดของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ กำรเปิ ดเผย
ข้อมูล และกำรทำรำยกำรข้ำงต้นในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มี
ระบบควบคุมภำยใน กำรจัดเก็บข้อมูล และกำรบันทึกบัญชี ของบริ ษทั ย่ อยให้บริ ษทั ฯ สำมำรถตรวจสอบ
และรวบรวม มำจัดทำงบกำรเงินรวมได้ทนั กำหนดเวลำด้วย
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