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นโยบายบรรษัทภิบาล
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ (VISION)
เราจะเป็ นบริ ษทั ชัEนนําในการให้บริ การสิ นเชื! อ ด้วยความเป็ นเลิ ศในการบริ การ ซื! อสัตย์ โปร่ งใส
และมุ่งมัน! ที!จะพัฒนาธุ รกิจให้เติบโตอย่างยัง! ยืน ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคม
พันธกิจ (MISSION)
ดําเนินธุ รกิจให้สินเชื!อรายย่อย โดยรักษาสมดุลของผูม้ ีส่วนได้เสี ยของธุ รกิจ ดังนีE
พันธกิจ ต่ อ องค์ กร
สร้ า งความมั!น คงอย่ า งยัง! ยื น ต่ อ องค์ก ร ให้ เ ป็ นองค์ ก รที! ร องรั บ ต่ อ ความเปลี! ย นแปลง และมี
ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ วอยูต่ ลอดเวลา สามารถขยายธุ รกิจและเติบโตอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจ ต่ อ พนักงาน
สร้างและรักษาวัฒนธรรมที!ดีขององค์กร พัฒนาคุณภาพชี วิต โดยการพัฒนาวินยั ในชี วิต การพัฒนา
ด้านจิตใจ และการพัฒนาด้านความรู ้
พันธกิจ ต่ อ ผู้ถือหุ้น
ดําเนินธุ รกิจด้วยความซื! อสัตย์และโปร่ งใส สร้างผลตอบแทนที!ดี ส่ งเสริ มให้มีระบบตรวจสอบการ
บริ หารจัดการที!เป็ นมาตรฐาน โปร่ งใส และสามารถเปิ ดเผยได้
พันธกิจ ต่ อ ลูกค้ าและคู่ค้า
สนับสนุน ให้ความร่ วมมือปฎิบตั ิตามข้อกฎหมายที!ก่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ผบู ้ ริ โภค ด้วยความ
ซื! อสัตย์ ยึดมัน! ในคุณธรรม จริ ยธรรม และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที!ตอบแทนสังคม และสิ! งแวดล้อม
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จริยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จะปฏิบตั ิและดูแลให้เจ้าหน้าที!ที!เกี! ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จ
ถือปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุ รกิจ ดังต่อไปนีE
1. ประกอบธุ รกิจด้วยความซื! อสัตย์ สุ จริ ต และดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทัEง
ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน! ทําความดีต่อบุคคล สังคม และสิ! งแวดล้อม โดยจะปฏิบตั ิต่อผูท้ ี!มีส่วน
ได้เสี ยดังนีE
1.1 ปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในเรื! องของสิ นค้าและบริ การ โดยไม่เลือกปฏิ บตั ิ หากปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงหรื อเงื!อนไขไม่ได้ ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื!อหาทางออกร่ วมกัน ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า
ที!ตนได้ล่วงรู ้มาเนื!องจากการดําเนิ นธุ รกิจ อันเป็ นข้อมูลที!ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่เป็ น
การเปิ ดเผยตามหน้าที!ตามกฎหมาย และเปิ ดให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนได้เกี!ยวกับความไม่สมบรู ณ์ของสิ นค้า
และบริ การ
1.2 ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นโดยมุ่งให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสมสมํ!าเสมอ พร้อมจัดให้มี
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในรวมทัEงระบบบริ หารความเสี! ยงที!มีประสิ ทธิ ภาพ
1.3 ปฏิบตั ิต่อพนักงานโดยบริ ษทั จะสรรหาและรักษาพนักงานที!มีความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
รวมทัEงมุ่งพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื! องและส่ งเสริ มพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและความมัน! คง
ในอาชีพ
1.4 ปฏิ บตั ิต่อพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า โดยบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า
อย่า งเป็ นธรรม และรั ก ษาความลับ ภายใต้ห ลัก เกณฑ์ แ ละกฎหมายที! เ กี! ย วข้อ ง รวมทัEง ไม่ แ สวงหา
ข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สุจริ ตและไม่เป็ นธรรม
1.5 ปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนีE และคู่คา้ โดยยึดมัน! ในความซื! อสัตย์ต่อการปฏิ บตั ิ ตามเงื! อนไขที! ให้ไว้ต่อ
เจ้าหนีEและคู่คา้ ทุกประเภท โดยอยูภ่ ายใต้เงื!อนไข รวมทัEงหลักเกณฑ์และกฎหมายที!กาํ หนด
1.6 ปฏิบตั ิต่อสังคมโดยยึดมัน! ในการดําเนินธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และระมัดระวัง
ในการพิจารณาดําเนิ นการใดๆ ในเรื! องที!กระทบต่อความรู ้สึกของสาธารณชน (Public Interest) นอกจากนีE
บริ ษทั ยังมุ่งดําเนิ นการ และให้การสนับสนุ นกิ จกรรมต่างๆ ที!เป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนและสังคมโดยรวม
อย่างสมํ!าเสมอ
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1.7.ปฏิบตั ิต่อสิ! งแวดล้อม โดยบริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี! ยวกับสิ! งแวดล้อม ดูแล
ด้านความปลอดภัย และสิ! งแวดล้อมของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื!อไม่ให้มีผลกระทบใดๆ กับชุ มชน
ใกล้เคียง และส่ งเสริ มพนักงานให้มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิ! งแวดล้อม
2. ประกอบธุ รกิ จโดยมีระบบการดําเนิ นงานที!มีมาตรฐานและมีการควบคุ มที!ดี โดยใช้ความรู ้
ความสามารถอย่างเต็มที!ดว้ ยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที!เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทัEง
ถือปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายและข้อกําหนดที!เกี!ยวข้องอย่างเคร่ งครัดตลอดจนเปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลของสิ นค้า
และบริ การอย่างถูกต้องครบถ้วน
3. จัดให้มีการควบคุมดูแลและป้ องกันเกี!ยวกับรายการที!อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อ
รายการที! เกี! ยวโยงกัน หรื อรายการระหว่างกันที! ไม่เหมาะสม โดยกําหนดนโยบาย ระเบี ยบวิธีปฏิ บตั ิ
กระบวนการในการพิจารณาและอนุ มตั ิรายการ พร้อมทัEงเปิ ดเผยข้อมูลและอนุ มตั ิรายการที!เกี!ยวโยงกันให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หน่วยงานต่างๆ ที!เกี!ยวข้องซึ! งบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตาม
4. จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ต่อผูถ้ ื อหุ ้น นักลงทุน และสาธารณชนทัว! ไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนทัว! ถึงและทันกาล รวมทัEงเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที!เกี!ยวข้อง
5. ยึดมัน! ในการปฏิ บ ตั ิ ตามหลัก การกํา กับ ดู แลกิ จการที! ดีใ นฐานะบริ ษ ทั จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสร้างความเชื! อมัน! ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการมุ่งพัฒนางานกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั เพื!อ
ประโยชน์และสร้างความเชื!อมัน! ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
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สิ ทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) มีนโยบายถือปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที!กฎหมาย ข้อบังคับบริ ษทั และหน่วยงานที!เกี!ยวข้องกําหนด กระบวนการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ดําเนินการอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส และเป็ นธรรม โดยผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายมีสิทธิ และความเท่าเทียมกัน ดังนีE
1. สิ ทธิ ในการเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริ ษทั ผ่านการแต่งตัEงคณะกรรมการให้ทาํ หน้าที!แทน
2. สิ ทธิ การซืE อขายหรื อโอนหุ น้
3. สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและออกเสี ยงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และ
ร่ วมพิจารณาตัดสิ นใจในการเปลี!ยนแปลงที!สาํ คัญต่างๆ
4. สิ ทธิ ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื!นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
5. สิ ทธิ ในการแต่งตัEงและถอดถอนกรรมการ
6. สิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่งตัEงและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
7. สิ ทธิ ในการรับทราบข้อมูล ผลการดําเนินงาน นโยบายการบริ หารงาน อย่างเพียงพอและทันเวลา
8. สิ ทธิ ในการรับส่ วนแบ่งกําไรอย่างเท่าเทียมกัน
9. สิ ทธิ ในการรับทราบข้อมูลการทํารายการที!เกี!ยวโยงกัน
การประชุ มผู้ถือหุ้น
1. การกําหนดวัน เวลา สถานที! นัดประชุมผูถ้ ือหุ น้
คณะกรรมการบริ ษทั จะกําหนดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในวันเวลาและสถานที! ที!ผถู ้ ือหุ ้นจะมาร่ วมประชุ ม
ได้โดยสะดวก
2. หนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม
บริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุ ม วาระการประชุ ม ความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั
พร้ อมทัEงเอกสารข้อมูลให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสิ นใจในแต่ละวาระการประชุ มให้ผูถ้ ื อ
หุ ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม ซึ! งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที!กฎหมายและหน่วยงานที!เกี!ยวข้องกําหนดไว้
อย่างถูกต้องครบถ้วน
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3. การเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุม หรื อชื!อบุคคลเพื!อเข้ารั บการเลือกตัEงเป็ นกรรมการบริ ษทั
ล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ น้
นอกจากสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นซึ! งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1 ของหุ ้นที!จาํ หน่ ายได้แล้วทัEงหมดของบริ ษทั สามารถเสนอเพิ!มวาระการประชุ ม หรื อชื! อ
บุคคลเพื!อเข้ารับการเลือกตัEงเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้ โดยการส่ งเป็ นหนังสื อ
ให้แก่บริ ษทั เพื!อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา โดยสามารถแบ่งเป็ น 3 กรณี ดังนีE
3.1 ในกรณี การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ งวาระการประชุ ม พร้ อมรายละเอียดและเหตุผล
หรื อชื!อบุคคลที!เข้ารับการเลือกตัEงเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นหนังสื อให้แก่บริ ษทั ล่วงหน้า ในช่วงเดือนตุลาคมถึง
ธันวาคมของทุกปี ซึ! งบริ ษทั จะได้มีการประกาศแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า
3.2 ในกรณี การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งวาระการประชุม พร้ อมรายละเอียดและเหตุผล
เป็ นหนังสื อให้แก่บริ ษทั ล่วงหน้า 30 วัน
3.3 ในกรณี ที!ประชุ มคณะกรรมการมีมติให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นแล้ว ให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งวาระการประชุ ม
พร้อมรายละเอียดและเหตุผล เป็ นหนังสื อให้แก่บริ ษทั ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที!ประชุ มคณะกรรมการมีมติให้มี
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้ว
หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม หรื อชื!อบุคคลเพื!อเข้ารับการเลือกตัEงเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า
ต้องเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ที!มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ตามที!ปรากฏรายชื!อ ณ วันกําหนด
รายชื! อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) เพื!อสิ ทธิ เข้าประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องแจ้งชื! อ ที! อยู่ เบอร์ โทรศัพท์
โทรสาร หรื ออีเมล (ถ้ามี) ที!สามารถติดต่อได้ มาพร้อมกับวาระการประชุม หรื อชื!อบุคคลที!เข้ารับการเลือกตัEง
เป็ นกรรมการบริ ษทั ด้วย
กระบวนการพิจารณา
ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั จะรวบรวมวาระการประชุม พร้อมรายละเอียดและเหตุผล หรื อชื!อบุคคลที!เข้ารับ
การเลือกตัEงเป็ นกรรมการบริ ษทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื!อพิจารณาว่าจะเพิ!มเป็ นวาระหนึ! งใน
การประชุ มหรื อไม่ หรื อ พิจารณาแต่ ง ตัEงบุ คคลให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั และแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบ
ล่วงหน้า (ทางโทรสาร อีเมล หรื อช่องทางอื!นๆ ตามความเหมาะสม) หรื อพิจารณาตอบในที!ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ น้
4. การเข้าร่ วมประชุมและลงทะเบียน
ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน หรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื!นเข้าร่ วมประชุ ม
และออกเสี ยงลงคะแนนแทนก็ได้ บริ ษทั เปิ ดให้ผถู ้ ือหุ ้นลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม
และได้จดั ระบบเพื!ออํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วน ทุกรายด้วยความรวดเร็ ว
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5. การสอบถาม แสดงความเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมี สิทธิ อย่างเท่ าเทียมกัน ในการตรวจสอบการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทุกครัE ง ผูถ้ ือหุ ้นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็ นและให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที! การพิจารณาและลงมติในทุกเรื! องเป็ นไปอย่างอิสระ ในการลงคะแนนนับ 1
หุ น้ เป็ น 1 เสี ยง เท่าเทียมกันทุกราย บริ ษทั ได้จดบันทึกรายงานการประชุมพร้อมทัEงข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ มติ
ของที!ประชุมและจํานวนคะแนนเสี ยงที!เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื!อให้ผถู ้ ือหุ น้ และผูท้ ี!เกี!ยวข้องตรวจสอบด้วย
6. การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษ ัท ให้ความสํา คัญต่ อ การประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นเป็ นอย่า งมาก โดยถื อ เป็ นหน้า ที! ที!
คณะกรรมการบริ ษทั ทุกคนต้องเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุกครัE ง นําเสนอข้อมูลต่างๆให้ผถู ้ ือหุ ้นอย่างครบถ้วน
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุ น้ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ซกั ถามและตอบข้อซักถามนัEนด้วยข้อมูล
ที!ถูกต้อง
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จรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบัติสําหรับกรรมการบริษทั
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการของ
บริ ษทั เพื!อถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้านจริ ยธรรมเพื!อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื!นๆ ภายใต้
หลักการดังต่อไปนีE
1. ความซื!อสั ตย์ ยุติธรรมและคุณธรรม
•
•

•

•
•

ในการดําเนินกิจการ กรรมการจะกระทําการด้วยความซื! อสัตย์ ยุติธรรม และมีคุณธรรม
กรรมการจะไม่เลือกปฏิบตั ิจากความแตกต่างด้านเชืE อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรื อความไร้
สมรรถภาพทางร่ างกาย
กรรมการจะไม่ให้คาํ สัญญาหรื อทําข้อผูก พันในเรื! องที! บ ริ ษ ทั ไม่ ประสงค์จะดํา เนิ นการ หรื อไม่
สามารถจะดําเนินการได้
การกระทําการใดๆ ของกรรมการจะเป็ นไปโดยความซื! อสัตย์
กรรมการจะยึดมัน! ต่อความจริ ง และจะไม่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจผิด ทัEงโดยทางตรงและทางอ้อม จะไม่
พูดหรื อกระทําการอันเป็ นเท็จ และจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยละเว้นการพูดหรื อการปฏิบตั ิ

2. การดําเนินธุรกรรมส่ วนตัว
•

•
•

การดําเนิ นธุ รกรรมส่ วนตัว หรื อธุ รกิจอื!นๆ ของกรรมการ จะต้องแยกออกจากการดําเนิ นกิจการของ
บริ ษทั ในฐานะกรรมการ
กรรมการจะไม่ใช้ชื!อบริ ษทั ในการดําเนินธุ รกรรมส่ วนตัว หรื อธุ รกิจอื!นๆ
กรรมการจะใช้ผลิตภัณฑ์ และบริ การที!บริ ษทั เสนอให้ในเงื!อนไขตามที!บริ ษทั เสนอเท่านัEน

3. การรักษาความลับ
•

•

กรรมการจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที!เป็ นความลับของลูกค้า พนักงาน และการดําเนิ นงานของบริ ษทั ทัEงโดย
เจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลที!สาม ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากบริ ษทั
กรรมการจะไม่ใช้ขอ้ มูลที!ได้รับจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั เพื!อผลประโยชน์ทางการเงินส่ วนตน และ
จะไม่ใช้ขอ้ มูลนัEนเพื!อประโยชน์ทางการเงินของผูอ้ ื!น

บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คู่มือการกํากับดูแลกิจการที!ดี

หน้า 12

4. การเปิ ดเผยเรื!องผลประโยชน์
•

•

•

กรรมการจะต้องเปิ ดเผยผลประโยชน์จากธุ รกิจส่ วนตัว หรื อธุ รกิจอื!นๆ รวมทัEงเรื! องใดๆ ที!เป็ นความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื ออาจนําไปสู่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามนโยบายที!อาจกําหนดให้
กรรมการปฏิบตั ิในแต่ละครัEงโดยทันที
กรรมการจะต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที!ตนมีกบั บริ ษทั ตามนโยบายเรื! องความเป็ นอิสระที!อาจ
กําหนดให้กรรมการปฏิบตั ิในแต่ละครัEง
การดําเนิ นกิจการใดๆ กับบริ ษทั ของกรรมการ จะต้องอยูใ่ นระดับที!เหมาะสม (at arm's length) เพื!อ
หลีกเลี!ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที!อาจเกิดขึEน

5. การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย
•

กรรมการจะยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกําหนดที!เกี!ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิจ

6. การรับเงิน ของขวัญ สั นทนาการ และการเดินทาง
•

•

กรรมการจะต้องไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที!การเป็ นกรรมการ เพื!อหาผลประโยชน์ส่วนตนจากผูป้ ระกอบธุ รกิจ
กับบริ ษทั รวมทัEงผูท้ ี!กาํ ลังติดต่อเพื!อดําเนินธุ รกิจกับบริ ษทั
ในกรณี ที!มีผเู ้ สนอให้ กรรมการจะต้องไม่รับผลประโยชน์ส่วนตนในจํานวนที!เกินความเหมาะสม

บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คู่มือการกํากับดูแลกิจการที!ดี

หน้า 13

จรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบัติสําหรับผู้บริหารและพนักงาน
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิสําหรับ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานเพื!อถือปฏิบตั ิดงั นีE
1. ข้ อพึงปฏิบัติสําหรับผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หารหมายถึง พนักงานที!มีผใู ้ ต้บงั คับบัญชา นอกจากผูบ้ ริ หารจะต้องพึงปฏิบตั ิในจรรยาบรรณ
ทุกๆ ข้อในฐานะที!เป็ นพนักงานคนหนึ! งของบริ ษทั แล้ว ผูบ้ ริ หารยังต้องมีแนวทางปฏิบตั ิที!ดีเพื!อเสริ มสร้าง
การเป็ นผูบ้ ริ หารที!ดี และในฐานะที!เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานจึงจําเป็ นต้องเป็ นผูน้ าํ และเป็ นแบบอย่าง
ในการประพฤติปฏิบตั ิที!ดีให้แก่พนักงานโดยทัว! ไปด้วย จึงกําหนดแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับผูบ้ ริ หารไว้ ดังนีE
1.1 ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้น
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิหน้าที!ดว้ ยความซื! อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากข้อมูลของบริ ษทั ซึ! งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
และไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก รวมทัEงไม่ดาํ เนิ นการใดๆ อันเป็ นลักษณะที!อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.2 ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิ บตั ิต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริ หารงานโดยความไม่ลาํ เอียง สนับสนุ นการ
สร้ างศัก ยภาพในความก้า วหน้า และเพิ! มประสิ ท ธิ ภาพในการทํางานของพนักงาน รวมทัEง ส่ ง เสริ ม ให้
พนักงานมีความเข้าใจในเรื! องจรรยาบรรณที!พนักงานต้องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม
และปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ จริ ตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
1.3 ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิต่อลูกค้า
ผูบ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิต่อลูกค้าตามข้อปฏิบตั ิจริ ยธรรมธุ รกิจที!กิจการกําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
1.4 ผูบ้ ริ หารต่อคู่คา้
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้องหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ ที!ไม่ชอบธรรม
จากคู่ค ้า และหากปฏิ บตั ิ ตามเงื! อนไขข้อใดไม่ไ ด้ ให้รีบ แจ้งคู่ ค ้าให้ทราบล่ วงหน้าเพื! อร่ วมกันหาแนว
ทางแก้ไข
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1.5 ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิ บตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที!ดี และไม่แสวงหา
ข้อมูลที!เป็ นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที!ไม่สุจริ ต
1.6 ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิต่อสังคมและสิ! งแวดล้อม
ผูบ้ ริ หารต้องปฏิ บ ตั ิ หรื อควบคุ มให้มี การปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายและกฎระเบี ย บที! เกี! ยวข้อง และ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุ น และอาสาทํากิจกรรมที!เป็ นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม
2. ข้ อพึงปฏิบัติสําหรับพนักงาน
เพื!อเป็ นการเสริ มสร้างการทํางานที!ดี มีประสิ ทธิ ภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนีE
2.1 พนักงานพึงปฏิ บตั ิ งานด้วยความซื! อสัตย์สุจริ ต ด้วยความอุตสาหะ ขยันหมัน! เพียร และปรั บปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานให้ดียง!ิ ขึEน ทัEงนีEเพื!อประโยชน์ต่อตนเองและบริ ษทั
2.2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทํางานของบริ ษทั โดยเคร่ งครัด
2.3 พนัก งานพึ ง ให้ค วามเคารพและเชื! อฟั งผูบ้ งั คับ บัญชาที! ส!ั ง การโดยชอบด้วยนโยบายและระเบี ย บ
ข้อบังคับของบริ ษทั
2.4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอืEอเฟืE อช่วยเหลือซึ! งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง ซึ! งจะนําไปสู่ ความเสี ยหายต่อบุคคลอื!นและบริ ษทั
2.5 พนักงานพึงเคารพสิ ทธิ และให้เกียรติซ! ึ งกันและกัน หลีกเลี!ยงการนําข้อมูลหรื อเรื! องราวของผูอ้ ื!นทัEงใน
เรื! องเกี!ยวกับการปฏิบตั ิงานและเรื! องส่ วนตัว ไปเปิ ดเผยหรื อวิพากษ์วิจารณ์ ในลักษณะที!จะก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหายทัEงต่อพนักงานและต่อบริ ษทั
2.6 พนักงานพึงหลีกเลี! ยงการรับของขวัญใดๆ ที!อาจทําให้ตนเองรู ้สึกอึดอัดในการปฏิ บตั ิหน้าที!ในภาย
หน้า หากหลีกเลี!ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาในทันที
2.7 พนักงานไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที!หรื อประโยชน์จากหน้าที!การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรื อ
พรรคพวก หรื อทําธุ รกิจแข่งขันกับบริ ษทั
2.8 พนักงานพึงปฏิบตั ิต่อ ลูกค้า คู่คา้ ด้วยความซื! อสัตย์สุจริ ต และด้วยความเสมอภาค
2.9 พนักงานพึงรักษาความลับของ ลูกค้า คู่คา้ และบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
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2.10 พนักงานพึงรายงานเรื! องที!ได้รับทราบให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยมิชกั ช้า เมื!อเรื! องที!รับทราบอาจมี
ผลกระทบต่อการดําเนินงาน หรื อชื!อเสี ยงของบริ ษทั
2.11 พนักงานพึงรักษาดูแล สิ ทธิ ประโยชน์และทรัพย์สินของบริ ษทั ให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที! ประหยัด มิให้สิEนเปลือง สู ญเปล่า เสี ยหาย หรื อเสื! อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
บทกําหนดโทษ
กรณี ที!ฝ่ายบริ หารและพนักงาน ปฏิบตั ิตนในลักษณะที!ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษทั ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริ ษทั และระเบียบข้อบังคับเกี!ยวกับการทํางาน ทัEงนีE
ให้แต่ละฝ่ ายงานเป็ นผูพ้ ิจารณาเองในเบืEองต้นและสรุ ปเรื! องส่ งต่อให้ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งและสายงานที!
เกี! ยวข้อง เพื!อตัดสิ นความผิดพร้ อมทัEงระบุ โทษตามความเหมาะสมต่ อไป แต่ หากความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที!เกิดขึEนรุ นแรงและก่อให้เกิดความเสี ยหายเป็ นอย่างมาก ไม่อาจอยูใ่ นวินิจฉัยของต้นสังกัดได้
ก็ให้นาํ เรื! องเข้าสู่ ฝ่ายบริ หารหรื อคณะกรรมการของบริ ษทั เพื!อพิจารณาหาข้อสรุ ปและกําหนดโทษต่อไป
การกําหนดโทษ
1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
4. ดําเนินคดีตามกฎหมาย
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จรรณยาบรรณและข้ อพึงปฏิบัติสําหรับนักลงทุนสั มพันธ์
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ปฏิบตั ิตามแนวทางที!กาํ หนดไว้ในหนังสื อ “จรรยาบรรณนัก
ลงทุนสัมพันธ์” ที!จดั ทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ! งมีหลักการดังต่อไปนีE
1. นักลงทุนสั มพันธ์ ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลที!สําคัญ และจําเป็ นต่ อการตัดสิ นใจลงทุนอย่ างถูกต้ อง เพียงพอ และ
ทันเวลา
•
•

•

•

•
•

นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลที!ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ
หน่วยงานทางการ เช่น สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้วจิ ารณญาณในการให้ขอ้ มูลต่างๆ อย่างระมัดระวัง และรอบคอบ โดยนัก
ลงทุ น สั ม พัน ธ์ ส ามารถปฏิ เ สธที! จ ะให้ ข ้อ มู ล ได้ หากพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่า ข้อ มู ล ดัง กล่ า วเป็ น
ความลับทางการค้า หรื อเป็ นข้อมูลที!อาจทําให้บริ ษทั เสี ยความสามารถในการแข่งขันได้
นักลงทุนสัมพันธ์ควรพิจารณาการให้ขอ้ มูลต่างๆ ให้มีความชัดเจน และมีรายละเอียดเพียงพอต่อ
การทํา ความเข้า ใจ เช่ น การชีE แจงข้อ มู ล หรื อ เหตุ ผ ลที! ท ํา ให้ ผ ลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท
เปลี!ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 และ/หรื อ ข้อมูลใน MD&A ควรมีคาํ อธิ บายที!ชดั เจน ทําให้เข้าใจ
ถึงที!มาที!ไป และเหตุผลของการเปลี!ยนแปลงของตัวเลขต่างๆ ได้
ในกรณี ที! มี ข่ า วลื อ หรื อ ข่ า วรั! ว นัก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ ค วรรี บ ดํา เนิ น การชีE แจงข้อ เท็ จ จริ ง ให้ แ ก่
สาธารณะ โดยปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี! ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของ
บริ ษทั จดทะเบียน
นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเปิ ดเผยข้อมูลที!ไม่ถูกต้อง ด้วยเจตนารมณ์ในการผลักดันให้มีการซืE อหุ ้น
ของบริ ษทั
นักลงทุ นสั มพันธ์ ค วรกําหนดช่ องทางการเปิ ดเผยข้อมู ล หรื อแหล่ ง ข้อมู ลให้ก ับผูใ้ ช้ข ้อมู ลได้
รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน

2. นักลงทุนสั มพันธ์ ต้องไม่ ใช้ ข้อมูลภายในเพือ! ประโยชน์ ส่วนตน และผู้อนื!
•

บริ ษทั จดทะเบี ยนควรกําหนดแนวทางในการดูแลข้อมูลภายใน เช่ น กําหนด และจํากัดบุคคลที!
สามารถเข้าถึ งข้อมูลภายในได้ โดยนักลงทุนสัมพันธ์ที!มีสิทธิB เข้าถึ งข้อมูลภายใน ต้องไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื!นทราบจนกว่าจะมี การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามกฎเกณฑ์ต่างๆ
แล้ว
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นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบที!เกี! ยวข้องกับการดูแลข้อมูลภายในให้ถูกต้อง เช่ น
ข้อมูลที!มีนยั สําคัญต่อผลการดําเนิ นงาน ควรมีการเปิ ดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
ทราบทัว! กันก่อนมีการเปิ ดเผยให้กบั ผูล้ งทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ!งโดยเฉพาะเจาะจง
บริ ษทั จดทะเบียนควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการซืE อขายหุ ้นของบริ ษทั ให้แก่นกั ลงทุนสัมพันธ์ เช่น
กําหนดช่วงเวลาในการห้ามซืE อขายหุ น้ และการรายงานการซืE อขายหุ ้นให้แก่ฝ่าย Compliance หรื อ
หน่วยงานอื!นใดที!ได้รับมอบหมาย เช่น เลขานุการบริ ษทั เป็ นต้น
นัก ลงทุ นสั ม พันธ์ ค วรกํา หนดช่ วงเวลางดรั บ นัด หรื อตอบคํา ถามเกี! ย วกับ ผลประกอบการใน
อนาคตอันใกล้ให้แก่นกั วิเคราะห์ และนักลงทุน (Quiet Period) ทัEงนีE เนื! องจากนักลงทุนสัมพันธ์
ของแต่ละบริ ษทั จะเริ! มรับรู ้ขอ้ มูลงบการเงิน ในช่วงเวลาที!แตกต่างกัน ดังนัEน นักลงทุนสัมพันธ์จึง
ควรพิจารณากําหนดช่วงเวลา Quiet Period ให้เหมาะสม และใกล้เคียงกับช่วงเวลาที!เริ! มรับทราบ
ตัวเลขให้มากที!สุด เช่น อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเปิ ดเผยงบการเงิน
กรณี มีการจัดประชุ มนักวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิ น (Earnings Preview) นักลงทุนสัมพันธ์
ควรดําเนินการให้แล้วเสร็ จก่อนช่วง Quiet Period และควรระมัดระวังการให้ขอ้ มูล โดยต้องไม่ให้
ข้อมูลใดๆ ที! มีขอ้ กําหนดห้ามเอาไว้ เช่ น ตัวเลขประมาณการรายได้ และกําไรของงวดการเงิ น
นัEนๆ

3. นักลงทุนสั มพันธ์ ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างเท่ าเทียมและเป็ นธรรม โดยเปิ ดโอกาสให้ บุคคลที!เกี!ยวข้ องทุก
กลุ่มสามารถเข้ าถึงและสอบถามข้ อมูลได้
•

•
•

•

นักลงทุ นสัมพันธ์ตอ้ งเปิ ดโอกาสให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีโอกาสเข้าถึ งข้อมูลอย่างเท่าเที ยมกัน ทัEงนีE
รู ปแบบกิจกรรมที!จดั ให้บุคคลแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม แต่ขอ้ มูลที!ให้ตอ้ ง
เป็ นข้อมูลที!เท่าเทียมกัน และไม่ทาํ ให้ฝ่ายหนึ!งฝ่ ายใดเสี ยเปรี ยบ หรื อเสี ยโอกาสในการลงทุน
นักลงทุ นสัม พันธ์ ค วรเปิ ดโอกาสให้ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ติ ดต่อ และสอบถามข้อสงสั ยได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิที!จะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มหนึ!งกลุ่มใดเป็ นพิเศษ
นักลงทุนสัมพันธ์ควรเปิ ดเผยข้อมูลที!นาํ เสนอในการประชุ มเฉพาะกลุ่มให้สาธารณะรับทราบโดย
ทัว! กัน และทันทีที!สามารถทําได้ เช่น ควรนํา Roadshow Presentation และ Analyst Presentation
มาเผยแพร่ บน เวบไซต์ของบริ ษทั ภายหลังจากการประชุมเสร็ จสิE นโดยเร็ ว
นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้ความระมัดระวังในการสื! อสารข้อมูลผ่านทางเครื อข่ายทางสังคม (Social
Network) โดยนักลงทุนสัมพันธ์สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพื!อช่ วยให้เข้าใจมุมมองของนัก
ลงทุนได้ แต่หากพบประเด็นที!ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื!อน และจําเป็ นต้องชีE แจง นักลงทุน
สัมพันธ์ ควรแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทุกฝ่ ายรับทราบโดยทัว! กัน เพื!อ
ป้ องกันปั ญหาการให้ขอ้ มูลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ!ง
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นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม ดังนีE
3.1) การปฏิบัติต่อนักลงทุน
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบตั ิต่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็ นนัก
ลงทุนรายใหญ่ หรื อรายเล็ก
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้โอกาสแก่นกั ลงทุนรายบุคคลได้เข้าถึ งข้อมูลในระดับที!
เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบัน
• นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเลือกปฏิบตั ิในการรับนัดประชุ ม (One-on-One Meeting)
กับ นัก ลงทุ นสถาบัน หรื อกลุ่ ม นักลงทุ น หากไม่ ส ามารถรั บ นัดได้ทุ ก กลุ่ ม นัก
ลงทุนสัมพันธ์ควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการรับนัดที!ชดั เจนและเป็ นธรรมแก่ทุก
ฝ่ าย
• ในการจัดกิจกรรมให้แก่นกั ลงทุน เช่น การเยีย! มชมกิจการ และการพบปะนักลงทุน
นักลงทุนสัมพันธ์ควรดําเนิ นการโดยพิจารณาถึ งประโยชน์ของบริ ษทั และความ
คุม้ ค่าของทรัพยากรที!จะใช้เป็ นที!ตE งั
3.2) การปฏิบัติต่อนักวิเคราะห์
• ในการจัดประชุ มนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) นักลงทุนสัมพันธ์ควรเชิ ญ และ
เปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์จากทุกบริ ษทั หลักทรัพย์ได้เข้าร่ วมอย่างเท่าเทียมกัน
• นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ส!ิ งของตอบแทน หรื อของขวัญแก่นกั วิเคราะห์เพื!อจูง
ใจหรื อโน้มน้าวให้เขียนบทวิเคราะห์ให้แก่บริ ษทั และ/หรื อ ให้เขียนบทวิเคราะห์
ในเชิงบวกเท่านัEน
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรเคารพในผลงาน และความเห็นของนักวิเคราะห์ แต่สามารถ
ชีEแจงข้อเท็จจริ งที!ถูกต้องได้ หากเห็นว่ามีการใช้ หรื อให้ขอ้ มูลที!คลาดเคลื!อน
3.3) การปฏิบัติต่อสื! อมวลชน
• นักลงทุ นสัมพันธ์ควรให้ขอ้ มูล และเปิ ดโอกาสให้สื!อมวลชนได้รับทราบข้อมูล
ตามความเหมาะสม
• นัก ลงทุ นสั ม พันธ์ ไม่ ค วรใช้เงื! อนไขในการทํา ธุ รกิ จกับ สื! อมวลชน เช่ น การลง
โฆษณาในสื! อ เพื! อให้สื! อมวลชนนํา เสนอข่ า ว หรื อให้ค วามเห็ นในเชิ ง บวกแก่
บริ ษทั
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• นักลงทุ นสั มพันธ์ ไม่ ควรให้ส!ิ งตอบแทน หรื อของขวัญแก่ สื! อมวลชนเพื! อจู งใจ
หรื อโน้มน้าวให้สื!อมวลชนเขียนบทความ หรื อข่าวให้แก่บริ ษทั ในเชิ งสร้างข่าวที!
ไม่เป็ นจริ ง
3.4) การปฏิบัติต่อหน่ วยงานทางการ
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลแก่หน่วยงานทางการตามที!
ถูกร้องขอ
• นักลงทุ นสัมพันธ์ไม่ควรให้ของขวัญแก่ เจ้าหน้าที! ของหน่ วยงานทางการเพื!อให้
ความช่วยเหลือใดๆ เป็ นกรณี พิเศษ
3.5) การปฏิบัติต่อบุคคลภายในองค์ กร
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรประสานงานให้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ได้พบปะกับผูม้ ีส่วนได้
เสี ยต่างๆ ตามโอกาสที!สมควร
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรรายงานให้คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารได้รับทราบถึงข้อมูล
ต่างๆ ที! จะช่ วยสร้ างมูลค่าเพิ!มให้แก่ องค์กร เช่ น ผลการดําเนิ นกิ จกรรมด้านนัก
ลงทุ น สั ม พัน ธ์ ความเห็ น จากนั ก วิ เ คราะห์ แ ละนั ก ลงทุ น และข้อ มู ล ความ
เคลื!อนไหวในตลาดทุน เป็ นต้น
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรเป็ นสื! อกลางของบริ ษทั ในการสื! อสารให้พนักงานในองค์กร
ได้รับทราบถึงจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื!อให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น เรื! องการดูแลรักษาข้อมูลภายใน เป็ น
ต้น
3.6) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสี ยอืน! ๆ เช่ น สถาบันการเงิน และบริษัท Credit Rating
• นัก ลงทุ นสั ม พันธ์ ค วรให้ข ้อมู ล แก่ ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย อื! น ๆ ในระดับ ที! เท่ า เที ย มกัน
ยกเว้น แต่ มี ค วามจํา เป็ นอื! น ใดในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เช่ น ต้อ งให้ ข ้อ มู ล ภายใน
ประกอบการขอสิ นเชื! อโครงการจากสถาบันการเงิ น ในกรณี นE ี นักลงทุนสัมพันธ์
ต้องดําเนิ นการด้วยความระมัดระวัง และต้องขอให้ผทู ้ ี!ได้รับข้อมูลภายในลงนาม
ในสัญญารักษาความลับไว้ดว้ ย
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4. นักลงทุนสั มพันธ์ ต้องปฏิบัติหน้ าที!ด้วยความซื! อสั ตย์ สุจริ ตในวิชาชี พ บนพืนY ฐานของหลักการของความ
เท่ าเทียมกัน ไม่ มีการเลือกปฏิบัติบนอามิสสิ นจ้ างใดๆ ที!เป็ นเหตุจูงใจส่ วนบุคคล และเอือY ประโยชน์ ส่วนตน
มากกว่ าผลประโยชน์ ของบริษัท และผู้มีส่วนได้ เสี ยทีเ! กีย! วข้ อง
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรหลีกเลี!ยงการกระทําใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั เช่น การ
ใช้ทรัพย์สิน หรื อข้อมูลของบริ ษทั เพื!อประโยชน์ส่วนตน
• นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากความสัมพันธ์ และข้อมูลที!ได้จากการ
ทําหน้าที!นกั ลงทุนสัมพันธ์ให้แก่บริ ษทั
• นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบใดก็ตาม ในการเลื อก
ดําเนิ นกิจกรรม หรื อเข้าร่ วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การเลือกเข้าร่ วม Roadshow กับ
เฉพาะบางบริ ษทั หลักทรัพย์ที!ให้สิทธิ ประโยชน์พิเศษบางอย่าง เป็ นต้น
• นักลงทุนสัมพันธ์พึงปฏิ บตั ิตามนโยบาย และจรรยาบรรณพนักงานต่างๆ ที!บริ ษทั จดทะเบียนได้
กําหนดไว้
5. เรื!องอืน! ๆ
•
•

นักลงทุนสัมพันธ์ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที! และกิจกรรมที!เข้าร่ วม
นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ขอ้ มูลในเชิงลบ หรื อให้ร้ายแก่บริ ษทั คู่แข่ง หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริษทั
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสําคัญอย่างยิง! ต่อการกํากับดูแลกิจการที!ดี
นอกจากคณะกรรมการบริ ษ ัท จะต้อ งเคร่ ง ครั ด ในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที! ต ามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน ตามข้อกฎหมายที!เกี!ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามข้อ
กฎหมายอื!นๆ ที!เกี!ยวข้องแล้ว บริ ษทั จึงได้กาํ หนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ เพื!อที!จะเน้นถึงบทบาท
หน้าที!ของคณะกรรมการบริ ษทั ให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดีที!กาํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์
ฯ ดังนีE
1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนีE
1.1 คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ! ง
หนึ!งของจํานวนกรรมการทัEงหมดต้องมีถิ!นที!อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการที!เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการที!ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการ
อิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่นอ้ ยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
เป็ นไปตามที!กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
1.3 คณะกรรมการบริ ษทั เลือกกรรมการคนหนึ!งทําหน้าที!เป็ นประธานกรรมการ
1.4 คณะกรรมการบริ ษทั เลื อกบุคคลหนึ! งทําหน้าที!เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั โดยเลขานุ การ
คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นกรรมการหรื อไม่ก็ได้
1.5 คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตัEงบุ คคลหนึ! งทําหน้าที! เลขานุ การบริ ษทั โดยเลขานุ การบริ ษทั จะเป็ น
กรรมการหรื อไม่ก็ได้
2. ขอบเขตและอํานาจหน้ าที!ของคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตและอํานาจหน้าที!ของคณะกรรมการบริ ษทั ครอบคลุมถึงการมีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในอนาคต
1.

ปฏิบตั ิหน้าที!ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการบริ ษทั และ
มติที!ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื! อสัตย์สุจริ ต
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2.

พิจารณากําหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุ รกิจ ทิศทางของธุ รกิ จ
นโยบายทางธุ รกิจ เป้ าหมาย แนวทาง แผนการดําเนิ นงาน และงบประมาณของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อย ตามที!คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการจัดทํา

3.

กํากับดูแลการบริ หารงานและผลการปฏิบตั ิงานของ กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดการ หรื อบุคคลใดๆ ซึ! ง
ได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที!ดงั กล่าวของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม เพื!อให้เป็ นไปตาม
นโยบายที!คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด

4.

ติดตามผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมอย่างต่อเนื! อง เพื!อให้เป็ นไปตาม
แผนการดําเนินงานและงบประมาณของบริ ษทั ฯ

5.

ดําเนิ นการให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยนําระบบงานบัญชี ที!เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพมาใช้ รวมทัEง
จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

6.

จัดให้มีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ณ วันสิE นสุ ดรอบปี บัญชี ของบริ ษทั ฯ และลงลายมือชื! อเพื!อ
รับรองงบการเงินดังกล่าว เพื!อนําเสนอต่อที!ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพื!อพิจารณา
อนุมตั ิ

7.

พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัEงผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และ
พิจารณาค่าตอบแทนที!เหมาะสม ตามที!คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อที!ประชุ มผู ้
ถือหุ น้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพื!อพิจารณาอนุมตั ิ

8.

จัดให้มีนโยบายเกี!ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยตามหลักธรรมาภิบาลที!เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื!อให้เชื! อมัน! ได้วา่ บริ ษทั ฯ มี
ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนเกี!ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม

9.

พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัEงบุคคลของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที!มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้าม
ตามที!กาํ หนดในกฎหมายที!เกี!ยวข้อง

10. แต่งตัEงคณะกรรมการชุ ดย่อย เช่ น คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการชุ ดย่อยอื!นใดและ
กําหนดอํานาจหน้าที!ของคณะกรรมการชุ ดย่อยดังกล่าวเพื!อช่วยเหลือและสนับสนุ นการปฏิบตั ิหน้าที!
ของคณะกรรมการ รวมถึงกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎ
บัตรและทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ พร้อมทัEงประเมินผลเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละครัEง
11. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลี!ยนแปลงชื!อกรรมการซึ! งมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ ได้
12. พิจารณาแต่งตัEงผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (โดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามคํา
นิ ยามที! กาํ หนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์หรื อคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน) และเลขานุการบริ ษทั รวมทัEงพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารดังกล่าว
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13. กํา หนดกรอบนโยบายสํ า หรั บ การกํา หนดเงิ น เดื อ น การปรั บ ขึE น เงิ น เดื อ น การกํา หนดโบนั ส
ค่าตอบแทน และบําเหน็จรางวัลของพนักงาน และการมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การในการกําหนด
ค่าตอบแทนของพนักงานที!ไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร ผ่านทางคู่มืออํานาจการอนุมตั ิ
14. กําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิในการทําธุ รกรรม และการดําเนิ นการต่างๆ ที!เกี!ยวข้องกับงานของ
บริ ษทั ให้คณะหรื อบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็ นไปตามข้อกฎหมายที!เกี!ยวข้อง โดยจัดทําเป็ น
คู่มืออํานาจการอนุมตั ิ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครัEง
15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจําเป็ นเพื!อประกอบการตัดสิ นใจที!เหมาะสม
16. ส่ งเสริ มให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมหลักสู ตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ในหลักสู ตรที!เกี!ยวข้องกับหน้าที!และความรับผิดชอบของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารนัEน นอกจากนีE คณะกรรมการบริ ษทั ยังมีหน้าที!ในการกํากับดูแลและบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วม
17. เพื!อให้บริ ษทั สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ร่ วมได้เสมือนเป็ นหน่ วยงานหนึ! งของบริ ษทั รวมทัEงมีมาตรการในการติ ดตามการบริ หารงานของ
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั จะมีกลไกกํากับดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทัEงทางตรงและ
ทางอ้อมเพื!อดูแลรั กษาผลประโยชน์ในเงิ นลงทุนของบริ ษทั โดยให้กรณี ดงั ต่อไปนีE ตอ้ งได้รับการ
อนุมตั ิจากที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที!ประชุมผูถ้ ือหุ น้ (แล้วแต่กรณี )
17.1 เรื! องที!ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
(ก) การแต่งตัEงหรื อเสนอชื! อบุคคลเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม โดยให้
กรรมการและผูบ้ ริ หารที!บริ ษทั เสนอชื! อหรื อแต่งตัEงมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสี ยงในการ
ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในเรื! องที!เกี!ยวกับการบริ หารจัดการทัว! ไป
และการดําเนิ นธุ รกิจตามปกติของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมได้ตามแต่ที!กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมจะเห็ นสมควรเพื!อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วม
ทัEงนีE กรรมการและผูบ้ ริ หารตามวรรคข้างต้นที!ได้รับการเสนอชื! อนัEน ต้องมีคุณสมบัติ บทบาท
หน้า ที! และความรั บ ผิดชอบ ตลอดจนไม่ มี ล ัก ษณะขาดความน่ า ไว้วางใจตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดลักษณะขาดความไม่น่า
ไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
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(ข) กรณี ที!บริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุ คคลที! เกี! ยวโยงกันของบริ ษทั ย่อย หรื อรายการที!
เกี!ยวกับการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ! งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย โดยนําหลักเกณฑ์ที!กาํ หนดไว้ตาม
ประกาศที! เ กี! ย วข้อ งของคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม
รายการตัEงแต่ขอ้ (ค) ถึงข้อ (ฎ) นีEเป็ นรายการที!ถือว่ามีสาระสําคัญ กล่าวคือ เป็ นรายการที!อยู่
นอกเหนือจากรายการตามงบประมาณประจําปี ซึ! งได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ย่อยแล้ว
และหากเข้าทํารายการจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ย่อย ก่อนที!จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อย กรรมการและผูบ้ ริ หารซึ! งบริ ษทั
แต่งตัEงให้ดาํ รงตําแหน่ งในบริ ษทั ย่อยจะออกเสี ยงในเรื! องดังต่อไปนีE ต้องได้รับความเห็ นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อน ซึ! งรายการดังต่อไปนีEคือ
(ค) การโอนหรื อสละสิ ทธิ ประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิ ทธิ เรี ยกร้องที!มีต่อผูท้ ี!ก่อความเสี ยหาย
แก่บริ ษทั ย่อย
(ง) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ย่อยทัEงหมดหรื อบางส่ วนที!สาํ คัญให้แก่บุคคลอื!น
(จ) การซืE อหรื อการรับโอนกิจการของบริ ษทั อื!นมาเป็ นของบริ ษทั ย่อย
(ฉ) การเข้าทํา แก้ไข หรื อเลิ กสัญญาเกี! ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ย่อยทัEงหมดหรื อบาง
บางส่ วนที!สาํ คัญ การมอบหมายให้บุคคลอื!นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั ย่อย หรื อการรวมกิจการ
กับบุคคลอื!นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ช) การเช่า หรื อให้เช่าซืE อกิจการหรื อทรัพย์สินของบริ ษทั ย่อยทัEงหมดหรื อส่ วนที!มีสาระสําคัญ
(ซ) การกูย้ ืมเงิน การให้กูย้ ืมเงิน การให้สินเชื! อ การคํEาประกัน การทํานิ ติกรรมผูกพันบริ ษทั ย่อยให้
ต้องรั บภาระทางการเงิ นเพิ!ม ขึE น ในกรณี ที!บุ คคลภายนอกขาดสภาพคล่ องหรื อไม่ สามารถ
ปฏิบตั ิการชําระหนีEได้หรื อการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื!นใดแก่บุคคลอื!น
(ฌ) พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจําปี และเงินปั นผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริ ษทั ย่อย
(ญ) การเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย ทัEงนีE ต้องเป็ นกรณี ที!เมื!อคํานวณขนาดของกิจการของบริ ษทั ย่อยที!
เลิ กนัEนเปรี ยบเทียบกับขนาดของบริ ษทั โดยนําหลักเกณฑ์ที!กาํ หนดในประกาศการได้มาหรื อ
จําหน่ ายไปซึ! งทรัพย์สินของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการ
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ตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยมาบัง คับ ใช้โดยอนุ โลม แล้วอยู่ใ นเกณฑ์ตอ้ งได้รับการ
พิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
(ฎ) การแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ย่อย
17.2 เรื! องที! ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิ จากที! ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี!
(3/4) ของจํานวนเสี ยงทัEงหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ! งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ก่อนบริ ษทั
ย่อยเข้าทํารายการ
(ก) กรณี ที!บริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทํารายการกับบุ คคลที! เกี! ยวโยงกันของบริ ษทั ย่อย หรื อรายการที!
เกี!ยวกับการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ! งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย โดยนําหลักเกณฑ์ที!กาํ หนดไว้ตาม
ประกาศที! เ กี! ย วข้อ งของคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี ) มาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้วอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากที!
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวด้วย
(ข) การดําเนิ นการอื!นใดอันจะเป็ นผลให้สัดส่ วนการถื อหุ ้นของบริ ษทั ทัEงทางตรงและทางอ้อมใน
บริ ษทั ย่อย ไม่วา่ ในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของ
บริ ษทั ย่อย
(ค) การเลิกกิจการของบริ ษทั ย่อย ทัEงนีE ต้องเป็ นกรณี ที!เมื!อคํานวณขนาดของกิจการบริ ษทั ย่อยที!เลิก
นัEนเปรี ยบเที ยบกับ ขนาดของบริ ษทั โดยนําหลักเกณฑ์ที!ก าํ หนดในประกาศการได้มาหรื อ
จําหน่ ายไปซึ! งทรัพย์สินของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลมแล้วอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งได้รับการพิจารณา
อนุมตั ิจากที!ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
(ง) รายการอื!นใดที!ไม่ใช่รายการธุ รกิจปกติของบริ ษทั ย่อยและเป็ นรายการที!จะมีผลกระทบต่อบริ ษทั
ย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
18. กรรมการของบริ ษทั จะติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมให้เป็ นไปตามแผนงาน
และงบประมาณอย่างต่อเนื! อง และติดตามให้บริ ษทั ย่อยเปิ ดเผยข้อมูลรายการเกี!ยวโยง และรายการ
ได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ! งสิ นทรัพย์ต่อบริ ษทั อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
19. กรรมการของบริ ษทั ต้องจัดให้บริ ษทั ย่อยที!ประกอบธุ รกิจหลัก มีระบบการควบคุมภายในที!เหมาะสม
และรัดกุมเพียงพอ เพื!อป้ องกันการทุจริ ตที!อาจเกิดขึEนกับบริ ษทั ย่อย รวมทัEงควรให้บริ ษทั ย่อยจัดให้มี
ระบบงานที!ชดั เจน เพื!อแสดงได้วา่ บริ ษทั ย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล การทํารายการที!มี

บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คู่มือการกํากับดูแลกิจการที!ดี

หน้า 26

นัยสําคัญตามหลักเกณฑ์ที!กาํ หนดได้อย่างต่อเนื! องและน่ าเชื! อถื อ และมีช่องทางให้กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริ ษทั ย่อยในการติดตามดูแลผลการดําเนิ นงานและ
ฐานะการเงิน การทํารายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย และการทํา
รายการที!มีนยั สําคัญของบริ ษทั ย่อยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนีE ต้องจัดให้บริ ษทั ย่อยมีกลไกใน
การตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริ ษทั ย่อย โดยให้ทีมงานผูต้ รวจสอบภายในและกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าว
ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เพื!อให้มนั! ใจได้วา่ บริ ษทั ย่อยมีการปฏิบตั ิตามระบบงานที!จดั ทํา
ไว้อย่างสมํ!าเสมอ
ทัEงนีE การมอบหมายอํานาจหน้าที!และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั นัEน จะไม่มีลกั ษณะ
เป็ นการมอบอํานาจ หรื อมอบอํานาจช่ วงที! ท าํ ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูร้ ั บมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถอนุ มตั ิรายการที!ตนหรื อบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ง (ตามที!นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสี ย หรื ออาจ
ได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื!นใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ฯ ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที!เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที!ที!ประชุ มผูถ้ ือ
หุ น้ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิไว้
3. การเลือกตัYงกรรมการบริษัท และการดํารงตําแหน่ ง
คุณสมบัติของกรรมการ
บุคคลที!จะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั เป็ นผูซ้ ! ึ งมีความรู ้ ความสามารถ และมีความพร้อมใน
การปฏิบตั ิหน้าที!ของตน และมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนีE
(ก)

(ข)
(ค)

มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์ หรื อตาม
หลักเกณฑ์ที!คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด รวมทัEงต้องไม่มีลกั ษณะที!
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที!จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการบริ ษทั จากผูถ้ ือหุ ้น ตามที!
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
มีความรู ้ ทักษะ หรื อประสบการณ์ในธุ รกิ จที!เกี! ยวข้อง หรื อด้านการเงินการบัญชี การบริ หาร หรื อ
อื!นๆ ที!คณะกรรมการเห็นสมควร
สามารถอุทิศเวลาให้บริ ษทั ที!ตนเป็ นกรรมการอย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ ในการปฏิ บตั ิหน้าที!ตาม
ความรั บผิดชอบของตนอย่างเต็มที! โดยเฉพาะในการตัดสิ นใจที! สําคัญ และในการทําหน้าที! เพื!อ
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ผลประโยชน์ของบริ ษทั และเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการและประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทุกครัEง ยกเว้นกรณี
จําเป็ น หรื อมีเหตุสุดวิสัย
เป็ นผูท้ ี!มีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณสมบัติอื!นใดที!อาจจะมีการกําหนดเพิ!มเติมตามกฎหมาย หรื อ
ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ

การเลือกตัEงกรรมการของบริ ษทั ให้กระทําโดยที!ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยใช้เสี ยงข้างมาก ทัEงนีE ให้กระทําตาม
หลักเกณฑ์ ดังนีE
3.1 ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ!งมีคะแนนเสี ยง เท่ากับ 1 หุ น้ ต่อ 1 เสี ยง
3.2 ในการเลือกตัEงกรรมการอาจใช้วิธีออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคนหรื อ
คราวละหลายๆ คน ตามแต่ที!ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะเห็ นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัEง ผูถ้ ื อหุ ้นต้อง
ออกเสี ยงด้วยคะแนนเสี ยงที!มีตามข้อ 1 ทัEงหมดจะแบ่งคะแนนเสี ยงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ดังนัEน ผูถ้ ือหุ น้ ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสี ยงของตนในการเลือกตัEงกรรมการ เพื!อให้ผใู ้ ดมากน้อยตาม
มาตรา 70 วรรคหนึ! ง แห่ ง พรบ. บริ ษ ัท มหาชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE
VOTING เท่านัEน)
3.3 ในการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตัEงกรรมการให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผเู ้ ป็ น
ประธานที!ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีEขาด
3.4 ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีวาระอยู่ในตําแหน่ งตามที!กาํ หนดในข้อบังคับของบริ ษทั กรรมการผูอ้ อก
จากตําแหน่ งตามข้อนีE จะเลื อกตัEงให้เข้ารั บตําแหน่ งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตําแหน่ งตามวาระแล้ว
กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื!อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด และ/หรื อ กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) ที!ประชุมมีมติให้ออก
(จ) ศาลมีคาํ สั!งให้ออก
3.5 เมื!อกรรมการคนใดลาออกจากตําแหน่งให้ยนื! ใบลาออกของตนให้ที!นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
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4. การประชุ มคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีดงั นีE
4.1 คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการประชุมเพื!อรับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั อย่างน้อยทุก 3
เดื อน โดยกําหนดตารางการประชุ มล่วงหน้า ในการประชุ ม กรรมการต้องแสดงความเห็ น และใช้
ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุ มทุกครัEง นอกเหนื อจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ! งต้องแจ้งต่อ
เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า บริ ษทั ต้องรายงานจํานวนครัEงที!เข้าร่ วมประชุ มของ
คณะกรรมการไว้ในรายงานประจําปี ซึ! งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัEง เพื!อให้คณะกรรมการ
ทุกท่านทราบเป็ นการล่วงหน้า เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มแก่
กรรมการทุกท่าน เพื!อให้ทราบถึง วันเวลาสถานที!และวาระการประชุ ม โดยจัดส่ งเป็ นการล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน และเป็ นผูร้ วบรวมเอกสารประกอบการประชุ มจากกรรมการ และฝ่ ายจัดการ เพื!อ
จัดส่ งให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน และเอกสารดังกล่าวต้องให้ขอ้ มูลที!เพียงพอต่อการ
ตัดสิ นใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั จะต้อง
เป็ นผูบ้ นั ทึกประเด็นในการประชุ ม เพื!อจัดทําเป็ นรายงานการประชุ มซึ! งต้องมีเนืE อหาสาระครบถ้วน
และเสร็ จสมบรู ณ์ภายใน 30 วัน นับตัEงแต่วนั ประชุ มเสร็ จสิE น เพื!อเสนอให้ประธานคณะกรรมการ
บริ ษทั ลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที!ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี
4.2 กรรมการบริ ษทั ที!มีส่วนได้เสี ยในเรื! องใด ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงมติในเรื! องนัEน
4.3 การประชุมของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ!งหนึ! งของจํานวนกรรมการ
ทัEง หมด จึ ง ถื อครบเป็ นองค์ประชุ ม ทัEงนีE จํานวนองค์ป ระชุ มขัEนตํ!าที! คณะกรรมการจะลงมติ ใ นที!
ประชุ ม ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัEงหมด ในกรณี ที!คะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานในที!ประชุ มออกเสี ยงเพิ!มขึEนอีกหนึ! งเสี ยงเป็ นเสี ยงชีE ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็น
ของกรรมการบริ ษทั คนอื!นๆ ที!มิได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม
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กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการกํากับดูแล
กิจการที!ดี จึงได้พิจารณาแต่งตัEงคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการที!มีความเป็ นอิสระ ทํา
หน้าที!ตรวจสอบการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั สอบทานประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในเพื!อให้มีความ
มัน! ใจว่าการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตาม
ระเบียบการปฏิบตั ิงานที!ดี การบริ หารกิจการดําเนิ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล
สู งสุ ด คณะกรรมการตรวจสอบยังทําหน้าที!ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ ร่ วมกับผูส้ อบ
บัญชี เพื!อให้มนั! ใจว่ารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ มีความน่าเชื! อถือ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
ถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนดที!เกี!ยวข้อง สร้างความมัน! ใจและความน่าเชื! อถือแก่ผลู ้ งทุนและผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยว่า มีการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่ งใส และมี
การดําเนิ นธุ รกิ จตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที!ดี คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็ นสมควรกําหนดกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดงั ต่อไปนีE
1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนีE
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที!เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
1.2 กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชํานาญที!เหมาะสมตามภารกิ จที!ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู ้ความเข้าใจหรื อมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรื อการเงิน
1.3 ให้คณะกรรมการของบริ ษทั เลือกและแต่งตัEงกรรมการตรวจสอบคนหนึ! งเป็ นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
1.4 ให้ผจู ้ ดั การหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน่ง
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดงั นีE
1) ได้รั บ แต่ ง ตัEง จากคณะกรรมการหรื อ ที! ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ของผู ้ข ออนุ ญ าตให้ เ ป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ
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2) เป็ นกรรมการอิสระที!เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที! ทจ. 28/2551 เรื! อง การ
ขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที!ออกใหม่ ทจ.28/2551 รวมถึ งฉบับแก้ไขเพิ!มเติม
ดังนีE
(ก) ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละหนึ! งของจํานวนหุ ้นที!มีสิทธิ ออกเสี ยงทัEงหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทัEงนีE ให้นบั รวม
การถือหุ น้ ของผูท้ ี!เกี!ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัEนๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที!มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลู กจ้าง พนักงานที!ปรึ กษาที! ได้
เงินเดื อนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที!ยื!นคําขออนุ ญาตต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัEงนีE ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที!กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที!ปรึ กษาของส่ วนราชการ
ซึ! งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที!มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที!เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี!นอ้ ง และบุตร รวมทัEงคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที!จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
(ง) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที!อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัEงไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที!มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของผูท้ ี!มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะ
ดังกล่ าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่ อนวันที! ยื!นคําขออนุ ญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จดังกล่ าว รวมถึ งการทํา
รายการทางการค้าที!กระทําเป็ นปกติเพื!อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
รายการเกี!ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรื อให้กูย้ ืม คํEาประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีE สิน รวมถึงพฤติการณ์
อื!นทํานองเดียวกัน ซึ! งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามีภาระหนีE ที!ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ! ง
ตัEงแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที!มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อตัEงแต่ยี!สิบล้านบาทขึEนไป
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แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ!ากว่า ทัEงนีE การคํานวณภาระหนีE ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณ
มูลค่าของรายการที!เกี!ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทํารายการที!เกี!ยวโยงกันโดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีE ดงั กล่าว ให้นบั รวม
ภาระหนีEที!เกิดขึEนในระหว่างหนึ!งปี ก่อนวันที!มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที!มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
หุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ! งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที!ยื!นคําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ ก ารทางวิชาชี พ ใดๆ ซึ! งรวมถึ งการให้บริ ก ารเป็ นที! ปรึ กษา
กฎหมายหรื อที!ปรึ กษาทางการเงิน ซึ! งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที!มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนัEน
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที!ยื!นคําขอ
อนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที!ได้รับการแต่งตัEงขึEนเพื!อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ! งเป็ นผูท้ ี!เกี!ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที!มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที!มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที!มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที!มีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที!ปรึ กษาที!รับเงินเดือนประจําหรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ! งของ
จํานวนหุ ้นที! มีสิ ทธิ ออกเสี ยงทัEงหมดของบริ ษทั อื! น ซึ! งประกอบกิ จการที! มีสภาพอย่า ง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที!มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื!นใดที!ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิสระเกี! ยวกับการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ
(ญ) ไม่เป็ นกรรมการที!ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิจการของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ และ
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(ฎ) ไม่เป็ นกรรมการของ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกันเฉพาะที! เป็ นบริ ษทั จด

ทะเบียน
นอกจากนีE กรรมการอิสระที!ดาํ รงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็ นบุคคลที!มี
ความรู ้ และประสบการณ์ ด้านการบัญชี หรื อการเงิ นเพียงพอที! จะสามารถทําหน้าที! ในการสอบทานความ
น่ าเชื! อถื อของงบการเงิ นได้ นอกจากนีE บริ ษทั ฯ จะพิจารณาคุ ณสมบัติในด้านอื!นๆ ประกอบด้วย เช่ น
ประสบการณ์ทางธุ รกิจ ความเชี!ยวชาญเฉพาะทางที!เกี!ยวข้องกับทางธุ รกิจ และความมีจริ ยธรรม เป็ นต้น
3. ขอบเขตอํานาจหน้ าที!
3.1 สอบทานรายงานทางการเงินเพื!อให้มนั! ใจว่า มีความถูกต้องและเชื! อถื อได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชี ภายนอก และผูบ้ ริ หารที!รับผิดชอบจัดทํารายงาน
ทางการเงินทัEงรายไตรมาสและประจําปี
3.2 สอบทานระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ ให้มีความเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ผล และอาจ
เสนอแนะให้มีการสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที!เห็ นว่าจําเป็ นและเป็ นสิ! งสําคัญ พร้อมทัEงนํา
ข้อ เสนอแนะเกี! ย วกั บ การปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขระบบการควบคุ ม ภายในที! สํ า คัญ และจํา เป็ นเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ภายนอก และผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบ
ระบบงานภายใน
3.3 สอบทานการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื!นๆ ที!เกี!ยวข้องกับบริ ษทั
3.4 พิ จารณาคัดเลื อก เสนอแต่ ง ตัEง เลิ ก จ้า งผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท และเสนอค่ า ตอบแทนของบุ ค คล
ดังกล่ าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั รวมทัEงเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัEง
3.5 สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ตามวิธีการและมาตรฐานที!ยอมรับโดยทัว! ไป
3.6 พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที!เกิ ดรายการที!เกี! ยวโยงกัน หรื อรายการที!อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
3.7 สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี! ยงที!เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
3.8 รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 4
ครัEง
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3.9 ให้ความเห็ นชอบในการพิจารณา แต่งตัEงโยกย้าย เลิ กจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในหรื อ
หน่วยงานอื!นใดที!รับผิดชอบ
3.10 ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้าที! ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจเชิ ญให้ฝ่ายจัดการผูบ้ ริ หาร
หรื อพนักงานของบริ ษทั ที!เกี!ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่ วมประชุ มหรื อส่ งเอกสารที!เห็นว่าเกี!ยวข้อง
หรื อจําเป็ น
3.11 ให้มี อาํ นาจว่า จ้า งที! ป รึ ก ษา หรื อบุ ค คลภายนอกตามระเบี ย บของบริ ษ ทั มาให้ค วามเห็ นหรื อให้
คําปรึ กษาในกรณี จาํ เป็ น
3.12 จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
ของบริ ษทั ซึ! งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.13 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมิ น พร้ อ มทัEง ปั ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติ ง านที! อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตัEงคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกปี
3.14 พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
3.15 ปฏิ บตั ิงานอื!นตามที!คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายภายในขอบเขตหน้าที!และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. วาระการดํารงตําแหน่ ง
วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นีE
4.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตําแหน่ งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ! งพ้น
จากตําแหน่ งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตัEงใหม่อีกได้นอกจากการพ้นตําแหน่ งตามวาระดังกล่ าว
ข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมื!อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุ ณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนีE หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(4) พ้นวาระจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั

บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คู่มือการกํากับดูแลกิจการที!ดี

หน้า 34

4.2 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื!นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั โดยควร
แจ้งเป็ นหนังสื อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดื อน พร้ อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ
โดยบริ ษทั จะแจ้งเรื! องการลาออกพร้ อมสําเนาหนังสื อลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณี ที!
กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่ ง ทัEงคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที! พ น้ จากตําแหน่ ง ต้อง
รั กษาการในตําแหน่ งเพื!อดําเนิ นการต่อไปก่ อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุ ดใหม่ จะเข้ารั บ
หน้าที!
4.3 ในกรณี ที! ตาํ แหน่ ง กรรมการตรวจสอบว่า งลงเพราะเหตุ อื!นนอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตัEงบุคคลที!มีคุณสมบัติครบถ้วนขึEนเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90
วัน เพื!อให้กรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนครบตามที!คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด โดยบุคคลที!เข้าเป็ น
กรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่ งได้เพียงวาระที!ยงั คงเหลื ออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ! งตน
แทน
5. การประชุ ม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นีE
5.1 ให้มีการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ เพื!อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายใน
และเรื! องอื!นๆ อย่างน้อยปี ละ 4 ครัEง หรื อให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรี ยกประชุ มเป็ นกรณี
พิเศษ เพื!อพิจารณาเรื! องจําเป็ นเร่ งด่วนอื!นๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
5.2 กรรมการตรวจสอบที!มีส่วนได้เสี ยในเรื! องใด ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงมติในเรื! องนัEน
5.3 การออกเสี ยงในที!ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็ นที!เป็ นส่ วนเสี ยงข้างมากเป็ น
สําคัญ ในกรณี ที!คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที!ประชุ มออกเสี ยงเพิ!มขึEนอีกหนึ! งเสี ยงเป็ นเสี ยงชีE
ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื!นๆ ที!มิได้ลงมติเห็ นด้วยให้นาํ เสนอเป็ น
ความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5.4 ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ ายงานผลการประชุ มต่อที!ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ใน
คราวถัดไปเพื!อทราบทุกครัEง
5.5 ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรื อผูท้ ี!ได้รับมอบหมาย เป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1 ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั
6.2 ในการปฏิบตั ิหน้าที!ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการหรื อการกระทํา
ดังต่ อไปนีE ซึ! ง อาจมี ผลกระทบอย่า งมี สาระสําคัญต่ อฐานะทางการเงิ นและผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษทั เพื!อดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข
ภายในระยะเวลาที!คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริ ต หรื อมีสิ!งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อข้อกําหนดใดๆ ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ
กฎหมายอื!นที!เกี!ยวข้อง
6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ ร ายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษัท ถึ ง สิ! ง ที! มี ผ ลกระทบอย่ า งมี
สาระสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และได้มีการหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษทั
และผูบ้ ริ หารแล้วว่าต้องดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข เมื! อครบกําหนดเวลาที!กาํ หนดไว้ร่วมกัน หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า มี ก ารเพิ ก เฉยต่ อการดําเนิ นการแก้ไ ขดัง กล่ า วโดยไม่ มี เหตุ ผ ลอัน
สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ! งอาจรายงานสิ! งที!พบดังกล่าวโดยตรงต่อสํานักงานกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
7. การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่ อตลาดหลักทรัพย์
7.1 การแต่งตัEงคณะกรรมการตรวจสอบ
7.1.1 รายงานมติที!ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ถึ งการแต่งตัEงคณะกรรมการตรวจสอบ พร้ อม
นําส่ งแบบแจ้งรายชื! อและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
7.1.2 นําส่ งหนังสื อรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ พร้ อมการรายงานมติการแต่งตัEง
คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาตามที!กฎหมายกําหนด นับ
แต่วนั ที!คณะกรรมการบริ ษทั มีมติแต่งตัEงกรรมการตรวจสอบ
7.2 การเปลี!ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
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7.2.1 รายงานมติที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ถึงการเปลี!ยนแปลงสมาชิ กกรรมการตรวจสอบ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7.2.2 นําส่ งหนังสื อรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ สําหรับกรรมการตรวจสอบที!ได้รับ
การแต่งตัEงใหม่ พร้อมการรายงานมติการแต่งตัEงคณะกรรมการตรวจสอบ
7.3 รายงานมติที!ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ถึงการเปลี!ยนแปลงหน้าที!และขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันนับ
แต่วนั ที!มีมติของคณะกรรมการบริ ษทั เกี!ยวกับการเปลี!ยนแปลงดังกล่าว
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กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี! ยง
คณะกรรมการบริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) มีมติแต่งตัEงคณะกรรมการกํากับดูแลการบริ หาร
ความเสี! ยง เป็ นกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั เพื!อทําหน้าที!ในการสนับสนุ นและดําเนิ นการให้กระบวนการ
บริ หารความเสี! ยงของบริ ษ ทั เป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และอยู่ในระดับ ความเสี! ยงที!
ยอมรับได้ ตลอดจนเชื!อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน และการกํากับดูแลบริ ษทั ที!ดี เพื!อก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่ามีประสิ ทธิ ผล สนับสนุ นการสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่บริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยจากการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั จึงเห็นสมควรให้กาํ หนดกฎบัตรของคณะกรรมการกํากับดูแลการบริ หารความเสี! ยง
ดังนีE
1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี! ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี! ยงต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนีE
1.1 ต้องประกอบด้วยสมาชิ กที!เป็ นผูแ้ ทนจากสายงานต่างๆ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ! งแต่งตัEง
โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
1.2 ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตัEงบุคคลที!เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการกํากับดูแลการบริ หารความเสี! ยง
ขึEนเป็ นประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการบริ หารความเสี! ยง
2. คุณสมบัติของกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี! ยง
กรรมการกํากับดูแลการบริ หารความเสี! ยงต้องมีคุณสมบัติดงั นีE
2.1
2.2
2.3
2.4

ได้รับแต่งตัEงจากคณะกรรมการบริ ษทั
มีความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี!ยวชาญในด้านธุ รกิจของบริ ษทั และด้านอื!นๆ
มีวฒ
ุ ิภาวะและความมัน! คง กล้าแสดงความเห็นที!แตกต่าง และมีความเป็ นอิสระ
สามารถอุทิศเวลาในการทําหน้าที!

3. ขอบเขตอํานาจหน้ าที!
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริ หารความเสี! ยง มีอาํ นาจหน้าที! ดังนีE
3.1 กําหนดนโยบายการบริ หารความเสี! ยงและการวางกรอบการบริ หารความเสี! ยงโดยรวมของบริ ษทั ซึ! ง
ครอบคลุมถึงความเสี! ยงที!สาํ คัญต่อการดําเนินธุ รกิจ
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3.2 วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริ หารความเสี! ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และ
ควบคุมความเสี! ยงโดยรวมของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับที!ยอมรับได้
3.3 สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่ วมมือในการบริ หารความเสี! ยงโดยรวมของบริ ษทั และทบทวนความ
เพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี! ยงโดยรวม ถึงความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบและ
การปฏิบตั ิตามนโยบาย
3.4 จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี ยหายที!อาจเกิดขึEนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื! อง ทัEงในภาวะ
ปกติ และภาวะวิกฤต เพื!อให้มน!ั ใจว่าการสํารวจความเสี! ยงได้ครอบคลุ มทุกขัEนตอนของการดําเนิ น
ธุ รกิจ
3.5 สนับสนุ นและพัฒนาการบริ หารความเสี! ยงให้เกิ ดขึEนอย่างต่อเนื! องทัว! ทัEงองค์กร และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
3.6 รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในสิ! งที!ตอ้ งดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข เพื!อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ที!กาํ หนด
3.7 ปฏิบตั ิหน้าที!อื!นตามที!ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
4. วาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการกํากับดูแลการบริ หารความเสี! ยงดํารงตําแหน่งวาระไม่เกิน 3 ปี
5. การประชุ มคณะกรรมการกํากับดูแลการบริ หารความเสี! ยง
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริ หารความเสี! ยง กําหนดจํานวนครัEงของการประชุ มได้ตามความเหมาะสม
เพื!อให้ปฏิบตั ิหน้าที!ตามที!ได้รับมอบหมายได้ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 2 ครัEง
6. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี! ยง
คณะกรรมการกํากับดูแลการบริ หารความเสี! ยง มีหน้าที!ตอ้ งรายงานผลการปฏิ บตั ิหน้าที!ต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยอาจรายงานเรื! องที! สําคัญ และ/หรื อ มติ ที!ประชุ มให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกครัE งที! มีการ
ประชุ มคณะกรรมการกํากับดูแลการบริ หารความเสี! ยง และให้รายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที!ในปี ที!ผา่ นมาใน
รายงานประจําปี ของบริ ษทั ด้วย
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการของบริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมการ
บริ หารงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย จึงอาจจะพิจารณาแต่งตัEงคณะกรรมการบริ หารขึEนในอนาคต
โดยให้มีอาํ นาจหน้าที! ดังนีE
1. ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที!เป็ นผูบ้ ริ หารงาน และพนักงานในระดับบริ หาร รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5
คน ร่ วมกันเป็ นคณะกรรมการบริ หาร
2. ทําหน้าที!ควบคุมการบริ หารงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายที!คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด และ
รายงานผลการดําเนิ นงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทัEงนีE ในการดําเนิ นการประชุ มของคณะกรรมการ
บริ หารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ!งหนึ! งของกรรมการบริ หาร ส่ วนการลงมติของ
คณะกรรมการบริ หารต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากจากที!ประชุ ม และคะแนนเสี ยงดังกล่าวที!นบั ได้
อย่างน้อยกึ!งหนึ!งจากคะแนนเสี ยงของคณะกรรมการบริ หารทัEงหมด
3. พิจารณาการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิของแต่ละบุคคล ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มี
การแบ่งแยกหน้าที!ที!อาจเอืEอให้เกิ ดการทําทุจริ ตออกจากกัน รวมถึงการกําหนดขัEนตอน และวิธีการทํา
ธุ รกรรมกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี!เกี!ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื!อ
ป้ องกันการถ่ า ยเทผลประโยชน์ และนํา เสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษ ทั เพื! ออนุ ม ตั ิ หลัก การ รวมถึ ง
ควบคุมให้มีการถือปฏิบตั ิตามหลักการและข้อกําหนดที!ได้รับอนุมตั ิแล้ว
4. พิจารณางบประมาณประจําปี และขัEนตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื!อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที!ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
5. พิจารณาปรับปรุ งแผนการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ให้เหมาะสม เพื!อประโยชน์ของบริ ษทั
6. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุน และกําหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอํานาจในคู่มืออํานาจอนุมตั ิ
7. พิจารณาการทําสัญญาต่างๆ ที!มีผลผูกพันบริ ษทั ตามอํานาจในคู่มืออํานาจอนุมตั ิ
8. รั บ ผิ ด ชอบให้ มี ข ้อ มู ล ที! สํ า คัญ ต่ า งๆ ของบริ ษ ัท อย่า งเพี ย งพอ เพื! อ ใช้ป ระกอบการตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้น รวมถึ งจัดทํารายงานทางการเงิ นที!น่าเชื! อถื อ เป็ นไปตามมาตรฐานที!ดี
และโปร่ งใส
9. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริ ษทั และเสนอจ่ายปั นผลประจําปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
10. พิจารณาการดําเนินธุ รกิจใหม่ หรื อการเลิกธุ รกิจ เพื!อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั

บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
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11. กํากับดูแลให้มีขE นั ตอนให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรื อการกระทําที!ผิดปกติ หรื อการกระทํา
ผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริ หารอย่างทันท่วงที และในกรณี ที!เหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบที!มี
สาระสําคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ เพื!อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอัน
สมควร
12. ดําเนิ นการใดๆ เพื!อสนับสนุ นการดําเนิ นการดังกล่าวข้างต้น หรื อตามความเห็ นของคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อตามที!ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั
13. การดําเนินเสนอต่อที!ประชุมคณะกรรมการบริ หารในเรื! องใดๆ ซึ! งได้รับการลงมติ และ/หรื อ อนุ มตั ิจาก
ที! ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร จะต้อ งรายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท รั บ ทราบในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครัEงถัดไป
ทัEงนีE กรรมการบริ หารจะไม่สามารถอนุ มตั ิรายการที!ตนหรื อบุคคลที!อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย
หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื!นกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
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กฎบัตรของประธานกรรมการบริษทั
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสําคัญอย่างยิง! ต่อการกํากับดูแลกิจการที!ดี
ที!กาํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จึงได้กาํ หนดให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตัEงกรรมการคน
หนึ!งให้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการ และเห็นสมควรกําหนดกฎบัตรของประธานกรรมการ ดังนีE
ขอบเขตและอํานาจหน้ าทีข! องประธานกรรมการบริษัท
1. เรี ยกประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และดูแลการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุ ม รวมทัEงเอกสารต่างๆ เพื!อให้
คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั กําหนดระเบียบวาระการประชุ มร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ
ควบคุ มการประชุ มให้มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั และระเบี ยบวาระที! กาํ หนดไว้ รวมถึ ง
สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
3. เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชีE ขาด ในกรณี ที!การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนน
เสี ยงของทัEงสองฝ่ ายเท่ากัน
4. เป็ นประธานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และดูแลให้การติดต่อสื! อสารระหว่างกรรมการและผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ปฏิบตั ิหน้าที!ตามที!กฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็ นหน้าที!ของประธานกรรมการ
6. กํากับ ติดตาม ดูแลการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยอื!นๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนงานที!กาํ หนดไว้
7. เสริ มสร้างมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที!ดีของคณะกรรมการ โดยสนับสนุ นให้คณะกรรมการบริ ษทั
ปฏิบตั ิหน้าที!อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที!ความรับผิดชอบ
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กฎบัตรของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการของ บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัEงกรรมการผูจ้ ดั การ
เพื!อทําหน้าที!ในการบริ หารงานบริ ษทั จึงกําหนดอํานาจหน้าที!ของกรรมการผูจ้ ดั การ ดังนีE
ขอบเขตและอํานาจหน้ าทีข! องกรรมการผู้จัดการ
1. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยรวมเพื!อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดําเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ และตามที!ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
2. กําหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุ รกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และดําเนิ นการเพื!อให้บรรลุ
เป้ าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุ รกิจที!ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
3. ดําเนินการและปฏิบตั ิภารกิจที!คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั
4. สั!งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื!อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย
5. อนุ มตั ิ และ/หรื อ มอบอํานาจการทํานิ ติกรรมเพื!อผูกพันบริ ษทั ฯ สําหรับธุ รกรรมปกติของบริ ษทั ฯ
รวมถึงธุ รกรรมที!กรรมการผูจ้ ดั การได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ดาํ เนิ นการแทน ทัEงนีE
ให้รวมถึง ธุ รกรรมใดๆ ที!ไม่เป็ นการผูกพันทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ โดยตรง
6. ประสานงาน ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื!อปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและทิ ศทางทางธุ รกิ จที! ได้รับจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
7. แสวงหาโอกาสทางธุ รกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที!เกี!ยวข้องกับธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ เพื!อเพิ!มรายได้
ให้แก่บริ ษทั ฯ
8. พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารจ่ า ยค่ า ใช้จ่ า ยการดํา เนิ น งานปกติ ใ นวงเงิ น ตามที! ค ณะกรรมการบริ ษ ัท อนุ ม ัติ
มอบหมายไว้
9. อนุ ม ตั ิ ก ารใช้จ่า ยเงิ น ลงทุ น ที! สํา คัญๆ ที! ไ ด้ก าํ หนดไว้ใ นงบประมาณรายจ่ า ยสํา หรั บ ปี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว

หรื อ ที!

10. ดูแลการทํางานของพนักงานให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบตั ิงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลในการทําธุ รกิจ
11. ส่ งเสริ มพัฒนาความรู ้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื!อเพิ!มศักยภาพของบริ ษทั
12. พิจารณาแต่งตัEงที!ปรึ กษาต่างๆ ที!จาํ เป็ นต่อการดําเนินการของบริ ษทั ฯ
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13. พิจารณาอนุ มตั ิการทํารายการที!เกี!ยวโยงกันที!เป็ นเงื!อนไขปกติทางการค้า เช่น ซืE อขายสิ นค้าด้วยราคา
ตลาด การคิดค่าธรรมเนี ยมบริ การในอัตราค่าธรรมเนี ยมปกติ และการให้เครดิ ตเทอมเหมือนลูกค้า
ทัว! ไป เป็ นต้น ทัEงนีEให้อยูภ่ ายใต้นโยบายที!ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
14. อนุมตั ิการแต่งตัEง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับผูบ้ ริ หาร
15. ดําเนิ นกิจการงานอื!นๆ ตามที!ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นกรณี ๆ ไป ทัEงนีE กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ไม่มีอาํ นาจในการอนุ มตั ิเรื! องหรื อรายการที!เกี! ยวโยงกันที!ไม่ใช่เป็ นเงื! อนไขปกติทางการค้า
รายการได้มาจําหน่ ายไปซึ! งสิ นทรัพย์สําคัญของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ รายการที!กรรมการผูจ้ ดั การหรื อ
บุคคลที!อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ย หรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื!นใดที!จะทํา
ขึEนกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นรายการที! เป็ นเงื! อนไขปกติทางการค้าที! ได้มีการกําหนด
นโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุ มตั ิรายการที!เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที!คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้พิจารณาอนุมตั ิไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ ้น ในการทํารายการเกี!ยวโยงกันและการ
ได้ม าหรื อจํา หน่ ายไปซึ! งสิ นทรั พ ย์ที! สํา คัญของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยแล้วเพื!อให้สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื! องดังกล่าว
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กฎบัตรของเลขานุการบริษทั
คณะกรรมการของบริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาท หน้าที!
และความรั บ ผิดชอบของเลขานุ การบริ ษ ทั จึ งได้พิจารณาแต่งตัEงเลขานุ การบริ ษทั ขึE น เพื!อทําหน้าที! ช่วย
สนับสนุ นกิจกรรมด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั และเพื!อช่วยให้คณะกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั เอง
สามารถปฏิ บตั ิหน้าที!ให้เป็ นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิ จการที!ดีที!
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรกําหนดกฎบัตรของเลขานุ การบริ ษทั ไว้
ดังต่อไปนีE
1. หน้ าที!และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุ การบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที!ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื! อสัตย์สุจริ ต
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที! 4) พ.ศ. 2551 ซึ! งได้กาํ หนดบทบาทหน้าที!และ
ความรับผิดชอบสําหรับเลขานุการบริ ษทั ไว้โดยเฉพาะดังนีE
1.1 จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนีE
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสื อนัดประชุ มคณะกรรมการ รายงานการประชุ มคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของ
บริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้
1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ย ที!รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
1.3 จัดส่ งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที!บริ ษทั ได้รับรายงานนัEน และบริ ษทั ต้องจัดให้มีระบบ
การเก็บรักษาเอกสาร หรื อหลักฐานที!เกี!ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วนั ที!มีการจัดทําเอกสาร
หรื อข้อมูลดังกล่าว
1.4 ดําเนินการอื!นๆ ตามที!คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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2. หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที!ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื! อสัตย์สุจริ ต รวมทัEง
ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผถู ้ ือหุ ้น
โดย
2.1 การตัดสิ นใจต้องกระทําบนพืEนฐานข้อมูลที!เชื!อโดยสุ จริ ตว่าเพียงพอ
2.2 การตัดสิ นใจได้กระทําไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสี ย ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในเรื! องที!ตดั สิ นใจนัEน
2.3 กระทําการโดยสุ จริ ตเพื!อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
2.4 กระทํา การที! มี จุ ด มุ่ ง หมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่ ก ระทํา การอัน เป็ นการขัด หรื อ แย้ง กับ
ประโยชน์ของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
2.5 ไม่หาประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ที!ล่วงรู ้ มา เว้นแต่เป็ นข้อมูลที!เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
หรื อใช้ทรัพย์สินหรื อโอกาสทางธุ รกิจของบริ ษทั ในลักษณะที!เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรื อหลักปฏิบตั ิ
ทัว! ไปตามที!คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
2.6 ไม่เข้าทําข้อตกลงหรื อสัญญาใดๆ ซึ! งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
กับบริ ษทั หรื อพนักงาน หรื อลูกค้าของบริ ษทั ทัEงยังเป็ นการขัดต่อการปฏิบตั ิต่องานในหน้าที!ของตน
3. กรณีทเี! ลขานุการบริษัทพ้ นจากตําแหน่ ง หรือไม่ อาจปฏิบัติหน้ าทีไ! ด้
แนวทางการปฏิ บตั ิในกรณี ที!เลขานุ การบริ ษทั พ้นจากตําแหน่งหรื อไม่อาจปฏิ บตั ิหน้าที!ได้ กําหนด
ไว้ดงั ต่อไปนีE
3.1 ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตัEงเลขานุ การบริ ษทั คนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที!เลขานุ การบริ ษทั คน
เดิมพ้นจากตําแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที!ได้
3.2 ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ! งท่านใด ปฏิบตั ิหน้าที!แทนในช่วงเวลา
ที!เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตําแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที!ได้
3.3 ให้ประธานกรรมการแจ้งชื! อเลขานุ การบริ ษทั ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที!จดั ให้มีผรู ้ ับผิดชอบในตําแหน่งดังกล่าว
3.4 ดําเนิ นการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที!เก็บ
เอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2

บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คู่มือการกํากับดูแลกิจการที!ดี

หน้า 46

ข้ อกําหนดในการทําธุรกรรมของ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีเ! กีย! วข้ อง
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ถื อเป็ นนโยบายที!สําคัญที!จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
บุคคลอื!นที!มีความเกี!ยวข้องกัน ใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลอื!นที!มีความเกี!ยวข้องกัน
กับบริ ษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกําหนดเป็ นข้อปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลอื!นที!
มีความเกี!ยวข้องกับบริ ษทั ดังต่อไปนีE
1. หลีกเลี!ยงการทํารายการที!เกี!ยวโยงกับตนเอง ที!อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
2. ในกรณี ที!จาํ เป็ นต้องทํารายการเช่ นนัEนเพื!อประโยชน์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ให้ทาํ รายการนัEน
เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ทัEงนีE กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลอื!นที!มีความเกี!ยวข้องกันที!
มีส่วนได้เสี ยในรายการนัEนจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
3. ในกรณี ที!เข้าข่ายเป็ นรายการที!เกี!ยวโยงกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที!เกี!ยวข้อง จะต้องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที!เกี!ยวข้องกันของบริ ษทั จดทะเบียนอย่างเคร่ งครัดโดย
3.1) การทําธุ รกรรมที!เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที!วิญ~ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญา
ทัว! ไปในสถานการณ์ เดี ยวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที!ปราศจากอิทธิ พลในการที!ตนมี
สถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที! มีความเกี! ยวข้องแล้วแต่กรณี จะต้องขออนุ มตั ิ
หลักการ และวงเงินในการทําธุ รกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อเป็ นไปตามหลักการ
ที!คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิไว้แล้ว
3.2) ให้จดั ทํารายงานสรุ ปการทําธุ รกรรมที!มีขนาดรายการ ตามหลักการที!ได้ผา่ นการอนุ มตั ิตามข้อ
3.1) เพื!อรายงานในที! ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทุ กไตรมาส หรื อตามความประสงค์ของ
คณะกรรมการบริ ษทั
4. ในกรณี ที!ธุรกรรมที!เข้าข่ายเป็ นรายการที!เกี!ยวโยงกัน ที!ไม่เป็ นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ 3.1) ใน
การทําธุ รกรรมดังกล่าว ให้ขออนุ มตั ิจากที!ประชุ มคณะกรรมการหรื อที!ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ตาม
กฎเกณฑ์ของกฎหมายที!เกี!ยวข้องกําหนด
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นโยบายทีส! ําคัญของบริษทั และการติดตามดูแลให้ มกี ารปฏิบัติ
1. นโยบายด้ านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัท เอส 11 กรุ๊ ป จํา กั ด (มหาชน) มี น โยบายที! จ ะจัด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที! มี
ประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร มีหน้าที!และความรับผิดชอบโดยตรงใน
การจัดให้มีและรักษาไว้ซ! ึ งระบบการควบคุ มภายใน รวมทัEงดําเนิ นการทบทวนความมีประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบการควบคุ มภายในอย่างสมํ!าเสมอ เพื!อปกป้ องเงิ นลงทุนของผูถ้ ื อหุ ้นและทรัพย์สินของบริ ษทั การ
ควบคุ มภายในจะครอบคลุ มถึ งการควบคุ มทางการเงิ น การดําเนิ นงาน การกํากับดูแลการปฏิ บตั ิงานให้
เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที!เกี!ยวข้อง และการบริ หารความเสี! ยง ระบบการควบคุมภายในที!บริ ษทั จัด
ไว้ เพื!อช่วยให้บริ ษทั มีความมัน! ใจอย่างสมเหตุสมผล ที!จะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที!วางไว้
ในเรื! องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื!อถือได้ ในเรื! องดังนีE
1. ได้มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทํางานของบริ ษทั และกฎหมายที!เกี!ยวข้อง
2. ทรัพย์สินของบริ ษทั มีอยูจ่ ริ ง และได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็ นอย่างดี
3. การดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทัEงมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
4. วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริ ษทั ได้มีการบรรลุและดําเนินการอย่างมีประสิ ทธิ ผล
การตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยอาจใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อใช้บริ การ
ของสํา นัก งานตรวจสอบภายนอก เพื! อกํา กับ ดู แลการทํา งานในด้า นต่ า งๆ และรายงานโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที!ในการให้คาํ ปรึ กษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบ
การบริ หารความเสี! ยง เพื!อให้แน่ ใจว่าระบบการควบคุ มภายในและระบบการบริ หารความเสี! ยง และ
กระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ได้จดั ให้มีขE ึนอย่างเพียงพอ มีประสิ ทธิ ภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที!
วางไว้
2. นโยบายด้ านการบริ หารความเสี! ยง
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดนโยบายการบริ หารความเสี! ยงทัว! ทัEงองค์กรขึEนอย่าง
เป็ นระบบตัEงแต่วนั ที! 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยจัดตัEงคณะกรรมการกํากับดูแลการบริ หารความเสี! ยง เพื!อ
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ทําหน้าที!ในการจัดทํานโยบาย วางระบบ และประเมินความเสี! ยงต่างๆ ทัEงที!เกิดจากปั จจัยภายนอก และจาก
การบริ หารงานและการปฏิบตั ิงานภายในองค์กร รวมทัEงกําหนดแนวทางในการบริ หารและจัดการความเสี! ยง
ให้อยู่ในระดับที!ยอมรับได้ มีการสื! อสาร จัดฝึ กอบรมสัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึ ง
ความสําคัญของการบริ หารความเสี! ยง กระบวนการบริ หารความเสี! ยงของบริ ษทั มีดงั นีE
2.1 การกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริ หารความเสี! ยง
เป็ นการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางบริ หาร
ความเสี! ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนและทิศทางการดําเนิ นธุ รกิจ ซึ! งบริ ษทั จะมีการทบทวน
เป็ นประจําทุกปี และจะดําเนินการจัดทําพร้อมกันกับแผนธุ รกิจเพื!อให้มีความสอดคล้องกัน
2.2 การระบุความเสี! ยง
เป็ นการระบุความเสี! ยงที!อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย โดยพิจารณาจาก
ความเสี! ยงที!เกิ ดจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก เช่ นจากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิ น ระบบ
สารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื!อการตัดสิ นใจ ความพึงพอใจของนักลงทุ น การบริ หารเงิ นลงทุ น ทรัพยากร
บุคคล ชื! อเสี ยงและภาพลักษณ์ ระบบรั กษาความปลอดภัย เป็ นต้น ซึ! งบริ ษทั จะบริ หารความเสี! ยงโดย
พิจารณาจัดลําดับความเสี! ยงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ! งถ้าอยูใ่ นเกณฑ์สูงและสู งมากบริ ษทั จะนํา
ความเสี! ยงเหล่านัEนมาวิเคราะห์เพื!อใช้ในการจัดการก่อน
2.3 การวิเคราะห์ความเสี! ยง
เป็ นการวิเคราะห์เพื!อประเมินระดับความเสี! ยงที!เหลืออยูห่ ลังจากได้ประเมินระบบการควบคุมที!มีอยู่
และการจัดลําดับความสําคัญของความเสี! ยง ซึ! งหากความเสี! ยงที!เหลือยังคงอยูใ่ นระดับสู งหรื อสู งมาก จะต้อง
กําหนดมาตรการการจัดการความเสี! ยงทันที โดยผูบ้ ริ หารระดับสู งที!รับผิดชอบ และหากความเสี! ยงที!เหลืออยู่
ในระดับ ปานกลางหรื อระดับ ตํ!า ให้ก าํ หนดมาตรการจัดการในระดับ ฝ่ ายหรื อแก้ไขในกระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน
2.4 การจัดการความเสี! ยง
เป็ นการกําหนดวิธีการจัดทําแผนในการจัดการความเสี! ยงที!มีความสําคัญ ตามที!ได้มีการจัดลําดับไว้
ในขัEนตอนของการวิเคราะห์ความเสี! ยง การจัดการความเสี! ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความ
เสี! ยง การหลีกเลี!ยงความเสี! ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี! ยง หรื อการยอมรับความเสี! ยง
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2.5 การติดตามผลและการสอบทาน
เป็ นขัEนตอนของการติดตามผลการบริ หารความเสี! ยงตามแผนที!กาํ หนดไว้ รวมทัEงประเมินผลการ
จัดการความเสี! ยง ซึ! งคณะกรรมการบริ หารความเสี! ยงจะติ ดตามและรายงานให้ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และ
คณะกรรมการบริ ษทั
3. นโยบายการรับเรื!องร้ องเรี ยนเมื!อพบเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต (Whistle Blowing)
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ยึดมัน! ที!จะดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความโปร่ งใส ซื! อสัตย์ ตลอดจน
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที!เกี!ยวข้อง โดยสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงาน ปฏิบตั ิหน้าที!ได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ! งสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิ จการที!ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
โดยมุ่งหวังให้ผูร้ ้ องเรี ยนโดยสุ จริ ตสามารถแจ้งเรื! องร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิดและการ
ทุจริ ตผ่านช่องทางในการแจ้งเรื! องร้องเรี ยนต่างๆ ซึ! งจะทําให้บริ ษทั สามารถดําเนิ นการปรับปรุ ง หรื อแก้ไข
เพื!อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม ด้วยความโปร่ งใส และยุติธรรมต่อไป
นโยบาย
บริ ษทั มี เจตนารมณ์ ในการดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความซื! อสัตย์ สุ จริ ต โปร่ งใส และตรวจสอบได้ ตาม
หลักการกํากับดู แลกิ จการที!ดี จึงได้กาํ หนดให้มีการจัดทํานโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการ
ทุจริ ตของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ในกรณี ที!มีผพู ้ บเห็น หรื อทราบ หรื อสงสัยว่ามีการกระทําใดๆ ที!
ฝ่ าฝื นกฏหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ กฎเกณฑ์ต่างๆ หรื อจรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั เพื!อเป็ นการป้ องปรามการ
กระทําผิด และลดแนวโน้มการเกิ ดทุ จริ ตในบริ ษทั ผ่านกระบวนการพิจารณาที!มีความเหมาะสมและเป็ น
ธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื!อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ สามารถแจ้งข้อสงสัย หรื อ
ข้อร้องเรี ยน เมื!อพบเห็นการทุจริ ต หรื อสงสัยว่ามีแนวโน้มที!ก่อให้เกิดการทุจริ ตใดๆ ที!เกี!ยวข้องกับบริ ษทั
2. เพื!อกําหนดช่ องทางในการแจ้งเรื! องร้ องเรี ยนที!ปลอดภัยและเป็ นความลับ สําหรับให้ผรู ้ ้ องเรี ยน
โดยสุ จริ ต หรื อผูท้ ี!ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบสามารถดําเนิ นการร้องเรี ยนและแจ้งเบาะแสการกระทํา
ผิดและการทุจริ ต โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายของผูร้ ้องเรี ยนและผูท้ ี!ให้ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบ
3. เพื!อให้ผูถ้ ูกร้องเรี ยนได้รับความเป็ นธรรมจากการถูกร้องเรี ยนกล่าวหาว่ามีการกระทําใดๆ ที!ฝ่า
ฝื นกฏหมาย ระเบียบการกํากับดูแลกิ จการที!ดี จรรยาบรรณธุ รกิ จ ระเบียบปฏิ บตั ิ หรื อกฎเกณฑ์ต่างๆของ
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บริ ษทั ในกรณี ที!ผถู ้ ูกร้องเรี ยนมีความผิด ให้รับผิดตามระเบียบของบริ ษทั ตลอดจนดําเนิ นคดีตามกฎหมาย
ต่ อ ไป และให้ผูร้ ้ อ งเรี ย นได้รั บ ความเป็ นธรรมจากการแจ้ง เบาะแสการกระทํา ผิด และการทุ จ ริ ต ผ่า น
กระบวนการที!มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม
4. เพื! อเป็ นการป้ องปรามการกระทํา ผิด และลดแนวโน้ม การเกิ ดทุ จริ ตในบริ ษ ทั ตลอดจนช่ วย
บรรเทาความเสี ยหายที!อาจจะเกิดขึEนในอนาคต
5. เพื!อเป็ นการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ และเป็ นการส่ งเสริ มหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดีของบริ ษทั
ขอบเขต
นโยบายฉบับนีE ให้ปฏิบตั ิใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั ผูท้ ี!มีส่วนได้ส่วนเสี ย และบุคคลที!
เกี!ยวข้อง
คํานิยาม
1. ผูร้ ้ องเรี ยน หมายถึ ง ผูท้ ี!แจ้งเบาะแสการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตใดๆ ที!เกี! ยวข้องกับบริ ษทั ด้วย
เจตนาสุ จริ ต
2. เรื! อ งร้ องเรี ย น หมายถึ ง การกระทํา หรื อละเว้น การกระทํา ใดๆของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน ซึ! งอาจเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ หรื อนโยบายต่างๆของบริ ษทั ตลอดจนกฎหมายที!
เกี!ยวข้อง รวมถึงการทุจริ ตและแนวโน้มการทุจริ ต ซึ! งเป็ นหรื ออาจจะเป็ นการกระทําโดยเจตนา เพื!อแสวงหา
ผลประโยชน์ที!มิควรได้ หรื อไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรื อผูอ้ ื!น ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
ขัYนตอนการดําเนินการ
1. บริ ษทั จะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื! องร้องเรี ยน และเบาะแสการกระทําผิด และการทุจริ ตด้วย
ความเป็ นอิสระ เที!ยงธรรม เพื!อให้ได้มาซึ! งหลักฐานที!สามารถใช้ยืนยันหรื อโต้แย้งกับข้อมูลที!ได้รับ และ
หากพบว่ามีการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต บริ ษทั จะลงโทษทางวินยั หรื อดําเนิ นคดีทางกฎหมายกับผูก้ ระทํา
ผิดตามระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั
2. บริ ษทั จะแจ้งความคืบหน้าของผลการพิจารณาเรื! องร้องเรี ยนการกระทําผิดและการทุจริ ตให้กบั ผู ้
ร้องเรี ยนตามชื!อ ที!อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หรื อช่องทางติดต่ออื!นๆ ที!ผรู ้ ้องเรี ยนได้แจ้งไว้
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ผูร้ ้องเรี ยน

ผลการแจ้งเรื! องร้องเรี ยน

ผูต้ รวจสอบเรื! องร้องเรี ยน

เรื! องร้องเรี ยนและ
ข้อมูล (ถ้ามี)

ผูร้ ับเรื! อง
ร้องเรี ยน

เรื! องร้องเรี ยน

ผูป้ ระสานงานเรื! องร้องเรี ยน

เรื! องร้องเรี ยน

ข้อมูล
ผลการแจ้งเรื! องร้องเรี ยน

ผลการแจ้งเรื! องร้องเรี ยน
เรื! องร้องเรี ยนและผลการแจ้งเรื! องร้องเรี ยน
คณะกรรมการตรวจสอบ

ผ่านช่องทางในการแจ้งเรื! องร้องเรี ยน ดังนีE
1.กล่องรับความคิดเห็น
เรื! องร้องเรี ยน 2.ไปรษณี ย ์
3.อีเมล์
4.เว็บไซต์

ผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบเรื! องร้องเรี ยน
(ถ้ามี)

ผูถ้ ูกร้องเรี ยน

กระบวนการคัดกรอง
1. ผูร้ ้องเรี ยนควรป้ อนชื!อ-นามสกุล ที!อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ติดต่อให้ชดั เจน เพื!อประโยชน์ใน
การติดต่อกลับ เพื!อยืนยันการกล่าวหาข้อร้องเรี ยน ขอทราบข้อเท็จจริ งเพิ!มเติมเพื!อดําเนิ นการต่อไป หรื อเพื!อ
รายงานผลให้ทราบ โดยข้อมูลเหล่านีEจะถูกเก็บเป็ นความลับ
2. บรรยายพฤติ การณ์ การกระทําผิดตามข้อกล่าวหาโดยละเอียด เพื!อให้ทราบถึ งวันเวลาที!กระทํา
ความผิด รายละเอียดการกระทําความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานหรื ออ้างพยานหลักฐานที!สามารถยืนยัน
หรื อสนับสนุนการกล่าวหาเรื! องร้องเรี ยน
3. หลักเกณฑ์ในการคัดกรองเรื! องร้องเรี ยน พิจารณาจาก 4 ประเด็นสําคัญ ดังนีE
3.1. ความน่าเชื! อถื อของผูร้ ้ องเรี ยน โดยพิจารณาว่าผูร้ ้องเรี ยนมีการเปิ ดเผยตนเองหรื อไม่
เป็ นบุคคลภายในบริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อบุคคลภายนอกบริ ษทั
3.2. ความน่าเชื!อถือของเรื! องร้องเรี ยน โดยพิจารณาว่าเรื! องที!ร้องเรี ยนนัEนมีมูลความจริ งและ
พยานหลักฐานมากน้อยเพียงใด มีแหล่งที!มาชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้หรื อไม่
3.3. ลักษณะของพฤติการณ์การกระทําผิด โดยพิจารณาว่าการกระทําของผูถ้ ูกร้องเรี ยนนัEน
ตรงกับลักษณะการทุจริ ตข้อใด ซึ! งมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่
- การตกแต่งรายงาน ทัEงที!เป็ นรายงานทางการเงิน และรายงานที!ไม่ใช่ทางการเงิน
- การใช้ทรั พย์สินของบริ ษทั ในทางไม่เหมาะสม ไม่ ว่าจะเป็ นทรั พย์สิ นประเภทเงิ นสด
ทรัพย์สินประเภทสิ นค้า และทรัพย์สินอื!นๆ
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- การคอร์ รัปชัน! ประกอบด้วย การใช้อาํ นาจหน้าที!เพื!อดําเนิ นการใดๆ ซึ! งมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั การให้สินบน การให้ส!ิ งของมีค่าใดๆ เพื!อเป็ นการแลกเปลี!ยน ภายหลัง
จากที!บุคคลหนึ! งบุคคลใดได้ใช้อาํ นาจหน้าที!ดาํ เนิ นการใดๆให้ และการใช้อาํ นาจหน้าที!โดยมิชอบ
เพื!อข่มขู่หรื อเรี ยกร้องผลประโยชน์ หรื อการตัดสิ นใจใดๆในทางธุ รกิจจากผูอ้ ื!น
3.4. การฝ่ าฝื นกฎหมาย โดยพิจารณาว่าผูถ้ ูกร้องเรี ยนมีการฝ่ าฝื น หรื อกระทําผิดกฎหมายที!
เกี!ยวข้องหรื อไม่ ต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายหรื อไม่ อย่างไร
4. เรื! องที!ผา่ นการคัดกรองแล้วจะมีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกความคืบหน้าและผลสรุ ป เพื!อติดตามผล
ของเรื! องร้องเรี ยนต่อไป
บุคคลทีเ! กีย! วข้ อง
1. ผูร้ ้องเรี ยน หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั รวมถึงผูท้ ี!มีส่วนได้เสี ยต่างๆ หรื อ
บุคคลอื!นที!พบเห็น หรื อทราบ หรื อสงสัยว่ามีการกระทําใดๆที!ฝ่าฝื นกฏหมาย ระเบียบการกํากับดูแลกิจการ
ที!ดี จรรยาบรรณธุ รกิจ ระเบียบปฏิบตั ิ หรื อกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริ ษทั
2. ผูถ้ ูกร้องเรี ยน หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานที!ถูกร้องเรี ยนกล่าวหาว่ามีการกระทํา
ใดๆ ที! ฝ่าฝื นกฎหมาย ระเบี ยบการกํากับดู แลกิ จการที!ดี จรรยาบรรณธุ รกิ จ ระเบียบปฏิ บตั ิ หรื อกฎเกณฑ์
ต่างๆ ของบริ ษทั
3. ผูร้ ับเรื! องร้องเรี ยน หมายถึง กรรมการอิสระ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ งั คับบัญชา เลขานุ การบริ ษทั
หรื อสํานักงานตรวจสอบภายใน โดยกรรมการอิสระ กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าว มีหน้าที!
ต้องส่ งเรื! องร้องเรี ยนที!ได้รับให้แก่ผปู ้ ระสานงานเรื! องร้องเรี ยนเพื!อดําเนินการต่อไป ในกรณี ที!ผรู ้ ้องเรี ยนเป็ น
บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื! องร้องเรี ยนต่อกรรมการอิสระ หรื อเลขานุ การบริ ษทั ได้ โดยกรรมการอิสระ
จะเป็ นผูส้ ่ งเรื! องร้องเรี ยนที!ได้รับให้แก่ผปู ้ ระสานงานเรื! องร้องเรี ยนเพื!อดําเนินการต่อไป
4. ผูป้ ระสานงานเรื! องร้องเรี ยน หมายถึง เลขานุ การบริ ษทั หรื อสํานักงานตรวจสอบภายใน ซึ! งมี
หน้าที! รวบรวมพิจารณาหลัก เกณฑ์ ความชัดแจ้งเพีย งพอของพยานหลัก ฐานในเบืE องต้น และส่ ง เรื! อง
ร้ องเรี ยนที!ผ่านการพิจารณาให้ผูต้ รวจสอบเรื! องร้ องเรี ยน จัดเก็บข้อมูล บันทึ กความคื บหน้าและผลสรุ ป
รวมถึงรายงานผลสรุ ปเรื! องร้องเรี ยนให้แก่ผแู ้ จ้งเรื! องร้องเรี ยน ผูถ้ ูกร้องเรี ยน หรื อบุคคลอื!น ตามความจําเป็ น
และเหมาะสม
5. ผูใ้ ห้ความร่ วมมือในการตรวจสอบเรื! องร้องเรี ยน หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อ
บุคคลใดที!ได้รับการขอความร่ วมมือจากผูป้ ระสานงานเรื! องร้องเรี ยน ในการให้ขอ้ มูลที!เกี!ยวข้อง
6. ผูต้ รวจสอบเรื! องร้ องเรี ยน หมายถึง กรรมการผูจ้ ดั การ ทําหน้าที!ตรวจสอบและพิจารณาผลสรุ ป
เรื! องร้องเรี ยน ในกรณี ที!ผถู ้ ูกร้องเรี ยนเป็ นพนักงานและผูบ้ ริ หารทุกระดับ ส่ วนคณะกรรมการตรวจสอบ ทํา
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หน้า ที! ตรวจสอบและพิ จารณาผลสรุ ป เรื! องร้ องเรี ย นในกรณี ที! ผูถ้ ู ก ร้ องเรี ย นเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การและ
คณะกรรมการบริ ษทั
การให้ ความคุ้มครอง
1. ผูร้ ้ องเรี ยนหรื อผูท้ ี!ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบสามารถเลือกที!จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยนัEนจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสี ยหายใดๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเองก็
จะทําให้บริ ษทั สามารถรายงานความคืบหน้า ชีE แจงข้อเท็จจริ งให้ทราบ หรื อบรรเทาความเสี ยหายได้สะดวก
และรวดเร็ วยิง! ขึEน
2. ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี!ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยชื! อตัว ชื! อสกุล
ที!อยู่ ภาพ หรื อข้อมูลอื!นใดที!สามารถระบุตวั ผูแ้ จ้งได้ แล้วดําเนิ นการสื บสวนว่ามีมูลความจริ งเพียงใด
หรื อไม่
3. ผูร้ ับเรื! องร้องเรี ยนต้องเก็บข้อมูลที!เกี!ยวข้องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที!จาํ เป็ น โดยคํานึ งถึง
ความปลอดภัย และความเสี ย หายของผูร้ ้ องเรี ยนหรื อผูท้ ี! ให้ความร่ วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
แหล่งที!มาของข้อมูล หรื อบุคคลที!เกี!ยวข้อง
4. กรณี ที!ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี!ให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งเห็ นว่าตนอาจได้รับความ
ไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิดความเดือดร้อนเสี ยหาย บริ ษทั อาจกําหนดมาตราการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี!ให้
ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งตามความเหมาะสม
5. ผูท้ ี!ได้รับความเดือดร้อนเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการที!มีความ
เหมาะสม และเป็ นธรรม
ช่ องทางในการแจ้ งเรื!องร้ องเรียน
1. ทางกล่องรับความคิดเห็น บริ เวณชัEน 1 ของบริ ษทั
2. ทางไปรษณี ย:์ จ่าหน้าถึง สํานักงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุ งเทพฯ 10220
3. ทางอีเมล์:
3.1. สํานักงานตรวจสอบภายใน : auditcommittee@sgroup.co.th
3.2. คณะกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@sgroup.co.th
3.3. สํานักงานเลขานุการบริ ษทั : corporate@sgroup.co.th
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บทลงโทษผู้กระทําผิด
ผูถ้ ูกร้องเรี ยนที!กระทําหรื อละเว้นการกระทําใดๆ ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ซึ! งอาจเป็ น
การไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรื อนโยบายต่างๆ ของบริ ษทั ตลอดจนกฎหมายที! เกี! ยวข้อง รวมถึ ง
กระทําการทุจริ ตและมีแนวโน้มกระทําการทุจริ ต ซึ! งเป็ นหรื ออาจจะเป็ นการกระทําโดยเจตนา เพื!อแสวงหา
ผลประโยชน์ที!มิควรได้ หรื อไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรื อผูอ้ ื!น ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมต้องรับผิด
ตามระเบี ย บของบริ ษ ทั โดยพิ จารณาโทษตามคู่ มือการกํากับ ดู แลกิ จการที! ดีที!ไ ด้กาํ หนดไว้ ตลอดจน
ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
4. นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั! น (Anti-corruption Policy)
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) มีเจตจํานงมุ่งมัน! ในการดําเนิ นธุ รกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึด
มัน! ในความรั บผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุ กกลุ่ม ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิ จการที!ดีของ
บริ ษทั ฯ โดยมุ่งเน้นการต่อต้านคอร์ รัปชัน! ในทุกรู ปแบบ มีการดําเนิ นธุ รกิจด้วยความรอบคอบ และสามารถ
ตรวจสอบได้ ทําให้เกิดความมัน! ใจได้วา่ การดําเนินธุ รกิจเป็ นไปอย่างเหมาะสม และโปร่ งใส
ปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน! เป็ นปั ญหาที!ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมเป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่ น
ก่อให้เกิ ดความไม่ยุติธรรมขึEนในองค์กร ทําให้ประสิ ทธิ ภาพในหน่ วยงานลดทอนหรื อสู ญเสี ยไป ทําให้
บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายที!มากเกิ นจริ ง นอกจากผลเสี ยในแง่การปฏิบตั ิการขององค์กรแล้ว ยังมีผลเสี ยถึ ง
ภาพลักษณ์ ที!ดีของบริ ษทั ฯ ด้วย สําหรับในภาพรวมแล้ว การทุ จริ ตคอร์ รัปชัน! เป็ นการทําลายความมัน! คง
เสถี ย รภาพทางธุ รกิ จ ความเชื! อมัน! ในการลงทุ น และภาพลักษณ์ ที!ดีของประเทศ ทัEงนีE มูล เหตุ สําคัญที!
ก่อให้เกิ ดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน! คื อ การขาดคุ ณธรรม และจริ ยธรรม ดังนัEน บริ ษทั ฯ ในฐานะที! เป็ นองค์กร
แห่ งคุ ณธรรม จึงมุ่งมัน! ที!จะต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน! ทุกรู ปแบบ และให้ถือว่าการต่อต้านการทุจริ ต เป็ น
ส่ วนหนึ!งของการมุ่งเน้นสร้างบุคลากรให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม ต่อบริ ษทั ฯ และต่อสังคมโดยรวม
ดังนัEนบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทํา “นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน! ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรนีE ขE ึนมา เพื!อใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิที!ชดั เจนสําหรับผูบ้ ริ หาร และบุคลากรของบริ ษทั พร้ อมผลักดันส่ งเสริ มให้เป็ นส่ วน
หนึ!งของวัฒนธรรมขององค์กร ซึ! งจะนําไปสู่ การพัฒนาองค์กรได้อย่างยัง! ยืนต่อไป
นอกจากนีE บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีการประเมินความเสี! ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน! ที!อาจเกิดขึEนในแต่ละ
กระบวนการอย่างสมํ!าเสมอ รวมถึงการศึกษาหาวิธีการปรับปรุ งแก้ไขที!เหมาะสม พร้อมกําหนดช่องทางการ
แจ้งเบาะแส หรื อข้อร้ องเรี ยนมายังกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ หรื อตามช่ องทางที!กาํ หนดไว้ใน คู่มือการ
บริ หารความเสี! ยงจากการทุจริ ต ในกรณี ที!พบเหตุการณ์ และการกระทําที!ส่อถึ งการทุจริ ตคอร์ รัปชัน! หรื อ
ประพฤติมิชอบของบุคคล รวมทัEงกําหนดบทลงโทษในการทุจริ ตคอร์ รัปชัน! นีEดว้ ยต่อไป
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คํานิยามตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั! น
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน! (Corruption) ในที!นE ี หมายถึง การละเว้นการปฏิบตั ิ หรื อการใช้ตาํ แหน่งอํานาจ
หน้าที!ที!ได้มา หรื อการใช้ทรัพย์สินที!มีอยูใ่ นทางมิชอบ เพื!อผลประโยชน์ที!มิควรได้แห่งตน หรื อผูท้ ี!เกี!ยวข้อง
กับตน หรื อการกระทําเพื!อมิ ให้บุคคลอื! นที!เกี! ยวข้อง กระทํา หรื อละเว้นการปฏิ บตั ิหน้าที! อันจะนํามาซึ! ง
ประโยชน์ที!มิควรได้แห่งตน หรื อผูท้ ี!เกี!ยวข้องกับตน โดยขัดต่อศีลธรรม และจรรยาบรรณที!ดี อันจะนําไปสู่
ความเสี ยหายต่อประโยชน์ของผูอ้ ื!น ทัEงโดยทางตรง และทางอ้อม
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั! น
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ กระทําการอันใดที!เป็ นการเกี!ยวข้องกับการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน! ทุกรู ปแบบ ทัEงทางตรงและทางอ้อม ต่อตนเอง และผูท้ ี!เกี!ยวข้อง ไม่วา่ ตนจะอยูใ่ นฐานะเป็ นผูร้ ับ
ผูใ้ ห้ หรื อผูเ้ สนอให้ ทัEงที!เป็ นตัวเงิ น และไม่เป็ นตัวเงิ น โดยครอบคลุ มถึ งทุกธุ รกิ จในทุกประเภท และทุก
หน่ วยงานที! เกี! ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายต่อต้า นคอร์ รัปชั!นนีE อย่างเคร่ งครั ด
สมํ!าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิ บตั ิ และข้อกําหนดในการดําเนิ นการเพื!อให้สอดคล้องกับการ
เปลี!ยนแปลงของระเบียบข้อบังคับทางธุ รกิจ และเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
หน้ าทีค! วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั มี หน้าที! และความรั บผิดชอบในการกําหนดนโยบาย กํากับ ดู แล และ
สนับ สนุ นการต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั!นให้มี ประสิ ทธิ ภาพ เพื!อให้บุ คลากรขององค์ก รได้เข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน! จนเป็ นส่ วนหนึ!งของวัฒนธรรมขององค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที!และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน
และบัญชี ระบบควบคุ มภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี! ยง เพื!อให้มนั! ใจได้ว่า
ระบบเหล่านีEเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และเกิดประสิ ทธิ ภาพ
3. กรรมการผูจ้ ดั การ คณะจัดการ และผูบ้ ริ หาร มีหน้าที!และความรับผิดชอบในการกําหนดให้มี
ระบบ และให้การส่ งเสริ มและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน! เพื!อสื! อสารไปยังพนักงาน
และผูเ้ กี!ยวข้องทุกฝ่ ายรวมทัEง ทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการต่างๆ เพื!อให้สอดคล้องกับ
การเปลี!ยนแปลงของธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย
4. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ มีหน้าที!และรับความผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน
การปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิ บตั ิ อํานาจดําเนิ นการ ระเบียบปฏิ บตั ิและ
กฎหมาย ข้อกํา หนดของหน่ วยงานกํา กับ ดู แล เพื! อ ให้ม น!ั ใจว่า มี ระบบควบคุ ม ที! มี ค วามเหมาะสม และ
เพียงพอต่อความเสี! ยงด้านคอร์ รัปชัน! ที!อาจเกิดขึEน และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั ฯ ทุกระดับต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั!น และปฏิ บ ัติ ต ามจรรยาบรรณของบริ ษ ัท ฯ โดยต้อ งไม่ เ ข้า ไปเกี! ย วข้อ งกับ การทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน! ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
2. พนักงานบริ ษทั ฯ ไม่พึงละเลย หรื อเพิกเฉยเมื!อพบเห็นการกระทําที!เข้าข่ายคอร์ รัปชัน! ที!เกี!ยวข้อง
กับบริ ษทั ฯ ทัEงนีE ตอ้ งแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที!รับผิดชอบให้ได้ทราบ และให้ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ หากมีขอ้ สงสัย หรื อข้อซักถามให้ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลที!กาํ หนดให้
ทําหน้าที!รับผิดชอบโดยผ่านช่องทางต่างๆ ตามที!กาํ หนดไว้
3. บริ ษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรม และคุม้ ครองพนักงานที!ปฏิเสธ หรื อแจ้งเรื! องคอร์ รัปชัน! ที!เกี!ยวข้อง
กับบริ ษทั ฯ โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน หรื อผูท้ ี!ให้ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน!
ตามที!บริ ษทั ฯ กําหนดไว้
4. ผูก้ ระทําการทุจริ ตคอร์ รัปชั!นเป็ นการกระทําผิดต่อข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ! งจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที!บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ นอกจากนัEน อาจพิจารณาโทษตามกฎหมาย หากการ
กระทํานัEนผิดกฎหมาย
5. บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทําความเข้าใจกับบุคคลอื!นที!ตอ้ ง
ปฏิ บ ตั ิ หน้าที! ที! เกี! ย วข้องกับ บริ ษทั ฯ หรื ออาจเกิ ดผลกระทบต่ อบริ ษ ทั ฯ เพื! อให้เป็ นไปตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน! นีE
6. บริ ษทั ฯ มุ่งมัน! ที!จะสร้าง และรักษาไว้ซ! ึ งวัฒนธรรมองค์กรที!ดี ตามหลักศีลธรรม และจริ ยธรรม
โดยยึดมัน! ว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชัน! เป็ นสิ! งที!ไม่อาจยอมรับได้ ไม่วา่ จะเป็ นการกระทําทัEงทางตรง หรื อทางอ้อม
ข้ อกําหนดในการดําเนินการ
1. นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน! นีE ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคลตัEงแต่
การสรรหา หรื อคัดเลื อกบุคลากร การเลื!อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน
และการให้ผลตอบแทน โดยกําหนดให้ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ สื! อสาร ทําความเข้าใจกับพนักงาน เพื!อให้
ปฏิ บ ตั ิ ใ ช้ใ นกิ จกรรมทางธุ รกิ จที! อยู่ใ นความรั บ ผิดชอบ และควบคุ มดู แลการปฏิ บ ตั ิ ให้เป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน! นีE ให้ใช้แนวปฏิบตั ิตามที!กาํ หนด
ไว้ในคู่มือหลักการกํากับดู แลกิ จการที! ดีของบริ ษทั ฯ รวมทัEงระเบี ยบ และคู่มือปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั ฯ ที!
เกี!ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื!นใดที!บริ ษทั ฯ จะกําหนดขึEนต่อไป
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3. เพื! อความชัดเจนในการดํา เนิ นการในเรื! องที! มี ค วามเสี! ย งสู ง ที! อาจจะก่ อให้เกิ ดการทุ จริ ต
คอร์ รัปชั!น กําหนดให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ฯ ทุ กระดับ ต้องปฏิ บตั ิ ด้วยความ
ระมัดระวังในเรื! องดังต่อไปนีE
3.1 ของกํานัล การเลีE ยงรั บรอง และค่าใช้จ่าย การให้ มอบ หรื อรั บ ของกํานัล การเลีE ยง
รับรอง ให้เป็ นไปตามที!หลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ
3.2 เงินบริ จาคเพื!อการกุศล หรื อเงินสนับสนุ น การให้ หรื อรับเงินบริ จาค ต้องเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน! ใจว่าเงิน หรื อทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื!อ
เป็ นข้ออ้างในการติดสิ นบน
3.3 ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ และการจัดซืE อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรื อรับสิ นบน ในการ
ดําเนิ นธุ รกิ จทุกชนิ ด การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และการติดต่องานกับภาครัฐจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ซื! อสัตย์ และต้องดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
5. การใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึ งความสําคัญของการกํากับดูแลกิ จการที!ดี และเพื!อความโปร่ งใส
และป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ ที! ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ดังนีE
1.

2.

3.

ให้ความรู ้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงิน
ที!เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึEนไปหรื อเทียบเท่า และพนักงานบริ ษทั ทุกคน เกี!ยวกับกฎหมาย
และกฎระเบี ยบที! เกี! ย วข้อง เพื! อให้บุคคลดังกล่ าวยึดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ อย่า ง
เคร่ งครัด
ให้ความรู ้ แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี รวมถึ งผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับบริ หารในสาย
งานบัญชี หรื อการเงิ นที! เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึE นไปหรื อเที ยบเท่า เกี! ยวกับหน้าที! ที!ตอ้ ง
จัดทําและส่ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส ผูท้ ี!อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริ ยา บุตร
ที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และนิ ติบุคคลที!ผรู ้ ายงานถือหุ ้นเกิน 30% ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทัEงหมด
ตามมาตรา 59 ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบท
กํา หนดโทษตามมาตรา 275 มาตรา 281/10 และมาตรา 317/4 แห่ ง พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535
กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี รวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงาน
บัญชี หรื อการเงินที!เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึEนไปหรื อเทียบเท่า จัดทําและนําส่ งรายงานการ
ถื อหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส ผูท้ ี!อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริ ยา บุตรที!ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะ
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และนิ ติบุ ค คลที! ผูร้ ายงานถื อ หุ ้ น เกิ น 30% ของสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทัEง หมด ส่ ง ผ่า นมายัง
เลขานุ ก ารของบริ ษ ัท ก่ อ นนํา ส่ ง สํ า นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ทุกครัEง โดยให้จดั ทําและนําส่ งภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที!ได้รับการแต่งตัEงให้
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อรายงานการเปลี!ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ที!มีการซืE อขายโอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์นE นั
กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี รวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงาน
บัญชี หรื อการเงิ นที! เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึE นไปหรื อเที ย บเท่ า ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านที! เกี! ย วข้อง
รวมถึ งบุคคลใดที!ได้รับทราบข้อมูลภายในที! เป็ นสาระสําคัญซึ! งมีผลต่อการเปลี! ยนแปลง
ราคาหลักทรั พย์จะต้องระงับการซืE อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั รวมทัEงห้ามไม่ให้เปิ ดเผย
ข้อมูลที!เป็ นสาระสําคัญนัEนต่อบุคคลอื!นในช่วงเวลานัEนๆ และก่อนที!จะเผยแพร่ งบการเงิ น
หรื อเผยแพร่ เกี! ย วกับ ฐานะการเงิ นและสถานะของบริ ษ ทั ฯ จนกว่า บริ ษ ทั จะได้เปิ ดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริ ษทั จะแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี รวมถึ งผู ้
ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที!เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึEนไปหรื อ
เทียบเท่า งดการซืE อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้อย
30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชัว! โมงภายหลังการ
เปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
กําหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ! ง
เริ! มตัEงแต่การตักเตื อนเป็ นหนังสื อตัดค่าจ้าง พักงานชั!วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรื อให้
ออกจากงาน ซึ! งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความร้ ายแรงของ
ความผิดนัEนๆ นอกจากนีE ผูท้ ี! ฝ่ าฝื นนําข้อมู ล ภายในไปใช้หาประโยชน์ ส่ วนตนและให้
รวมถึงผูท้ ี!เกี!ยวข้อง อาจได้รับโทษจําคุกและถูกปรับทัEงทางแพ่งและอาญา

6. นโยบายด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ยึดถื อหลักความเป็ นธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ตามหลักบรรษัทภิ
บาลมาอย่างต่อเนื! อง คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาํ หนดนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลขึEน เพื!อให้ผถู ้ ือหุ ้น นัก
ลงทุน สาธารณชน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ มัน! ใจได้วา่ การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั มีความถูกต้อง ชัดเจน
สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน
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หลักการทัว! ไป1
บริ ษทั จะดําเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลที!มีนยั สําคัญต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนในทันทีที!สามารถทําได้
โดยเปิ ดเผยข้อมูลที!ถูกต้อง มีรายละเอียดเพียงพอ ในเวลาที!เหมาะสม ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
หรื อหน่ วยงานที! เกี! ย วข้อง เพื! อให้ บุ ค คลทุ ก กลุ่ ม เข้า ถึ ง ข้อมู ล ได้อย่า งเท่ า เที ย มกัน และในกรณี ที! ข ้อมู ล
ดังกล่าวเป็ นข้อมูลภายใน ซึ! งอยู่ในช่วงเวลาที!ยงั ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบในการกํากับ
ดูแลรักษาข้อมูลนัEนให้จาํ กัดเฉพาะบุคคลที!จาํ เป็ นต้องรู ้ขอ้ มูลภายในดังกล่าวเท่านัEน
ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลนีE ใช้บงั คับกับการให้ขอ้ มูลต่างๆ ของบริ ษทั ทัEงข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลอื!นๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การให้ขอ้ มูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การให้ขอ้ มูลด้วยวาจา หรื อผ่านทาง
โทรศัพท์ การประชุ มทางวีดิทศั น์ โซเชี ยลมีเดีย อินเตอร์ เน็ตหรื อสื! อดิจิตลั การแถลงข้อมูลให้กบั ผูส้ ื! อข่าว
หรื อนักลงทุน ตลอดจนการให้ขอ้ มูลต่างๆ ผ่านช่องทางที!หน่วยงานรัฐ หรื อบุคคลอื!นจัดไว้สําหรับให้บุคคล
ทัว! ไปสามารถรับรู ้ขอ้ มูลได้
มาตรฐานการเปิ ดเผยข้ อมูล
1.
การเปิ ดเผยข้อมู ล สํา คัญที! ย งั ไม่ ไ ด้เปิ ดเผยสู่ ส าธารณะ บริ ษ ัท จะทํา การเปิ ดเผยอย่า ง
ระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทัEงดําเนิ นการให้แน่ใจว่าผูถ้ ือหุ ้น หรื อนัก
ลงทุนได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดย
เปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั อีกทัEง คํานึงถึงช่วงเวลาที!จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย
2.
การเปิ ดเผยข้อมูลที!เป็ นการคาดการณ์ เกี! ยวกับสภาวะ ทิศทางการดําเนิ นธุ รกิจ รวมถึ งผล
ประกอบการในอนาคตของบริ ษทั บริ ษทั จะทําการเปิ ดเผยด้วยความระมัดระวัง พร้อมทัEง
อธิ บายถึงเงื!อนไข หรื อสมมติฐานที!ใช้ประกอบการคาดการณ์นE นั
3.
การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที!ได้เปิ ดเผยสู่ สาธารณะแล้ว บริ ษทั จะทําการเปิ ดเผยอย่างชัดเจน
ครบถ้วน โดยไม่ก่อให้เกิ ดความสับสน นอกจากนีE บริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลเพิ!มเติมด้วยความ
ชัดเจน สอดคล้อง และไม่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจผิดเกี!ยวกับข้อมูลดังกล่าว
4.
การเปิ ดเผยข้อมูลอื!นๆ ที!ไม่ใช่ขอ้ มูลสําคัญ บริ ษทั จะทําการเปิ ดเผยบนพืEนฐานของความ
เป็ นจริ ง และไม่มีเจตนาให้ผูอ้ ื! นสําคัญผิดในข้อเท็จจริ งเกี! ยวกับฐานะการเงิ น ผลการ
ดํา เนิ นงาน ราคาหลัก ทรั พ ย์ หรื อเปิ ดเผยในทํา นองที! อาจทํา ให้บุ ค คลอื! น เข้า ใจราคา
หลักทรัพย์เพิ!มขึEนหรื อลดลง

1

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวปฏิบตั ิในการเปิ ดเผยและรักษาข้อมูลที&มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์, 1
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การเปิ ดเผยข้อมูลที!อาจทําให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบเชิ งธุ รกิจหรื อการแข่งขัน บริ ษทั จะใช้
ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ ทัEงข้อมูลที!เกี!ยวกับต้นทุนในการประกอบธุ รกิจ หรื อส่ วนแบ่ง
ทางการตลาด

ความหมายของคําว่ า “ข้ อมูลสํ าคัญ”
ข้อมูลสําคัญ หมายถึ ง ข้อมูลต่างๆ เกี!ยวกับการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ที!หากมีการเปิ ดเผยโดย
วิธีการที! ไม่เหมาะสมแล้ว อาจก่อให้เกิ ดผลกระทบที!มีนยั สําคัญต่อความสามารถในการดําเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั หรื อราคาหลักทรัพย์ รวมถึงอาจมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการลงทุน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลการเงิ น
การลงทุน หรื อความลับทางการค้า เช่น
1.
งบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้ หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการเปลี!ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที!สาํ คัญ
2.
ข้อมูลเกี! ยวกับการควบรวมบริ ษทั การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ! งบริ ษทั ร่ วม/บริ ษทั ย่อยที!
สําคัญ และอาจมีผลกระทบหรื อเปลี!ยนแปลงโครงสร้างทางธุ รกิจของบริ ษทั
3.
ข้อ มู ล เกี! ย วกับ การได้ม าหรื อ จํา หน่ า ยไปซึ! งหลัก ทรั พ ย์ห รื อ โครงการลงทุ น ที! มู ล ค่ า มี
นัยสําคัญ
4.
ข้อมูลเกี!ยวกับการจ่าย หรื องดจ่ายเงินปั นผล หรื อการเปลี!ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลของบริ ษทั
5.
ข้อมูลเกี!ยวกับการเปลี!ยนแปลงผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อผูบ้ ริ หารสําคัญ
6.
ข้อมูลเกี!ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายที!สาํ คัญของบริ ษทั
7.
ข้อมูลเกี!ยวกับการให้บริ การ หรื อหยุดการให้บริ การที!สาํ คัญของบริ ษทั
8.
ข้อมูลเกี!ยวกับนโยบาย หรื อกลยุทธ์ในการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั
9.
ข้อมูลการคาดการณ์เกี! ยวกับสภาวะ ทิศทางการดําเนิ นธุ รกิจ รวมถึงผลประกอบการใน
อนาคตของบริ ษทั โดยเฉพาะข้อมูลผลกําไรหรื อขาดทุน
10.
ข้อมูลอื!นๆ เกี! ยวกับบริ ษทั ที!เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรื อมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจในการลงทุน
ข้ อมูลภายใน2
บริ ษทั ห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลใด ก่อนเปิ ดเผยแก่ผูล้ งทุนทัว! ไป เว้นแต่กรณี จาํ เป็ น
ข้อมูลภายใน หมายถึ ง ข้อมูลที!ยงั มิได้มีการเปิ ดเผยต่อประชาชนเป็ นการทัว! ไป ซึ! งเป็ นสาระสําคัญต่อการ
เปลี! ยนแปลงราคาหรื อมูลค่าของหลักทรัพย์ หรื อการตัดสิ นใจลงทุน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ข้อมูลเกี! ยวกับ
2
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บริ ษทั จดทะเบียน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ ม หรื อผูบ้ ริ หารสําคัญของบริ ษทั จดทะเบียน และเป็ น
ข้อมูลที!มีความชัดเจนพอสมควรที!ผลู ้ งทุนทัว! ไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
อย่างไรก็ดี มิใช่วา่ ข้อมูลที!มีนยั สําคัญที!ยงั มิได้เปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยทัEงหมด
จะถือเป็ นข้อมูลภายใน เนื!องจากในบางกรณี ข้อมูลที!จดั ว่ามีนยั สําคัญที!ยงั มิได้เปิ ดเผย อาจมิได้มีผลต่อราคา
หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุ น หรื อข้อมูลที! อาจมี ผลกระทบต่ อการตัดสิ นใจลงทุ น มิ ใช่ ขอ้ มูลจากแหล่ ง
ภายในบริ ษทั แต่เกิดจากปั จจัยภายนอกบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ น ข้อมูลเกี!ยวกับสภาพตลาด หรื ออุตสาหกรรม
การพิ จารณานัย สํา คัญของข้อมู ล ไม่ อาจกํา หนดเป็ นระดับ ตัวเลขหรื อสั ดส่ วนที! แน่ นอนเพื! อใช้
สําหรั บทุ กกรณี โดยนัยสําคัญดังกล่ าวขึE นอยู่กบั ผลกระทบหรื อความสําคัญของข้อมูล โดยมี ปัจจัยหลาย
ประการที! ตอ้ งนํามาพิจารณาประกอบด้วย ไม่ว่าจะเป็ น ขนาดของบริ ษทั จดทะเบียน พัฒนาการของเรื! อง
ความน่ าเชื! อถื อของข้อมูล สภาพตลาดที!เกี! ยวข้องกับบริ ษทั หรื อหมวดอุตสาหกรรมนัEน รวมทัEงโอกาสที! ผู ้
ลงทุนน่าจะใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าคัญทีย! งั ไม่ ได้ เปิ ดเผยสู่ สาธารณะ
บริ ษทั กําหนดให้บุคคลต่อไปนีE เท่านัEนเป็ นผูม้ ีสิทธิ ในการตอบข้อซักถามหรื อให้ขอ้ มูลสําคัญต่างๆ
ที!ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่ สาธารณะ ได้แก่
1.
ประธานกรรมการบริ หาร
2.
กรรมการผูจ้ ดั การ
3.
บุคคลที!ได้รับมอบหมายจากบุคคลตาม 1 หรื อ 2 (เฉพาะเรื! องที!ได้รับมอบหมาย)
ช่ วงเวลาการเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าคัญ
บริ ษ ทั มี นโยบายอย่างเคร่ ง ครั ดที! จะระมัดระวังข้อมู ลสําคัญหรื อข้อมูล อื! นที! เกี! ยวข้องมิ ใ ห้มี การ
เผยแพร่ สู่ สาธารณะก่อนวันที!บริ ษทั กําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ โดยเฉพาะในช่วงเวลา 2 สัปดาห์
ก่อนหน้านัEน
ทัEงนีE พนักงานทุกคนไม่ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที!ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่ สาธารณะไม่วา่ ใน
ช่วงเวลาใดๆ เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
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การจัดการข้ อมูลภายในทีย! งั ไม่ อาจเปิ ดเผยได้ 3
1. กรณีทอี! าจชะลอการเปิ ดเผย
ในกรณี ที!บริ ษทั มี ขอ้ มูลภายในซึ! งอยู่ในช่ วงเวลาที! ยงั ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ ด้วยเหตุ ที!ยงั ไม่อาจสรุ ป
ผลได้ หรื อมีความไม่แน่นอนสู ง บริ ษทั จะติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด และเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันทีที!สามารถสรุ ปผลได้ หรื อมีความแน่นอนแล้ว ตัวอย่างเช่น
ก. เรื! องที!อยูร่ ะหว่างการเจรจา หรื อการเปิ ดเผยอาจกระทบต่อผลการเจรจา
ข. เรื! องที!ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากองค์กรหรื อบุคคลอื!น และการเปิ ดเผยในระหว่างการขออนุ มตั ิ อาจ
ส่ งผลกระทบในลักษณะที!อาจทําให้ผลู ้ งทุนเกิดความเข้าใจที!คลาดเคลื!อน
2. การรักษาความลับของข้ อมูลภายในทีย! งั ไม่ เปิ ดเผย
ในระหว่างที!ยงั ไม่สามารถ หรื อยังมิได้เปิ ดเผยข้อมูลภายใน บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการดูแลจัดการรักษา
ความลับของข้อมูลดังกล่าว เพื!อป้ องกันมิให้ผใู ้ ดนําไปแสวงหาประโยชน์ หรื อเปิ ดเผยโดยมิชอบ
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลกรณีมีความเสี! ยงที!ข้อมูลจะรั!วไหล
ในกรณี เกิดเหตุการณ์ความเสี! ยงที!ขอ้ มูลภายในจะเกิดการรั!วไหลก่อนที!จะสามารถยืนยันข้อเท็จจริ ง
และผลกระทบที!เกี!ยวข้องได้ บริ ษทั จะทําการเปิ ดเผยข้อมูลเบืEองต้นเกี!ยวกับสถานการณ์นE นั โดยมีขอ้ มูล
ดังนีE
ก.
รายละเอียดของเรื! องเท่าที!จะสามารถระบุได้
ข.
อธิ บายเหตุผลที!ยงั ไม่สามารถให้ขอ้ เท็จจริ งที!ครบถ้วนได้
ค.
แสดงความรับผิดชอบของบริ ษทั ที!จะเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลในโอกาสแรกที!กระทํา
ได้
หากบริ ษทั ไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลเบืEองต้นดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อเห็น
ว่าไม่ควรดําเนินการดังกล่าว บริ ษทั จะทําการหารื อกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และอาจขอให้
มีการหยุดพักการซืE อขายหลักทรัพย์ชวั! คราวตามความเหมาะสม
4. กรณีจําเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ ผ้ ูทมี! ีหน้ าทีเ! กีย! วข้ อง
ในกรณี จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่ผทู ้ ี!มีหน้าที!เกี! ยวข้อง โดยที!ยงั มิได้เปิ ดเผยข้อมูลนัEนผ่าน
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั จะดําเนิ นการเพื!อให้มนั! ใจว่า ผูร้ ั บข้อมูลทราบถึ งหน้าที! และมี
ระบบในการรักษาความลับของข้อมูล เพื!อป้ องกันการนําข้อมูลนัEนไปใช้ หรื อเปิ ดเผยต่อบุคคลอื!น
5. การดําเนินการกรณีเกิดข่ าวลือ ข้ อมูลรั!วไหล และ/หรื อ มีการเปิ ดเผยโดยมิได้ ตY ังใจ
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกระบวนการรั บมื อกับกรณี ที!เกิ ดข่าวลื อ การรั!วไหลของข้อมูล และการเปิ ดเผย
ข้อมูลโดยมิได้ตE งั ใจ หากข่าวลือหรื อข้อมูลที!มีการรั!วไหลหรื อถูกเปิ ดเผยไปโดยมิได้ตE งั ใจเป็ นข้อมูลภายใน
บริ ษทั จะทําการชีEแจงหรื อเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามแนวทางที!กาํ หนดไว้ ทัEงนีE แม้วา่
3
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กรณี ดงั กล่ าวจะไม่ใช่ ประเด็นเกี! ยวกับข้อมูลภายใน บริ ษทั ก็จะทําการเปิ ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์เพื!อให้ผู ้
ลงทุนทราบด้วย
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกระบวนการทบทวนภายหลังจากการให้ขอ้ มูลแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม เพื!อสอบทาน
ว่ามีการให้ขอ้ มูลภายในโดยมิได้ตE งั ใจหรื อไม่ ไม่วา่ จะเป็ น กรณี ที!บริ ษทั จดทะเบียนมีการพบผูล้ งทุนในการ
จัดกิจกรรม Opportunity day หรื อในช่วงเวลาหลังการประกาศงบการเงินรายไตรมาส และมีการตอบคําถาม
โดยเปิ ดเผยข้อมูลภายใน หากเกิดกรณี ดงั กล่าว บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยทันที และจากนัEนจึงเผยแพร่ ขอ้ มูลบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ทัEงนีE บริ ษทั จะทําการเปิ ดเผยเอกสารที!ได้ใช้ใน
การให้ขอ้ มูลแก่บุคคลเฉพาะกลุ่มผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึ งเผยแพร่ ขอ้ มูลบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ด้วย
บริษัทได้ จัดให้ มีข้อตกลงในการรักษาความลับ (confidentiality agreement) กับทีป! รึกษาก่ อนทีจ! ะให้ เข้ าถึง
ธุรกรรมลับ
ในการว่าจ้างที!ปรึ กษาหรื อผูใ้ ห้บริ การอื!นเพื!อช่วยเหลือและสนับสนุ นการเข้าทําธุ รกรรมของบริ ษทั
ซึ! งบริ ษทั มี ค วามจําเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลลับให้ก ับบุ คคลเหล่ านัEน บริ ษทั ได้จดั ให้ที! ปรึ กษาลงนามใน
ข้อตกลงรั ก ษาความลับ (Confidentiality agreement) และให้ป ฏิ บ ตั ิ หน้า ที! ตามหลัก ความรั บ ผิดชอบ
ระมัดระวัง และซื! อสัตย์สุจริ ต เพื!อเป็ นแนวทางในการลดความเสี! ยงที!จะไม่ให้ขอ้ มูลที!บริ ษทั เปิ ดเผยนัEนถูก
นําไปใช้ในทางมิชอบไม่วา่ จะโดยจงใจหรื อไม่ก็ตาม
การเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ บุคคลเฉพาะกลุ่ม4
บริ ษทั มีจุดมุ่งหมายในการสื! อสารและสร้างความสัมพันธ์ที!ดีกบั ผูล้ งทุนและผูท้ ี!เกี! ยวข้องอื!น ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ซึ! งเป็ นประโยชน์ต่อทัEงบริ ษทั และบุคคลเหล่านัEน โดยการดําเนิ นการดังกล่าวอยูบ่ นหลักการที!
บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลที!มีนยั สําคัญต่อการตัดสิ นใจลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน ทัEงในด้านเนืE อหา และระยะเวลา
ดังนีE
1. การจัดเตรียมข้ อมูล
บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมข้อมูลที!จะใช้ในการพบปะบุคคลเฉพาะกลุ่มไว้ล่วงหน้า โดยมีการตรวจสอบแล้ว
ว่า ข้อมูลที!จะใช้นE ันไม่มีขอ้ มูลภายใน หรื อหากมีขอ้ มูลภายในที! ยงั ไม่ได้เปิ ดเผย บริ ษทั จะพิจารณาความ
เหมาะสมตามกระบวนการว่า จะเปิ ดเผยข้อมูลนัEนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการพบปะบุคคล
เฉพาะกลุ่มหรื อเก็บรักษาเป็ นข้อมูลลับต่อไป เพื!อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลที!ถูกต้อง เพียงพอ ในเวลาอันควร และ
ในขณะเดียวกันก็ไม่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลที!เร็ วเกินไปในระหว่างที!ยงั มีความไม่แน่นอนสู ง เพราะอาจทําให้
ผูล้ งทุนสําคัญผิดได้
4
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2. การเปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่ บุคคลเฉพาะกลุ่ม
บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลเฉพาะกลุ่มไม่ได้ หากมีการเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคล
เฉพาะกลุ่มไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริ ษทั จะต้องแจ้งให้ผทู ้ ี!ได้รับข้อมูลนัEนทราบถึงหน้าที!ในการรักษาความลับของ
ข้อมูลจนกว่าจะมีการเปิ ดเผยด้วย รวมทัEงเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที
บริ ษทั จะใช้ความระมัดระวังอย่างยิ!งในการตอบคําถามที!อยูน่ อกกรอบการนําเสนอข้อมูลที!กาํ หนด
ไว้ โดยใช้แนวทางดังนีE
ก.
ให้เฉพาะข้อมูลที! ได้เปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรั พย์แห่ ง ประเทศไทยและตอบคํา ถามจาก
ข้อมูลดังกล่าวเท่านัEน
ข.
หากมี คาํ ถามที! ท าํ ให้บริ ษทั ต้องตอบโดยเป็ นข้อมูลภายใน บริ ษทั จะต้องไม่ตอบคําถาม
เหล่านัEน แต่อาจจดประเด็นคําถามดังกล่าวไว้ และหากพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลภายใน
ตามคําถามดังกล่าวอยู่ในวิสัยที!เปิ ดเผยได้ หรื อเห็ นว่าเป็ นประโยชน์และประสงค์จะตอบ
คําถามนัEน ให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื!อให้สาธารณชน
ทัว! ไปได้ทราบก่อน
การให้ความเห็นต่อการประมาณการทางการเงินของนักวิเคราะห์ ให้จาํ กัดเฉพาะประเด็นเกี! ยวกับ
ความคลาดเคลื! อนของข้อเท็จจริ ง และสมมติ ฐานเท่ า นัEน รวมถึ ง หลี ก เลี! ย งการตอบคํา ถามที! อาจชีE นํา ว่า
ประมาณการของบริ ษทั หรื อของตลาดไม่ถูกต้อง นอกจากนีE ในการบริ หารจัดการเกี! ยวกับการคาดการณ์
รายได้ ให้ใช้ขอ้ มูลที!มีการเปิ ดเผยอย่างต่อเนื! อง เพื!อระบุวา่ รายได้ที!คาดการณ์น่าจะอยู่ในช่วงใด และหากมี
การเปลี! ยนแปลงการคาดการณ์ รายได้ จะต้องเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยก่ อนที! จะให้
ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก
การดําเนินการกรณีทมี! ีข้อสงสั ยเกีย! วกับนโยบาย
กรณี ที!มีขอ้ สงสัยเกี!ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลให้ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเลขานุการบริ ษทั ทัEงนีE การ
ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลนีE เป็ นการกระทําที!ฝ่าฝื นจรรยาบรรณบริ ษทั
แนวปฏิบัติเพิม! เติม5
บริ ษทั จึงได้ยึดหลักตาม “นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน” เพื!อให้มีระบบในการบริ หารจัดการข้อมูล
ภายในที!มีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยลดความเสี! ยงในเรื! องการรั!วไหลหรื อการใช้ขอ้ มูลในทางมิชอบ การดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั มีกรณี ที!กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูเ้ กี!ยวข้องต้องพิจารณาหรื อรับทราบข้อมูลที!อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ และยังไม่สามารถเปิ ดเผยต่อผูล้ งทุนได้ หากไม่มีมาตรการที!ดีในการจัดการข้อมูลดังกล่าว
อาจทําให้ขอ้ มูลลับของบริ ษทั รั!วไหล ทําให้บริ ษทั เสี ยหาย หรื อถูกนําไปใช้เพื!อประโยชน์ในทางมิชอบ อัน
5
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เป็ นการเอาเปรี ยบผูล้ งทุน ซึ! งนอกจากจะเป็ นความผิดตามกฎหมายแล้ว ยังมีผลกระทบต่อความน่ าเชื! อถื อ
ของบริ ษทั ด้วย
7. นโยบายว่ าด้ วยการรายงานการมีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบถึง
การมี ส่วนได้เสี ยของตน หรื อของบุ คคลที! มีความเกี! ยวข้อง ซึ! งเป็ นส่ วนได้เสี ยที! เกี! ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการกิจการของบริ ษทั ตามมาตรา 89/14 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ซึ! งแก้ไขเพิ!มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที! 4) พ.ศ.2551
โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื! อให้บริ ษทั มี ขอ้ มูลประกอบการดําเนิ นการตามข้อกําหนดเกี! ย วกับ การทํา
รายการที! เกี! ยวโยงกัน ซึ! งเป็ นรายการที! อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนําไปสู่ การ
ถ่ายเทผลประโยชน์ของบริ ษทั ได้ รวมถึงการที!กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิหน้าที!ดว้ ยความระมัดระวัง
และซื! อสัตย์สุจริ ต ซึ! งต้องตัดสิ นใจโดยไม่มีส่วนได้เสี ย ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมในเรื! องที!ตดั สิ นใจ ข้อมูล
ในรายงานฉบับนีE จึงเป็ นประโยชน์ต่อการติดตามดู แลให้การทําหน้าที!ของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นไป
อย่างบริ สุทธิB โปร่ งใส
ในส่ วนของวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที!มีความเกี!ยวข้องนัEน
ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที!มีความเกี! ยวข้องต่อเลขานุ การ
บริ ษทั ทันที หรื อภายใน 15 วัน นับจากวันที!เกิดรายการที!มีส่วนได้เสี ยนัEน กรณี ที!มีการเปลี!ยนแปลงข้อมูล
การมีส่วนได้เสี ย ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรายงานเลขานุ การบริ ษทั โดยมิชกั ช้า ภายใน 3 วันทําการ นับแต่
วันที!มีการเปลี!ยนแปลงข้อมูล และให้เลขานุการบริ ษทั จัดส่ งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยตามมาตรา 89/14
ให้ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ที!บริ ษทั
ได้รับ รายงานนัEน รวมทัEง เก็ บรั ก ษารายงานการมี ส่วนได้เสี ย ที! ก รรมการและผูบ้ ริ หารรายงานต่ อบริ ษ ทั
ตลอดจนเปิ ดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
8. นโยบายเกีย! วกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษ ทั เอส 11 กรุ๊ ป จํา กัด (มหาชน) มี เจตนารมณ์ ใ นการดํา เนิ นธุ รกิ จด้วยความซื! อสัตย์ สุ จริ ต
โปร่ งใส และตรวจสอบได้ จึงกําหนดให้เป็ นหน้าที!ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั รวมถึงบุคคลใน
ครอบครัว ในการหลี กเลี! ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสี ย หรื อเกี!ยวข้องกับการดําเนิ นการในลักษณะที!ขดั แย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั อันจะส่ งผลให้บริ ษทั เสี ยผลประโยชน์ หรื อทําให้การปฏิ บตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ
ลดลง ทัEงนีE คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ กับดู แลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคนปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และข้อ บัง คับ ประกาศ คํา สั! ง หรื อ ข้อ กํา หนดของ
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คณะกรรมการกํา กับตลาดทุ นและตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทยที! เกี! ย วข้อง รวมถึ ง การปฏิ บ ตั ิ ตาม
ข้อกําหนดเกี!ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที!เกี!ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ! งทรัพย์สิน
ที!สาํ คัญของบริ ษทั และปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีอย่างเคร่ งครัด
อย่า งไรก็ ต าม หากมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ เ กิ ด ขึE น ในระหว่ า งการดํา รงตํา แหน่ ง ของ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ในลักษณะที!ไม่สามารถหลีกเลี! ยงได้ บริ ษทั จะดูแลให้การทํา
รายการนัEน ๆ มี ค วามโปร่ ง ใส เที! ย งธรรม เช่ น เดี ย วกับ การทํา รายการกับ บุ ค คลภายนอก โดยคํา นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และให้ความเป็ นธรรมแก่ผทู ้ ี!เกี! ยวข้อง บริ ษทั จึงได้กาํ หนดมาตรการป้ องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที!อาจเกิดขึEนจากการทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั และบุคคลที!อาจมีความ
ขัดแย้ง โดยผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเรื! องนัEนๆ จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุ มตั ิรายการดังกล่าว
ได้ ทัEงนีE บริ ษทั ได้กาํ หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผูส้ อบบัญชี พิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็น
เกี! ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ อีกทัEง เปิ ดเผยการทํารายการ
ระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที!ได้รับการตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั แบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ด้วย
9. นโยบายด้ านบัญชี และการเงิน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการทํารายงานทางบัญชี และการเงิน ซึ! งจะต้องถูกต้องสมบรู ณ์ตามความ
เป็ นจริ ง ทันเวลาสมเหตุ ส มผล เพื! อเสนอต่ อผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้น หน่ วยงานของรั ฐ และผูท้ ี! เกี! ยวข้องอื! นๆ
ดังนัEนจึ งกําหนดให้บุคลากรทุ กระดับ จะต้องปฏิ บตั ิ ตามขัEนตอนกระบวนการต่างๆ ที! เกี! ยวข้องกับระบบ
บัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกําหนดทางบัญชีและการเงินของบริ ษทั ฯ และหลักการบัญชี
ที!ยอมรับทัว! ไปอย่างเคร่ งครัด ดังนีE
9.1 ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
การบันทึกรายการทางธุ รกิจทุกอย่างของบริ ษทั ฯ จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้
โดยไม่มีขอ้ จํากัดหรื อยกเว้นการบันทึ กรายการตามความเป็ นจริ ง ตามมาตรฐานการบัญชี ที!เป็ นที! ยอมรั บ
และตามข้อกฎหมายที!เกี!ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุ รกิจครบถ้วนและเหมาะสม
9.2 รายการทางบัญชีและการเงิน
รายการทางบัญชี และการเงิ นทุกประเภทของบริ ษทั ฯ จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีขอ้ มูลที!เป็ น
สาระสําคัญเพียงพอ รวมทัEงมี การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที!ยอมรั บทัว! ไป และ
เป็ นไปตามระเบี ย บการเงิ นและการบัญชี ข องบริ ษ ทั พนัก งานทุ ก คนต้องตระหนัก ถึ ง ความถู ก ต้องของ
รายการบัญชี และการเงิ นของบริ ษทั ฯ เป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานที!มีหน้าที!รับผิดชอบในรายการทางธุ รกิจในขัEนตอนต่างๆ
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10. นโยบายด้ านการปฏิบัติตามกฎหมาย
บุคคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ และข้อกําหนดตามกฎหมายที!เกี!ยวข้อง และก่อนการ
ปฏิบตั ิงานใดๆ ที!อาจมีขอ้ กฎหมายกําหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มีการสอบทานอย่างรอบคอบ และ
มีการตรวจสอบโดยผูท้ ี!รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายที!เกี!ยวข้องแล้ว
11. นโยบายการไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญาหรือลิขสิ ทธิm
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็ นถึ งความสําคัญเกี! ยวกับทรั พย์สินทาง
ปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิB จึงกําหนดให้เรื! องดังกล่าวเป็ นนโยบายสําคัญที!กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน
ต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด และกําหนดให้มีการตรวจสอบเพื!อป้ องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อ
ลิ ขสิ ทธิB ดังกล่ าว โดยคํานึ งถึ งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี! ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
เป็ นสําคัญ
นอกจากนีE กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ต้องปกป้ องและคุ ม้ ครองรั กษาทรัพย์สินทาง
ปั ญญาที!บริ ษทั เป็ นเจ้าของ ให้พน้ จากการถู กละเมิ ด หรื อถูกนําไปใช้โดยไม่ได้รับอนุ ญาต รวมถึ งเคารพ
และไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื!นด้วย
โดยบริ ษทั มีนโยบายที!จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที!เกี!ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิB ดังนีE
1. พนัก งานทุ ก คนต้องปฏิ บ ตั ิ ตนให้ส อดคล้องกับ กฎหมาย ข้อบัง คับ และข้อผูกพันตามสั ญญาทัEง หมด
เกี!ยวกับสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาที!ถูกต้อง โดยจะไม่ละเมิดนําสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาที!ถูกต้องและ
มีผลบังคับใช้ของบุคคลอื!นไปใช้ในทางที!ผดิ
2. ผลงานที! เกิ ดจากการปฏิ บ ตั ิ ง านตามหน้า ที! ที! ไ ด้รับ มอบหมายจากบริ ษ ทั หรื องานที! ใ ช้สํา หรั บ บริ ษ ทั
ผลงานเหล่านัEนถื อเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั เมื!อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน จะต้องส่ งมอบ
ทรัพย์สินทางปั ญญาต่างๆ คืนให้กบั บริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูล หรื อผลงานที!เก็บไว้ในรู ปแบบใดๆ
3. พนักงานทุกคนช่วยกันดูแลทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั เพื!อรักษาผลประโยชน์และป้ องกันการละเมิด
ลิขสิ ทธิB จากบุคคลอื!น
4. พนักงานที!ใช้งานเครื! องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ ตามข้ออนุ ญาตของเจ้าของลิ ขสิ ทธิB
และเฉพาะที! ไ ด้รับ อนุ ญ าตให้ใ ช้ง านจากบริ ษ ัท เท่ า นัEน ตามระเบี ย บการรั ก ษาความปลอดภัย ในระบบ
สารสนเทศของบริ ษทั
5. การนําผลงานหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิ ของบุคคลภายนอกที!ได้รับมา หรื อที!จะนํามาใช้ภายในบริ ษทั จะต้อง
ตรวจสอบเพื!อให้มน!ั ใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื!น
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12. นโยบายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที! จะให้พนักงาน และผูป้ ฏิ บตั ิ งานที!เกี! ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อันประกอบด้วยวงจรเครื อข่ายการสื! อสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ ที!ใช้ในการปฏิ บตั ิการและประมวลผล
ข้อมูล เครื! องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ต่อพ่วง แฟ้ มข้อมูล และข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ไม่ขดั ต่อกฎหมาย หรื อพระราชบัญญัติที!เกี!ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที!เพียงพอ เพื!อประโยชน์
และประสิ ทธิ ผลทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ จึงกําหนดให้ถือปฏิบตั ิ ดังนีE
12.1 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงาน พร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ ให้มี
ความรู ้ความสามารถที!ทนั สมัย
12.2 พนักงานจะต้องนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื!อส่ งเสริ มกิ จการของบริ ษทั ฯ ต้องไม่กระทําเพื!อ
ประโยชน์ส่วนบุคคล หรื อละเมิดจริ ยธรรมและศีลธรรมอันดี
12.3 ข้อมูลที!ได้บนั ทึกผ่านและเผยแพร่ ผา่ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของ
ข้อมูลนัEนๆ ที!จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมาย หรื อละเมิดต่อบุคคลที!สาม
12.4 ใช้ซอฟท์แวร์ ที!ถูกกฎหมายและเป็ นมาตรฐาน
12.5 การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุ มตั ิและปฏิบตั ิตามระเบียบที!กาํ หนด
ไว้
12.6 เจ้าของข้อมูลจะต้องป้ องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที!สําคัญทางธุ รกิจของตนเองจาก
การเข้าถึ งจากภายนอกหรื อการโจรกรรม และการบ่อนทําลาย เพื!อให้แน่ ใจว่าธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ จะ
ดําเนินการอย่างต่อเนื!อง
12.7 ผูม้ ี หน้าที! รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที! ได้รับการมอบหมายจากบริ ษทั ฯ มี
หน้าที!ตอ้ งกําหนดมาตรการในการควบคุ มและป้ องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความมัน! คง
และปลอดภัย รวมทัEงต้องติดตามให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดโดยเคร่ งครัด
13. นโยบายด้ านการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื!อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เป็ นไปอย่างเหมาะสม
เกิดประสิ ทธิ ภาพ มีความมัน! คงปลอดภัยสามารถดําเนินธุ รกิจได้อย่างต่อเนื! อง รวมทัEงเป็ นการป้ องกันปั ญหา
ที! อ าจจะเกิ ด ขึE นจากการใช้ง านในลัก ษณะที! ไ ม่ เ หมาะสมหรื อ ถู ก คุ ก คามจากภัย ต่ า งๆ และเป็ นการลด
ผลกระทบจากความเสี! ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในระดับที! เหมาะสมยอมรับได้ โดยการรั กษา
ความมัน! คงปลอดภัยด้านสารสนเทศซึ! งหมายถึ ง การรั กษาความมัน! คงปลอดภัยในการใช้งานทรั พย์สิ น
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สารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ฯ โดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลต่อบุ คคล หรื อระบบงานที!
ไม่ ไ ด้รั บ สิ ท ธิ (Confidentiality) การรั ก ษาไว้ซ! ึ งความถู ก ต้อ งและครบถ้ว นของข้อ มู ล (Integrity) และ
ความสามารถให้เข้าถึงและใช้งานได้ตามความต้องการของผูท้ ี!ได้รับสิ ทธิ (Availability)
ดังนัEน บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดนโยบายการรักษาความมัน! คงปลอดภัยด้านสารสนเทศฉบับนีE ขE ึนโดยเป็ น
ส่ วนหนึ! งของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยนโยบาย (Policy) แนวทางปฏิ บตั ิ
(Guideline) ข้อกําหนด (Standard) และขัEนตอนปฏิ บตั ิ (Procedure) ในการรั กษาความมัน! คงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที! สอดคล้องตามกฎหมาย มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิอนั เป็ นสากล
14. นโยบายการใช้ สื!อสั งคมออนไลน์
ในปั จจุบนั บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้มีการใช้สื!อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) 6 เพื!อรั บข้อมูลข่าวสาร และติ ดต่อสื! อสารซึ! งกันและกันภายในองค์กร
รวมทัEงกับบุคคลภายนอก ไม่วา่ จะเป็ นลูกค้า ผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ ับบริ การ และ สถาบันการเงิน โดยการแบ่งปั น
(Share) การกด Like การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและการแสดงความเห็นทัEงในกลุ่มเพื!อน (friends) และสาธารณะ
(public) ผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถื อและอุปกรณ์ สื!อสารเคลื! อนที! อื!นๆ ทัEงที!เป็ นข้อมูลทัว! ไปและที!
เกี! ย วข้องกับ งานในหน้า ที! การใช้สื! อ สั ง คมออนไลน์ ดัง กล่ า วอาจจะส่ ง ผลกระทบกับ บริ ษ ทั กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานและบุ ค คภายนอก เนื! อ งจากการรั บ ข้อมู ล ข่ า วสาร การติ ดต่ อสื! อสาร การแสดง
ความเห็นและการแบ่งปั นข้อมูลอาจจะไปกระทบสิ ทธิ ของบุคคลอื!นๆ หรื อเป็ นการผิดกฎหมาย
บริ ษทั จึงกําหนดนโยบายการใช้สื!อสังคมออนไลน์ขE ึ น เพื!อให้บริ ษทั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน และหรื อบุคคลอื!นใดที!สามารถเข้าถึงข้อมูล และหรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ได้
นํา ไปปฏิ บ ัติ แ ละเป็ นแนวทางในการใช้สื! อ สั ง คมออนไลน์ เ พื! อ ให้ ก ารสื! อ สารข้อ มู ล ต่ า งๆ ของบริ ษ ัท
กรรมการ ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานผ่า นทางสื! อ สั ง คมออนไลน์ เ ป็ นไปอย่า งถู ก ต้อ งตามข้อเท็ จ จริ ง และ

สื! อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง “เว็บไซต์ และโปรแกรมหรื อแอพพิลเคชัน! ที!ให้
บุคคลสามารถสื! อสารและแบ่งปั นข้อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ สื!อสาร
เคลื! อนที! ที!เป็ น Tablet หรื อ Smart Phone” รวมถึ งสื! อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่ น Facebook, Twitter,
Instagram, Google Plus, Snap Chat, YouTube, You Like, Wikipedia และ Web board ต่างๆ อันได้แก่
pantip.com และ Blog ต่างๆ รวมถึง chat application อันได้แก่ Line และ WhatsApp เป็ นต้น
6
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สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ และเพื!อกําหนดแนวทางการให้ความเห็นในฐานะตัวแทนบริ ษทั กับความเห็น
ส่ วนตัว
การใช้สื! อ สั ง คมออนไลน์ นอกจากจะต้อ งปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายฉบับ นีE แ ล้ว บริ ษ ัท กรรมการ
ผูบ้ ริ หารพนักงานบริ ษทั และ/หรื อบุคคลอื!นใดที!สามารถเข้าถึงข้อมูลหรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที!เกี!ยวข้อง อันได้แก่
1) พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําผิดเกี!ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (รวมถึงฉบับแก้ไข)
2) พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมถึงฉบับแก้ไข)
3) พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการรักษาความมัน! คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 (รวมถึงฉบับแก้ไข)
4) ข้อบังคับเกี!ยวกับการทํางานของพนักงานบริ ษทั (รวมถึงฉบับแก้ไข)
5) จรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิจ (Code of Conduct) รวมถึงจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิ
สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
6) นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล
7) นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน
8) นโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกรณี ที!กฎหมายและข้อบังคับข้างต้นได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิที!มีความเกี! ยวข้องกับนโยบาย
การใช้สื! อ สั ง คมออนไลน์ ฉ บับ นีE ให้ถื อปฏิ บ ัติต ามกฎหมายและข้อบัง คับ ดัง กล่ า วด้วยจนกว่า จะมี ก าร
เปลี!ยนแปลง และในกรณี ที!กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั และ/หรื อบุคคลอื!นใดที!สามารถเข้าถึงข้อมูล
หรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการใช้สื!อสังคมออนไลน์ฉบับนีE บริ ษทั
จะดําเนินการตามกฎหมายตามข้อบังคับที!เกี!ยวข้องต่อไป
แนวปฏิบัติในการใช้ สื!อสั งคมออนไลน์
บริ ษทั มีแนวนโยบายที!ตอ้ งการให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั และ/หรื อบุ คคลอื!นใดที!
สามารถเข้าถึงข้อมูลหรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ใช้สื!อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดย
แยกระหว่างการใช้งานสื! อสังคมออนไลน์ในฐานะตัวแทนบริ ษทั กับการใช้งานส่ วนบุคคลออกจากกัน จึงได้
กําหนดแนวปฏิบตั ิในการใช้สื!อสังคมออนไลน์ ดังนีE
14.1 หลักการทัว! ไปของการใช้ สื!อสั งคมออนไลน์
1) กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั และ/หรื อบุคคลอื!นใดที!สามารถเข้าถึงข้อมูลหรื อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั สามารถใช้สื!อสังคมออนไลน์ในฐานะส่ วนบุคคลได้ ตราบเท่าที!ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานในหน้าที! และไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายและข้อบังคับที!เกี!ยวข้อง
2) กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั และ/หรื อบุคคลอื!นใดที!สามารถเข้าถึงข้อมูลหรื อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั พึงระมัดระวังการรับข้อมูลข่าวสาร การติดต่อสื! อสาร การแบ่งปั น
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ข้อมูลและการแสดงความเห็นบนสื! อสังคมออนไลน์ โดยใช้ภาษาสุ ภาพ ไม่วา่ กล่าวหรื อให้ร้ายบุคคลอื!น ไม่
ว่าจะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอก และควรงดเว้นการแสดงความเห็ นหรื อ
แบ่งปั นข้อมูลที!อาจจะกระทบต่อสิ ทธิ ของบุคคลอื!นหรื อบริ ษทั
3) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั และ/หรื อบุ คคลอื! นใดที! สามารถเข้าถึ งข้อมูลหรื อ
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของบริ ษ ัท ควรงดเว้น การสื! อ สาร การสั! ง การและการประสานงาน การ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที!ผา่ นสื! อสังคมออนไลน์ หากมีความจําเป็ นหรื อเร่ งด่วนที!จะต้องสื! อสารและประสานงาน
หรื อจําเป็ นต้องมีไฟล์ ข้อมูลประกอบ ให้เลื อกใช้ช่องทางอื!นในการสื! อสารอย่างเป็ นทางการของบริ ษทั ที!
เหมาะสมแทน อันได้แก่ การสั!งการด้วยวาจาทางโทรศัพท์ การใช้บนั ทึกภายใน และการใช้ระบบอีเมล์ของ
บริ ษทั เป็ นต้น หรื อเป็ นไปตามแนวทางและนโยบายที!บริ ษทั กําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั และ/หรื อบุคคลอื!นใดที!สามารถเข้าถึงข้อมูล
หรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ใช้งานสื! อสังคมออนไลน์ในฐานะตัวแทนบริ ษทั เปิ ดสื! อสังคม
ออนไลน์ที!เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ให้กบั บุคคลที!ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการสื! อสาร การแสดงความเห็นหรื อ
ดําเนิ นการใดๆ บนสื! อสังคมออนไลน์ที!เป็ นสื! อตัวแทนบริ ษทั เว้นแต่เป็ นไปตามแนวทางและนโยบายที!
บริ ษทั กําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อได้รับอนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลที!ได้รับมอบหมายจาก
กรรมการผูจ้ ดั การ
5) หากพบเห็ น การดํา เนิ นการใดๆ บนสื! อ สั ง คมออนไลน์ ที! ไ ม่ เหมาะสม ไม่ ว่า จะเป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั หรื อบุคคลภายนอก ขอให้รายงานไปยังกรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลที!
ได้รับมอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การเพื!อดําเนินการต่อไป
14.2 แนวทางการติดตามการใช้ สื!อสั งคมออนไลน์ ของบุคคลภายนอกบริษัท
การติดตามการใช้สื!อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอกที!มีการแบ่งปั นข้อมูลที!ไม่ถูกต้อง
หรื อ มี ก ารแสดงความเห็ นผ่า นสื! อสัง คมออนไลน์ ที!อาจจะมี ผลกระทบต่ อบริ ษ ทั ให้ผูบ้ ริ หารและ/หรื อ
พนักงานบริ ษทั ที!ได้รับมอบหมายติดตามการแบ่งปั นและการแสดงความคิดเห็ นดังกล่าว และรายงานผ่าน
ทาง email ของบริ ษทั เพื!อแจ้งให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ที!เกี!ยวข้องทราบและพิจารณาแก้ไข ทัEงนีE
หากมีความจําเป็ นที!จะต้องแก้ไข ให้ดาํ เนิ นการแก้ไขผ่านช่องทางสื! อสารที!เป็ นทางการของบริ ษทั เช่น การ
สื! อสารทางโทรศัพท์ผา่ น call center หรื อการสื! อสารทาง email ของบริ ษทั เป็ นต้น
14.3 แนวทางการใช้ สื!อสั งคมออนไลน์ ในฐานะตัวแทนของบริษัท
1) การเปิ ดใช้สื!อสังคมออนไลน์ที!เป็ นตัวแทนของบริ ษทั จะต้องมีวตั ถุ ประสงค์การใช้สื!อ
สังคมออนไลน์ที!ชดั เจนเพื!อประโยชน์และในกิจการของบริ ษทั เท่านัEน ทัEงนีE บริ ษทั มีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบ
หลัก (Administrator) ของบัญชีสื!อสังคมออนไลน์ไว้อย่างชัดเจน โดยการเปิ ดใช้สื!อสังคมออนไลน์ในฐานะ
บริ ษทั จะต้องได้รับอนุมตั ิจากกรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลที!ได้รับมอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การ
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บัญชี สื!อสังคมออนไลน์ที!เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ถื อเป็ นสมบัติของบริ ษทั ห้ามมิ ให้
พนักงานที!ไม่เกี!ยวข้องหรื อพนักงานที!เคยทําหน้าที!เป็ นผูร้ ับผิดชอบบัญชี นE นั ๆ ซึ! งได้ลาออกจากบริ ษทั หรื อ
เปลี!ยนหน้าที!การงาน ทําการเปลี!ยนแปลงแก้ไขบัญชีและรหัสต่างๆ ที!เกี!ยวข้อง
2) ผูร้ ับผิดชอบหลักของบัญชี สื!อสังคมออนไลน์จะต้องระมัดระวังในการแสดงข้อมูลหรื อ
รู ปภาพใดๆ ในบัญชี ของบริ ษทั โดยหากข้อมูลหรื อรู ปภาพนัEนๆ เป็ นของบุคคลภายนอก ผูร้ ับผิดชอบหลัก
จะต้องตรวจสอบว่าข้อมูลนัEนๆ เป็ นข้อมูลที!ถูกต้องและสามารถนํามาเปิ ดเผยได้หรื อไม่ หรื อมีการอ้างอิ ง
แหล่งที!มาของข้อมูลนัEนอย่างถูกต้องและเหมาะสมหรื อไม่
3) หากมีการเปิ ดใช้สื!อสังคมออนไลน์ในฐานะตัวแทนบริ ษทั เฉพาะส่ วนงานใดส่ วนงาน
หนึ!งไว้แล้วก่อนที!บริ ษทั จะมีนโยบายฉบับนีE ให้ผรู ้ ับผิดชอบสื! อสังคมออนไลน์นE นั ๆ พิจารณาทบทวนว่าสื! อ
สังคมออนไลน์ดงั กล่าวมีความจําเป็ นที!จะต้องคงอยูห่ รื อจะต้องเปลี!ยนแปลงให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนีE
หรื อไม่ หากมีความจําเป็ นที!จะต้องคงอยู่ในฐานะตัวแทนบริ ษทั ให้ผูท้ ี!เกี! ยวข้องเสนอผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ด
ของแต่ละสายงานเพื!อพิจารณา ก่อนนําเสนอกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที!ได้รับมอบหมายจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การพิจารณาความเหมาะสมต่อไป หรื อในกรณี ที!ตอ้ งดําเนิ นการเปลี!ยนแปลงให้สอดคล้องกับนโยบาย
ฉบับนีE ให้ผูท้ ี!เกี! ยวข้องนําเสนอกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที!ได้รับมอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การเพื!อ
พิจารณาเปลี!ยนแปลงต่อไป
4) ผูร้ ับผิดชอบบัญชีหลักของสื! อสังคมออนไลน์ในฐานะตัวแทนบริ ษทั จะต้องรายงานสรุ ป
การดําเนิ นงานต่างๆ ให้กรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุ คคลที!ได้รับมอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การทราบเป็ น
ระยะๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละบัญชี
5) ในกรณี ที!พบว่ามีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั และ/หรื อบุคคลอื!นใดที!สามารถ
เข้าถึงข้อมูลหรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั เปิ ดสื! อสังคมออนไลน์ในฐานะตัวแทนบริ ษทั โดย
ไม่ได้รับอนุ ญาตจากกรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุ คคลที! ได้รับมอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั จะแจ้ง
เตื อนไปยังผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดในแต่ละสายงานเพื! อให้ผูท้ ี! เกี! ยวข้องพิจารณาทบทวน และหากไม่มีการ
ดําเนิ นการใดๆ ในระยะเวลาอันสมควร บริ ษทั จะดําเนิ นการแจ้งให้ปิดสื! อสังคมออนไลน์ดงั กล่าว และจะ
ดําเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับที!เกี!ยวข้องต่อไป
14.4 แนวทางการใช้ สื! อสั งคมออนไลน์ ของกรรมการ ผู้บ ริ หาร พนั กงานบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลอื!นใดที!
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
1) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนัก งานบริ ษ ทั และ/หรื อบุ คคลอื! นใดที! สามารถเข้า ถึ ง ข้อมู ลหรื อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั สามารถใช้สื!อสั งคมออนไลน์ได้ตามแต่ สมควร แต่ จะต้องไม่ มี
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ผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิงานในหน้าที! และไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั และไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายและ
ข้อบังคับที!เกี!ยวข้อง
2) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั สามารถสื! อสารสถานะ (status) ว่าเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ได้ รวมถึงสามารถใช้ Logo ของบริ ษทั บน Profile ของบุคคลดังกล่าวได้
โดยจะต้องระบุชื!อและนามสกุลที!แท้จริ งบนสื! อสังคมออนไลน์นE นั ทัEงนีE ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานบริ ษทั ใช้สื!อสารสถานะ ใช้ Logo ของบริ ษทั เพื!อการค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็ นการ
ส่ วนตัว ทัEงนีE สําหรับบุ คคลอื!นใดที! สามารถเข้าถึ งข้อมูลหรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ไม่
สามารถสื! อสารสถานะ (status) และใช้ Logo ของบริ ษทั บน Profile ของบุคคลดังกล่าวได้หากไม่ได้รับ
อนุญาตจากบริ ษทั
3) ในการแบ่งปั นข้อมูลและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ บนสื! อสังคมออนไลน์ จะต้องแยก
ระหว่างเรื! องส่ วนตัวและเรื! องงานในหน้าที! นอกจากนีE กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั และ/หรื อบุคคล
อื!นใดที!สามารถเข้าถึ งข้อมูลหรื อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั ควรงดเว้นการแสดงความเห็ นที!
อาจจะมีส่วนเกี! ยวข้องกับบริ ษทั หรื อแสดงความเห็ นโดยระบุว่าเป็ นความเห็ นส่ วนบุคคลไม่เกี! ยวข้องกับ
บริ ษทั
4) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั และ/หรื อบุ คคลอื! นใดที! สามารถเข้าถึ ง ข้อมูลหรื อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั อาจสร้ างสื! อสังคมออนไลน์ที!เป็ น page หรื อ group สําหรับกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวในสายงานเดี ยวกันเพื!อใช้ติดต่อกันได้ โดยจะต้องตัEงสถานะ page เป็ น private หรื อเป็ น
Closed group ที!บุคคลภายนอกไม่สามารถเห็นข้อมูลต่างๆ ได้
5) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั และ/หรื อบุคคลอื!นใดที!สามารถเข้าถึงข้อมูลหรื อ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษทั เผยแพร่ ขอ้ มูล เอกสาร หรื อรู ปภาพที!เกี!ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานใน
หน้า ที! ข องบริ ษ ัท บนสื! อสั ง คมออนไลน์ โ ดยไม่ ไ ด้รับ อนุ ญาตจากกรรมการผูจ้ ัดการหรื อบุ ค คลที! ไ ด้รั บ
มอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การ
6) ในการแสดงความเห็ นและแบ่งปั นข้อมูลต่างๆ จะต้องเคารพสิ ทธิ ของบุคคลอื!น โดยไม่
แสดงความเห็นที!อาจจะก่อให้เกิดความเสื! อมเสี ยชื! อเสี ยงแก่บุคคลอื!น ไม่ควรใช้คาํ ไม่สุภาพและว่าร้ายผูอ้ ื!น
หรื อละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ที!เกี!ยวข้อง
7) ไม่ ค วรแบ่ ง ปั น แสดงความเห็ น ในข้อ มู ล รู ป ภาพ หรื อ ความเห็ น ใดๆ ที! ย งั ไม่ ท ราบ
แหล่งที!มาหรื อมีการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที!ชัดเจน หรื อข้อมูลที!เชื! อมไปยังเว็บไซต์ภายนอกที!ไม่
ทราบแหล่ งที! มาชัดเจนหรื อมี การแจ้งเตื อนจากโปรแกรมของเครื! องคอมพิวเตอร์ ว่าไม่ปลอดภัยเพราะมี
Virus Malware หรื อ Adware ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง! กรณี ที!ขอ้ มูลนัEนเกี!ยวข้องกับบริ ษทั
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หากพบเห็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั และ/หรื อบุ คคลอื! นใดที!สามารถเข้าถึ งข้อมูลหรื อระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของบริ ษ ทั ใช้สื! อ สั ง คมออนไลน์ ไ ม่ เหมาะสมตามแนวนโยบายนีE ให้แจ้ง มายัง
กรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลที!ได้รับมอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การเพื!อเข้าไปตรวจสอบและดําเนิ นการ
ต่อไป
15. นโยบายการจัดการด้ านความยัง! ยืน
การดําเนิ นธุ รกิจบนพืEนฐานของความยัง! ยืนเป็ นรากฐานสําคัญที!จะช่วยเสริ มสร้ างให้องค์กรเติบโต
ได้อย่างมัน! คง บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จึงมุ่งมัน! ที!จะดําเนิ นธุ รกิจบนพืEนฐานของการกํากับดูแล
กิจการที!ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ! งความตัEงใจดังกล่าวนีE จะช่ วยส่ งเสริ มให้การดําเนิ นงานมุ่งสู่ ความ
ยัง! ยืน อันก่อให้เกิดคุณค่ารวมในห่วงโซ่คุณค่าของธุ รกิจ ทัEงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ! งแวดล้อม เพื!อให้การ
ดําเนิ นงานเป็ นไปในทิศทางที!เหมาะสม และสร้างประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย บริ ษทั จึงได้กาํ หนด
นโยบายการจัดการด้านความยัง! ยืนขึEน เพื!อเป็ นแนวทางในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั โดยมีแนวปฏิ บตั ิที!
สําคัญครอบคลุมทัEง 3 มิติ ดังนีE
การจัดการด้ านเศรษฐกิจ
1. ให้บริ การอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส ทัว! ถึง และเท่าเทียมกันแก่ลูกค้า มุ่งมัน! สร้างสรรค์ คิดค้น และ
พัฒนาคุณภาพบริ การอย่างต่อเนื!อง เพื!อตอบสนองความต้องการที!หลากหลายของลูกค้า
2. สร้ างความพึงพอใจ เคารพในสิ ทธิ และข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า รักษาความปลอดภัยและความ
เป็ นส่ วนตัวของลูกค้า ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที!มีประสิ ทธิ ภาพ
3. บริ หารจัดการความเสี! ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับแนวทางและหลักปฏิบตั ิสากล
4. ดําเนิ นธุ รกิ จตามหลักธรรมาภิ บาลและการกํา กับดู แลกิ จการที! ดี พร้ อมทัEงปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการ และมาตรฐานที!หน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้
การจัดการด้ านสั งคม
1. เคารพสิ ทธิ มนุษยชน ให้เกียรติ และยอมรับความหลากหลายในองค์กร ดูแลและปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน เพื!อให้พนักงานทุกคนมี คุณภาพชี วิตที!ดี อี กทัEง
มอบหมายงานให้เพียงพอตามความสามารถ และผลตอบแทนที!เหมาะสม
2. พัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงานด้วยการสนับสนุ นการอบรมให้ความรู ้และทรัพยากรที!
จําเป็ นต่างๆ ทัEงในระยะสัEนและระยะยาว ตลอดจนมีการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื! อง เพื!อพัฒนาทักษะ
และองค์ความรู ้ของบุคลากร
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3. ดูแลสุ ขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน พร้ อมทัEงสร้ างสภาพแวดล้อมในการทํางานที!
ปลอดภัย กระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพ
4. พัฒนาศักยภาพเยาวชน สังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยให้ความร่ วมมือกับชุ มชน และ
หน่วยงานที!เกี!ยวข้อง เพื!อส่ งเสริ มความเป็ นอยูแ่ ละสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ดีขE ึน
5. เสริ มสร้ างและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย ด้วยการเปิ ดกว้างรับฟั งความ
คิดเห็ น การปรึ กษาหารื ออย่างโปร่ งใสและสร้ างสรรค์ ปฏิ บตั ิ ต่อกันอย่างเท่าเที ยม และเคารพใน
ความแตกต่าง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน
การจัดการด้ านสิ! งแวดล้ อม
1. ใช้พลังงานอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพและรู ้ คุณค่า เป็ นมิ ตรต่อสิ! งแวดล้อม ใช้ทรั พยากรต่างๆ ให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ตลอดจนลดการปล่อยของเสี ย และก๊าซเรื อนกระจก เพื!อป้ องกัน ควบคุม และ
ลดผลกระทบต่อสิ! งแวดล้อมให้นอ้ ยที!สุด
2. บริ หารจัดการของเสี ยอย่างเป็ นระบบ เพื!อให้มนั! ใจว่าทุกกระบวนการของการดําเนิ นธุ รกิจตัEงอยูบ่ น
พืEนฐานของการใส่ ใจ ดูแล รักษา เพื!อลดผลกระทบต่อสิ! งแวดล้อม ทัEงในระยะสัEนและระยะยาว
3. ใช้เทคโนโลยีเพื!อพัฒนาการบริ หารจัดการด้านสิ! งแวดล้อม รวมทัEงคิดค้นและแสวงหาแนวทาง
มาตรการ และวิธีการใหม่ๆ เพื!อยกระดับประสิ ทธิ ภาพการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ! งแวดล้อมที!
ดียง!ิ ขึEน
4. จัดการคุณภาพสิ! งแวดล้อมและความหลากหลายทางชี วภาพตามเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ที!เกี! ยวข้อง พร้ อมทัEงลงทุ น พัฒนา และปรั บปรุ งระบบการจัดการดังกล่าวให้สอดคล้องต่อความ
เปลี!ยนแปลงที!เกิดขึEน
การปฏิบัติตามนโยบาย
นโยบายและแนวปฏิบตั ิขา้ งต้น ถือเป็ นส่ วนหนึ!งในเจตนารมณ์ของบริ ษทั เพื!อให้บรรลุเป้ าหมาย
ด้านความยัง! ยืน ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ! งแวดล้อม ทัEงนีE ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุก
คนมีหน้าที!สนับสนุน ผลักดัน ส่ งเสริ ม และปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการด้านความยัง! ยืนฉบับ
นีEจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร เพื!อร่ วมสร้างสังคมแห่งความยัง! ยืนให้เติบโตขึEนอย่างมัน! คง
16. นโยบายค่ าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงาน ในฐานะที!เป็ นกลไกหลัก
ในการดําเนินธุ รกิจ จึงได้กาํ หนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที!เหมาะสมและเป็ นธรรมขึEน
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เพื!อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที!มีศกั ยภาพได้ปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั อย่างต่อเนื! อง รวมถึงเป็ นการส่ งเสริ มให้
บริ ษทั เติบโตได้อย่างยัง! ยืนในระยะยาว
โดยหลัก เกณฑ์ ใ นการจ่ า ยค่ า ตอบแทนจะคํา นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมกับ ตํา แหน่ ง งาน ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และคุ ณสมบัติของพนักงาน รวมถึ งผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานแต่ละคน
เพื!อเป็ นการสร้ างแรงกระตุน้ ในการทํางาน ทัEงในรู ปแบบของเงิ นเดื อน ค่าตอบแทนตามผลงาน และเงิ น
โบนัส
ในส่ วนของสวัสดิ การนัEน บริ ษทั ฯ ได้จดั ตัEงคณะกรรมการสวัสดิการขึEนตามระเบียบของกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ! งประกอบด้วยฝ่ ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื!อทําการเสนอแนะเรื! องสวัสดิ การ
ของพนักงานโดยเฉพาะ โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีสวัสดิการต่างๆ ตามที!กฎหมายกําหนด เพื!อตอบสนองความ
ต้องการของพนักงาน ไม่วา่ จะเป็ น กองทุนสํารองเลีEยงชี พ เครื! องแบบพนักงาน การตรวจสุ ขภาพ วันลาหยุด
และเงินช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื!อเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ที!ดี และช่วยลดภาระให้แก่พนักงาน
ทัEงนีE การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิ การของพนักงานขึEนอยู่กบั การขยายตัวทางธุ รกิ จ การเติบโต
และผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับค่าเฉลี!ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน
17. นโยบายความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานทีท! าํ งาน
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที!มีคุณค่า บริ ษทั มี
ความมุ่ง มัน! ที! จะจัดหาและคงไว้ซ! ึ งสภาพแวดล้อมการทํา งานที! ป ลอดภัย และดี ต่อสุ ข ภาพ จึ งได้กาํ หนด
นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เกี! ยวกับความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที! ทาํ งานขึE น เพื!อก่ อให้เกิ ดความ
ปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สิน ตลอดจนรักษาไว้ซ! ึ งสุ ขภาพอนามัยที!ดีของพนักงานทุกคน ดังนีE
1. พนักงานทุกคนต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื!อนร่ วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริ ษทั
เป็ นสําคัญ ตลอดเวลาที!ปฏิบตั ิงาน
2. พนักงานทุกคนต้องดูแลรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของสถานที!ทาํ งาน
3. พนักงานทุ กคนมี สิ ทธิ เสนอความคิ ดเห็ น ในการปรั บปรุ ง สภาพแวดล้อมการทํางาน และวิธีการ
ปฏิบตั ิงานให้ปลอดภัย
4. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทําตนให้เป็ นแบบอย่างที!ดี เป็ นผูน้ าํ อบรม ฝึ กสอน สนับสนุ น
ส่ งเสริ ม และจูงใจให้พนักงานตระหนักรู ้และปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย
5. บริ ษทั สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาและปรับปรุ งสภาพการทํางานและสภาพแวดล้อมให้
ปลอดภัยและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
6. บริ ษทั สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้พนัก งานมี จิตสํานึ กและทัศ นคติ ที!ดีในเรื! องความปลอดภัยและ
สุ ขอนามัยในสถานที!ทาํ งาน โดยการให้ความรู ้ ฝึ กอบรม และจัดกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ
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18. นโยบายสิ! งแวดล้ อม
ที!มาและหลักการ
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) มี ความมุ่งมัน! ที!จะดําเนิ นธุ รกิ จให้สามารถเติ บโตอย่างยัง! ยืน
ควบคู่ไปกับการบริ หารจัดการด้านสิ! งแวดล้อมให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล บริ ษทั จึงได้
จัดทํานโยบายสิ! งแวดล้อมขึEน เพื!อเป็ นแนวทางให้บุคลากรในองค์กรปฏิบตั ิสอดคล้องกัน
พันธกิจ
- ปกป้ องคุ ม้ ครองสิ! ง แวดล้อม ได้แก่ ควบคุ ม ป้ องกันมลพิษ และมลภาวะที! เกิ ดจากกิ จกรรมต่า งๆ ของ
องค์กร เพื!อให้มีผลกระทบต่อสิ! งแวดล้อมให้น้อยที! สุด รวมทัEงอนุ รักษ์ความหลากหลายทางชี วภาพและ
ระบบนิ เวศ การลดผลกระทบต่อการเปลี! ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกิจกรรม การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั
ทัEงทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริ การที!เป็ นมิตรต่อสิ! งแวดล้อม
- จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการบริ หารจัดการสิ! งแวดล้อม และส่ งเสริ มให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ
ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ย เข้าใจและตระหนักถึ งความสําคัญของการจัดการสิ! งแวดล้อม ปฏิ บตั ิตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายด้านสิ! งแวดล้อมของบริ ษทั รวมทัEงเปิ ดเผยนโยบาย และผลการดําเนิ นงานด้าน
สิ! งแวดล้อมให้พนักงานและผูท้ ี!เกี!ยวข้องได้รับทราบ
- ส่ งเสริ มการดํา เนิ นงานภายในองค์กรที! เป็ นมิ ตรกับสิ! งแวดล้อม รวมถึ งการสื! อสารด้านสิ! งแวดล้อมกับ
ชุมชน ทัEงภายในและภายนอกองค์กร ให้เกิดความตระหนักในการร่ วมกันจัดการสิ! งแวดล้อม และลดปั ญหา
สิ! งแวดล้อมของหน่วยงาน ร่ วมกันป้ องกัน แก้ไข และควบคุมปั ญหาสิ! งแวดล้อมที!เกิดจากการปฏิบตั ิงาน
- ยึดมัน! และรับผิดชอบต่อสังคมในการอนุรักษ์สิ!งแวดล้อม ตระหนักถึงความสําคัญของการสื! อสารกับชุ มชน
ในท้องถิ! น โดยให้ค วามร่ วมมื อที! ดีกบั ทุ ก ฝ่ ายในกิ จกรรมรั กษาสิ! ง แวดล้อม ส่ ง เสริ มการมี ส่วนร่ วมและ
สื! อสารการดําเนินงานตามนโยบายนีE ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทัEงภายในและภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม เพื!อ
เป็ นการแสดงให้เห็ นถึ งความมุ่งมัน! ในการควบคุ ม ปกป้ อง พัฒนา และปรั บปรุ งการจัดการสิ! งแวดล้อม
ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสาธารณชน
- สนับสนุ นการส่ งเสริ มให้มีการจัดกิ จกรรมต่างๆ ด้านสิ! งแวดล้อม ทัEงภายในและภายนอกบริ ษทั เช่ น การ
จัดการด้านสิ! งแวดล้อมในพืEนที! ปฏิ บ ตั ิ งาน การฝึ กอบรม การประชาสั มพันธ์ และอื! นๆ เป็ นต้น เพื!อช่ วย
กระตุ น้ จิ ตสํานึ กด้านสิ! งแวดล้อมของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยกับองค์กร รวมถึ งการอนุ รักษ์ ป้ องกัน และลด
ผลกระทบด้านสิ! งแวดล้อมทัEงทางตรงและทางอ้อม

บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
คู่มือการกํากับดูแลกิจการที!ดี

หน้า 78

แนวปฏิบตั ิ
- รู ้และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านสิ! งแวดล้อมจากการดําเนินงานขององค์กร ตลอดจนใช้พลังงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล พร้อมทัEงสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
- สื! อสารและทําความเข้าใจแก่พนักงาน ตลอดจนมุ่งเน้นและส่ งเสริ มให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
ช่วยลดมลภาวะ และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ! งแวดล้อมให้กบั พนักงาน
- มุ่งมัน! ดําเนินการป้ องกัน และควบคุมมลภาวะต่างๆ ของบริ ษทั ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการจัดการด้าน
สิ! งแวดล้อม รวมถึ งปฏิ บตั ิตามภาระผูกพัน ข้อกําหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที!เกี! ยวข้องกับระบบการ
จัดการด้านสิ! งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด
- ประเมินผลการดําเนิ นงานอย่างสมํ!าเสมอ ตลอดจนทบทวนการปรับปรุ งสิ! งแวดล้อมอย่างต่อเนื! อง เพื!อให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายที!องค์กรกําหนดไว้
- ส่ งเสริ มและพัฒนานวัตกรรมเพื!อความยัง! ยืนด้านสิ! งแวดล้อมอย่างต่อเนื! อง โดยศึกษาพลังงานทดแทนเพื!อ
นํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุ รกิจขององค์กร และแสวงหาความรู ้ตลอดจนแนวทาง หรื อวิธีการใหม่ๆ ใน
การลดและขจัดผลกระทบด้านสิ! งแวดล้อมเหล่านัEน
การปฏิบตั ิตามนโยบาย
ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีหน้าที!รับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสม มีบทบาท
สําคัญในการสื! อสาร กํากับดูแล และส่ งเสริ มให้พนักงานทุกคนให้ความร่ วมมือในการเสนอความคิดเห็ น
และข้อเสนอแนะ รวมทัEงสนับสนุน ผลักดัน และเป็ นแบบอย่างการดําเนิ นการให้พนักงานปฏิบตั ิสอดคล้อง
ตามนโยบาย วัตถุ ประสงค์ เป้ าหมายด้านสิ! งแวดล้อม และระบบการบริ หารจัดการของบริ ษทั เพื!อให้เป็ น
หนึ!งในวัฒนธรรมองค์กร และเกิดการพัฒนาสิ! งแวดล้อมอย่างยัง! ยืน
19. นโยบายการให้ ความรู้ และฝึ กอบรมพนักงานในเรื!องสิ! งแวดล้ อม
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักว่าการดูแลรักษาสิ! งแวดล้อมเป็ นสิ! งที!สําคัญอย่างยิ!ง
จึงส่ งเสริ มการปลู กจิ ตสํานึ กในเรื! องดังกล่ าวภายในที!ทาํ งาน ผ่านทางการสื! อสาร การให้ความรู ้ และการ
ฝึ กอบรมพนัก งาน อี ก ทัEง กํา หนดให้ ผู ้บ ริ หารทุ ก ระดับ รั บ ผิ ด ชอบ และเป็ นแบบอย่ า งในการรั ก ษา
สิ! งแวดล้อม เช่น การรณรงค์คดั แยกขยะ การใช้ปุ๋ยหมักนํEาชี วภาพ และการติดตัEงเครื! องดักไขมันจากการล้าง
ชาม เป็ นต้น เพื!อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ และสื! อสารให้ผทู ้ ี!เกี!ยวข้องทราบ
เพื!อนําไปเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวติ ประจําวัน
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20. นโยบายการใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เนื! องจากเป็ น
สิ! งที!มีประโยชน์ต่อการดํารงชีวติ ของมนุ ษย์ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม จึงกําหนดนโยบายการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพขึEน เพื!อมุ่งเน้นให้เกิดการปลูกฝังจิตสํานึ กแก่พนักงานทุกระดับในการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ทัEงในที!ทาํ งาน ที!บา้ น และสังคม รวมถึ งผลักดันให้หลักปฏิบตั ิดงั กล่าวกลายเป็ น
ค่านิยมในการดําเนินชีวติ และเป็ นแบบอย่างให้คนรุ่ นหลังต่อไป
บริ ษทั ฯ ได้มีการสื! อสารการสร้ างจิ ตสํานึ กด้านการใช้ทรั พยากรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพด้วยวิธีการ
ต่างๆ แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ไม่วา่ จะเป็ น การปิ ดไฟในเวลาพักเที!ยงหรื อเมื!อเลิกการใช้
งาน การใช้อุปกรณ์และหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน การปิ ดจอคอมพิวเตอร์ เมื!อไม่มีการใช้งาน หรื อการ
ตัEงโปรแกรมพักหน้าจอ การตัEงอุณหภูมิเครื! องปรับอากาศไม่ต!าํ กว่า 25 องศาเซลเซี ยส การใช้กระดาษ 2 หน้า
และการใช้รถร่ วมกันในการเดิ นทาง เป็ นต้น เพื!อให้เกิ ดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดังกล่าวอย่างเต็มที!
และนําไปสู่ การวางแผนจัดการทรัพยากรที!มีคุณภาพ
21. นโยบายการควบคุมด้ านการเงินของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
21.1 บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมมีหน้าที!นาํ ส่ งผลการดําเนิ นงานรายเดือน และงบการเงิ นฉบับผ่านการสอบ
ทาน โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทํางบการเงินดังกล่าวของ
บริ ษัท ย่ อ ยและบริ ษัท ร่ ว มให้ ก ับ บริ ษัท ฯ พร้ อ มยิ น ยอมให้ บ ริ ษัท ฯ ใช้ ข ้อ มู ล ดั ง กล่ า วนัE น เพื! อ
ประกอบการจัดทํางบการเงินรวมหรื อรายงานผลประกอบของบริ ษทั ฯ ประจําไตรมาสหรื อประจําปี นัEน
แล้วแต่กรณี
21.2 บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม มีหน้าที!จดั ทําประมาณการผลการดําเนิ นงาน และสรุ ปเปรี ยบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามแผนการดําเนิ นงานจริ งเป็ นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตาม
แผนเพื!อรายงานต่อบริ ษทั ฯ
21.3 บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมมีหน้าที!รายงานประเด็นปั ญหาทางการเงินที!มีนยั สําคัญต่อบริ ษทั ฯ เมื!อตรวจ
พบ หรื อได้รับการร้องของจากบริ ษทั ฯ ให้ดาํ เนินการตรวจสอบและรายงาน
22. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
บริ ษทั เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ยึดมัน! ในการดําเนินธุ รกิจภายใต้การกํากับดูแลกิจการที!ดี ยึดมัน!
ในหลัก จริ ย ธรรมควบคู่ ไ ปกับการใส่ ใ จในสัง คม และสิ! ง แวดล้อม โดยคํา นึ ง ถึ ง ผูท้ ี! มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ที!
เกี!ยวข้องทัEงภายในและภายนอกองค์กร ตัEงแต่ผถู ้ ือหุ ้น พนักงาน ลูกค้า ชุ มชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง และมี
ความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริ ง ทัEงนีE เพื!อนําไปสู่ การพัฒนาธุ รกิจอย่างยัง! ยืน
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หลักการ
บริ ษ ทั ได้ด ํา เนิ น การสํา หรั บ ความรั บ ผิ ดชอบต่ อสั ง คมโดยอาศัย หลัก มาตรฐาน ISO26000 ซึ! ง
ประกอบด้วยข้อแนะนําที!ให้หน่วยงานนําไปปฏิบตั ิโดยสมัครใจ แต่มิใช่ขอ้ กําหนด
โดยคําจํากัดความของ ความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อ CSR (Corporate Social Responsibility) ใน
ที!นE ีหมายถึง การดําเนินกิจกรรมภายใน และภายนอกองค์กร ที!คาํ นึงถึงผลกระทบต่อสังคมทัEงในองค์กร และ
ในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที!มีอยูใ่ นองค์กร หรื อทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที!จะ
ทําให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างเป็ นสุ ข
กิ จ กรรม หมายรวมถึ ง การคิ ด การพูด และการกระทํา ซึ! งครอบคลุ ม ตัEง แต่ การวางแผน การ
ตัดสิ นใจ การสื! อสารประชาสัมพันธ์ การบริ หารจัดการ และการดําเนินงานขององค์กร
สังคมใกล้ หมายถึ ง ผูท้ ี!มีส่วนเกี!ยวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ ครอบครัวของ
พนักงาน ชุมชนที!องค์กรตัEงอยู่ ซึ! งรวมถึงสิ! งแวดล้อมรอบข้าง
สังคมไกล หมายถึ ง ผูท้ ี!เกี! ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ คู่แข่งขันทางธุ รกิ จ ประชาชนทัว! ไป
ระบบนิเวศน์ เป็ นต้น
นโยบาย
1. ในระดับของผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูล้ งทุน บริ ษทั จะเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น ปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่า
เทียมกัน ให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสิ นใจในการลงทุน หรื อที!เกี! ยวกับการเปลี! ยนแปลงที!สําคัญของ
กิจการ ไม่นาํ ข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลที!เกี!ยวข้องกับผูบ้ ริ หาร หรื อกรรมการ อันจะก่อให้เกิดความ
เสี ยหายต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม
2. ในระดับของผูบ้ ริ หาร หรื อกรรมการบริ ษทั จะส่ งเสริ มให้มีการกํากับดูแลกิจการที!ดี มีระบบการ
บริ หารจัดการ และการกําหนดค่าตอบแทนที!โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทํา และเปิ ดเผยข้อมูลรายงาน
ทางการเงิน และข้อมูลที!มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
3. ในระดับพนักงาน บริ ษ ทั มี นโยบายจ่า ยค่า จ้างและผลตอบแทนที! เป็ นธรรม และตรงต่ อเวลา
พร้อมทัEงจะจัดสรรสวัสดิการแก่ลูกจ้างตามที!กฎหมายกําหนด ดูแลสุ ขภาพ และความปลอดภัยในการทํางาน
และสนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื!อง
4. ในระดับของลูกค้า บริ ษทั จะให้บริ การอย่างตรงไปตรงมาด้วยความซื! อสัตย์สุจริ ต และให้ขอ้ มูล
ขององค์กร และตัวผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ เที!ยงตรง และปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายที!เกี!ยวกับสิ ทธิ ของ
ผูบ้ ริ โภคอย่างเคร่ งครัด
5. ในระดับคู่คา้ บริ ษทั จะยึดถือข้อปฏิบตั ิทางสัญญาที!เป็ นธรรม สนับสนุ นกระบวนการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน! รวมถึงการรับหรื อให้สินบนทุกรู ปแบบ เคารพต่อสิ ทธิ ในทรัพย์สิน หรื อกรรมสิ ทธิB ของคู่
ค้า ไม่เอารัดเอาเปรี ยบต่อคู่คา้ และส่ งเสริ มให้คู่คา้ ดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมร่ วมกันกับองค์กร
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6. ในระดับคู่แข่งขันทางธุ รกิ จ บริ ษทั จะดําเนิ นการแข่งขันทางธุ รกิ จอย่างเป็ นธรรม ไม่ใช้วิธีกลัน!
แกล้ง หรื อใช้อิทธิ พลในการกีดกันเพื!อมิให้เกิดการแข่งขัน
7. ในระดับชุ มชนและสภาพแวดล้อม บริ ษทั จะรับผิดชอบต่อสังคมของกิ จการ อาทิ ส่ งเสริ มให้
ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของบุคลากรภายในองค์กร ส่ งเสริ มแรงงานท้องถิ!นให้มีโอกาสในการทํางานใน
องค์กร สนับสนุ นแนวทางการระแวดระวังในการดําเนิ นงานที!อาจส่ งผลกระทบต่อสิ! งแวดล้อม เปิ ดเผย
ข้อมูลการดําเนิ นงานที!อาจส่ งผลกระทบต่อชุ มชนที!องค์กรตัEงอยู่ และเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมท้องถิ! นเพื!อการอยู่
ร่ วมกันอย่างปกติสุข
8. ในระดับของประชาสังคม บริ ษทั จะร่ วมมือระหว่างกลุ่มหรื อเครื อข่ายอื!นๆ ในการพัฒนาสังคม
ตรวจตรามิให้กิจการเข้าไปมีส่วนร่ วมเกี!ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน รับฟั งข้อมูล หรื อทําประชา
พิจารณ์ ต่อการดําเนิ นกิ จการที! ส่ง ผลกระทบต่อสังคมโดยรวม รวมถึ งบริ ษทั จะเสี ยภาษี อากรให้รัฐอย่า ง
ตรงไปตรงมา และตรงต่อเวลา
ความรับผิดชอบต่ อสั งคมทีไ! ด้ ดําเนินการแล้ ว และดําเนินการอย่ างต่ อเนื!อง
ในด้ านการดําเนินธุรกิจเพือ! สั งคม (CSR-in process)
บริ ษทั ได้มีการจัดการด้านภาษีอากรอย่างถูกต้อง และตรงต่อเวลา ตามข้อกําหนด และระเบียบของ
กรมสรรพากร รวมถึ งปฏิ บตั ิต่อลูกค้า ตามข้อบังคับของกฎหมาย และกฎระเบี ยบอื!นตามที!รัฐได้กาํ หนด
อย่างเคร่ งครัด อีกทัEง บริ ษทั คํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที!เกี!ยวข้องกับบริ ษทั โดยได้มีการเปิ ดเผยข้อมูล และ
ให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่ งใส อีกทัEงได้มีการตรวจสอบการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน! ในองค์กรอย่างสมํ!าเสมอ
รวมถึงสนับสนุ นการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั อย่างต่อเนื! อง ทัEงด้านประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงาน และ
ด้านคุณธรรมซึ! งเป็ นส่ วนหนึ!งของวัฒนธรรมองค์กร ซึ! งการดําเนินการดังกล่าวอยูใ่ นแนวปฏิบตั ิที!ได้กาํ หนด
ไว้แล้วในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที!ดี
ในด้ านการดําเนินกิจการเพือ! สั งคม (CSR-after process)
บริ ษทั ได้มีการดําเนินกิจการเพื!อสังคม โดยมีส่วนร่ วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ดังนีE
1. สนับสนุนโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน
บริ ษทั ได้เล็งเห็ นถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศ ในอันที!จะสามารถทํา
ให้ประเทศเรามีความเจริ ญก้าวหน้าด้วยการศึกษา อีกทัEงเป็ นการตอบแทน สร้ างขวัญกําลังใจ และแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้แก่พนักงาน
ดัง นัEน บริ ษ ทั จึ ง ตัEง คณะกรรมการพิ จ ารณามอบทุ น การศึ ก ษาแก่ บุ ตรพนัก งานขึE น โดยกํา หนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลการเรี ยนเป็ นสําคัญ ซึ! งส่ งผลให้พนักงานของบริ ษทั มีขวัญกําลังใจพร้อมที!
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ปฏิ บตั ิ งาน และพนักงานอื! นๆ ได้เห็ นถึ งความสําคัญของการศึ กษาเพิ!มขึE น อันเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั และประเทศโดยรวมเป็ นสําคัญ
2. สนับสนุนทุนเพื!อช่วยเหลือกองทุนที!ใช้ในการป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม และต่อต้านยาเสพติด
บริ ษ ัท ได้ต ระหนัก ถึ ง พิ ษ ภัย ของยาเสพติ ด และการเผยแพร่ ข องยาเสพติ ด ซึ! งนํา ไปสู่ ก ารก่ อ
อาชญากรรม อันจะนํามาซึ! งภัยต่อสังคมโดยรวม โดยบริ ษทั ได้บริ จาคเงินเพื!อสนับสนุ นกองทุนที!ใช้ในการ
ป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม และต่อต้านยาเสพติด ของสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ผ่านสถานี ตาํ รวจนคร
บาลในท้องที! อีกทัEง บริ ษทั ยังได้มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด รวมถึงให้พนักงานร่ วมกันระมัดระวัง สอดส่ อง ป้ องกัน มิให้ยาเสพติดแพร่ เข้ามาในองค์กร ซึ! งจะ
ส่ งผลดี ต่อสุ ขภาพของพนักงาน สภาวะความเป็ นอยูโ่ ดยรวมของครอบครัวพนักงาน และชุ มชน ท้ายสุ ดจะ
ยังประโยชน์แก่ประเทศเป็ นสําคัญ
3. สนับ สนุ นทุ นเพื! อช่ วยเหลื อโครงการการศึ ก ษาเพื! อต่ อต้า นการใช้ย าเสพติ ดและความรุ น แรงในเด็ ก
นักเรี ยน
บริ ษทั ได้เล็ งเห็ นถึ ง ความสํา คัญของการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์ข องชาติ ที! ต้องถึ ง พร้ อมทัEง การ
พัฒนาด้านจิตใจ และให้ห่างไกลยาเสพติด จึงได้ร่วมสนับสนุ นโครงการการศึกษาเพื!อต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติด และความรุ นแรงในเด็กนักเรี ยน
โครงการนีE จะฝึ กอบรมเด็กที!อยูใ่ นวัยเรี ยน และส่ งเสริ มให้ทาํ กิ จกรรมต่างๆ รวมถึงแนะนําโทษภัย
ที!เกิ ดขึEนจากการใช้ยาเสพติด อีกทัEงปลูกฝั งให้เด็กนักเรี ยนไม่ใช้ความรุ นแรงในการแก้ปัญหาระหว่างกัน
เพื!อเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดเป็ นปั ญหาของสังคมในอนาคต
4. สนับสนุนทุนเพื!อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ แก่ชุนชนโดยรอบที!ตE งั บริ ษทั ฯ
สถานที!ตE งั หลักของบริ ษทั อยูท่ ่ามกลางเขตชุ มชนที!อยูอ่ าศัย ซึ! งต้องปฏิสัมพันธ์กบั ผูค้ นของชุ มชน
โดยรอบ ดังนัEน บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับผูค้ นในชุ มชนเป็ นอย่าง
มาก บริ ษทั จึ งเห็ นสมควรที! จะสร้ างความสัม พันธ์ ก ับ ชุ ม ชนต่ า งๆ โดยการสนับ สนุ น และเข้า ไปมี ส่ วน
ร่ วมกับกิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่ งชาติที!จดั โดยชุ มชน เพื!อความเป็ นอันหนึ! งอันเดียวกัน และความไว้วางใจ
ซึ! งกันและกัน อันจะนํามาสู่ การป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งต่างๆ ระหว่างบริ ษทั กับชุ มชน ซึ! งกิจกรรมวันเด็ก
ที!จดั ขึEนนัEนได้รับการตอบรับ และสร้างสัมพันธ์ที!ดีกบั คนในชุมชนเป็ นอย่างมาก
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5. สนับสนุนและชักชวนเจ้าของที!ดินใกล้เคียงให้ร่วมกันจัดสรรพืEนที!ส่วนหนึ! งสําหรับเพื!อใช้เป็ นสาธารณะ
ประโยชน์
บริ ษทั ริ เริ! มชักชวนเจ้าของที!ดินใกล้เคี ยงอี ก 3 แปลง ร่ วมกันถอยร่ นแนวเขตที!ดินของตนเองเพื!อ
ขยายความกว้างของถนนหน้าที!ดินของตนเองอีก 3 เมตร เพื!อให้คนในชุ มชน และผูท้ ี!ใช้เส้นสัญจรไปมาได้
ใช้ประโยชน์สาธารณะ อาทิ เป็ นที!หลบหลีกของรถเวลาสวนทางกัน เป็ นที!ตE งั ของตู ้ ATM เป็ นที!จอดรถ
ชัว! คราว หรื อเป็ นที!ขายของของรถเร่ เป็ นต้น โดยไม่คิดมูลค่าค่าเช่ า ทําให้เกิ ดความพึงพอใจ และเป็ นการ
สร้างสายสัมพันธ์ที!ดีระหว่างคนในชุมชน กับบริ ษทั อีกทางหนึ!ง
6. สนับสนุนโครงการรักษาสิ! งแวดล้อม
บริ ษ ทั ตระหนัก ถึ ง การเปลี! ย นแปลงของสิ! ง แวดล้อมในประเทศ และทัว! โลก ดัง นัEนบริ ษ ทั จึ ง มี
โครงการรักษาสิ! งแวดล้อม โดยเริ! มจากให้มีระบบการจัดการของเสี ยของตัวอาคารที!ดี อาทิ ระบบการบําบัด
นํEาเสี ย การปลูกต้นไม้ และปรับปรุ งทัศนี ยภาพของพืEนที!ต่างๆ ของบริ ษทั เพื!อทําให้เกิ ดความร่ มรื! น และ
สร้างบรรยากาศที!ดีในการทํางาน และสอดคล้องกับทัศนี ยภาพโดยรวมของชุ มชน อีกทัEง เป็ นส่ วนหนึ! งใน
การสร้างสิ! งแวดล้อมที!ดีโดยรวมอีกทางหนึ!ง
7. ร่ วมสนับสนุ นมูลนิ ธิโอเปอร์ เรชัน! โฮป (The Operation Hope Foundation: OHF) ซึ! งมีนายริ ชาร์ ด วี เคง
กว๊อก (กรรมการและผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ) เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนหลัก
มูลนิ ธิโอเปอร์ เรชัน! โฮป (The Operation Hope Foundation: OHF) เป็ นองค์กรการกุศลจากประเทศ
สิ งคโปร์ และเป็ นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร ได้ดาํ เนิ นการมาแล้วในประเทศกัมพูชาและเนปาล ได้จดั ตัEง
สถานเลีEยงเด็กกําพร้าหรื อเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย เพื!อดูแลเด็กอายุประมาณ 6-12 ปี จํานวน 100-120
คน ในบริ เวณ 180-180/1 หมู่ที! 10 หมู่บา้ นโป่ งปะ ตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุ โลก
ปั จจุบนั มูลนิ ธิโอเปอร์ เรชัน! โฮป ได้รับเด็กด้อยโอกาสมาอุปการะแล้วกว่า 100 คน อายุระหว่าง 612 ปี โดยแบ่งเป็ นเด็กชายและเด็กหญิงอย่างละครึ! งโดยประมาณ ในส่ วนของการพัฒนาคุณภาพชี วิต เด็กๆ
เหล่านีE จะมีตารางเวลาเพื!อจัดให้ทาํ กิจกรรมอยูต่ ลอดเวลา (นอกเหนือจากการเรี ยนหนังสื อในเวลาปกติ) เช่น
การเรี ยนภาษาอังกฤษ การเรี ยนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เบืEองต้น การเลีEยงไก่ และการปลูกพืชผักสวนครัว
เพื!อใช้ในการประกอบอาหาร เป็ นต้น
บริ ษทั ได้ให้การสนับสนุ นมูลนิ ธิโอเปอร์ เรชัน! โฮปในการขอใบอนุ ญาตจัดตัEงสถานสงเคราะห์เด็ก
จนได้รับอนุ ญาตและจากที!ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครัEงที! 3/2557 เมื!อวันที! 2 เมษายน 2557 ได้มีการ
พิจารณาอนุ มตั ิโครงการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริ ษทั ได้นาํ เสนอเรื! องการให้การ
สนับสนุนมูลนิธิโอเปอร์ เรชัน! โฮปแก่คณะกรรมการพิจารณาให้สัตยาบันด้วยเช่นกัน
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ในการดําเนินการที!ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั มูลนิธิโอเปอร์ เรชัน! โฮปจะดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัEงหมด
โดยบริ ษทั จะช่วยสนับสนุ นในด้านต่างๆ ตัEงแต่การเริ! มก่อสร้างเพื!อปรับปรุ งสภาพแวดล้อม การก่อสร้างสิ! ง
อํานวยความสะดวก จนถึ งการดําเนิ นการของมูลนิ ธิในปั จจุ บนั โดยบริ ษทั ได้ให้การสนับสนุ นเรื! องการ
ออกแบบ การควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง การให้ ยื ม ใช้ท รั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท เช่ น อุ ป กรณ์ เ ครื! อ งมื อ ก่ อ สร้ า ง
ยานพาหนะ และกําลังคน ในการดู แลการก่ อสร้ าง อาคาร สิ! งอํา นวยความสะดวกต่างๆ เช่ น โรงอาหาร
แท๊งค์เก็บนํEาดื! ม ระบบไฟฟ้ าแสงสว่างรอบอาคาร ระบบปัŠ มนํEา และระบบรัEว เป็ นต้น รวมถึ งส่ งทีมงานเข้า
ช่วยเหลือในงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื!อง
8. สนับสนุนโครงการสอนว่ายนํEา
บริ ษ ทั ตระหนัก ถึ งความสํา คัญของสุ ข ภาพพลานามัย ที! ส มบู รณ์ ข องเด็ ก และเยาวชน และความ
ปลอดภัยในการทํากิจกรรมทางนํEาในชี วิตประจําวัน ดังนัEน บริ ษทั จึงจัดโครงการสอนว่ายนํEาให้แก่เด็กและ
เยาวชน เพื!อสุ ขภาพร่ างกายที!แข็งแรง และเพื!อให้สามารถช่ วยเหลือตัวเองในชี วิตประจําวันเมื!อทํากิจกรรม
ทางนํEา
9. สนับสนุนโครงการบริ จาครถจักรยานยนต์
บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาในฐานะที!เป็ นเครื! องมือในการพัฒนาเยาวชนของชาติ
จึงได้จดั ให้มีการบริ จาครถจักรยานยนต์ที!ยึดคื นซึ! งเป็ นกรรมสิ ทธิB ของบริ ษทั ให้แก่สถานศึกษาในจังหวัด
ต่างๆ เพื!อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทรัพย์สินของบริ ษทั โดยใช้เป็ นวัสดุและสื! อการเรี ยนรู ้ในการเรี ยนการ
สอนและการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างๆ รวมถึงใช้เป็ นพาหนะรับส่ งนักเรี ยน ขนส่ งวัสดุอุปกรณ์ และรถตัดหญ้า อีก
ทัEง ยัง บริ จ าครถจัก รยานยนต์ ใ ห้ แ ก่ ห น่ ว ยงานราชการในต่ า งจัง หวัด สํ า หรั บ ใช้เ ป็ นยานพาหนะเพื! อ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานดังกล่าว
10. สนับสนุนโครงการบริ จาคโลหิ ต
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพชีวติ ของประชาชน ที!ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้จดั ให้
พนักงานของบริ ษทั มี การบริ จาคโลหิ ตขึE น เพื!อนําไปช่ วยเหลื อผูป้ ่ วย หรื อผูป้ ระสบอุ บตั ิ เหตุ ลดจํานวน
ผูเ้ สี ยชีวติ และคงความเป็ นอยูท่ ี!ดีของผูป้ ่ วย อีกทัEง ยังเป็ นการสร้างจิตสํานึ กเพื!อส่ วนรวมแก่ผบู ้ ริ จาค ทําให้ผู ้
บริ จาคมีสุขภาพแข็งแรง และลดความเสี! ยงที!จะเป็ นโรคมะเร็ ง
11. สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชน
บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุ ษย์ รวมไปถึงการมีคุณภาพชี วิตที!ดีของประชาชน
โดยคํานึ งถึ งความเพียงพอของสิ! งอํานวยความสะดวกในการดํารงชี วิต และผลกระทบที!ได้รับจากภัยพิบตั ิ
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ต่างๆ จึงได้มีการบริ จาคสิ! งของจําเป็ นให้แก่ประชาชนผูอ้ ยู่ห่างไกล เพื!อเป็ นการช่ วยเหลื อและส่ งเสริ มให้
กลุ่มคนดังกล่าวมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี!ดีขE ึน
12. สนับสนุนโครงการพัฒนาสถานศึกษาในพืEนที!ชนบท
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน เพื!อนํามาใช้เป็ นพืEนฐานในการ
ดําเนิ นชี วิต และการประกอบอาชี พ โดยเฉพาะในพืEนที!ห่างไกล ดังนัEน บริ ษทั จึงได้ริเริ! มโครงการพัฒนา
สถานศึกษาในพืEนที!ชนบท โดยทําการปรับปรุ งและซ่ อมแซมอาคารสถานที!ให้มีความคงทน แข็งแรง และ
ปลอดภัย ไม่วา่ จะเป็ น โรงอาหาร ห้องเรี ยน และบ้านพักครู เพื!อเป็ นการยกระดับคุณภาพชี วิตทางการศึกษา
ของเด็กและเยาวชน รวมไปถึ งบุ คลากรที! เกี! ยวข้องให้ดีขE ึน เพื!อที! จะได้นาํ ความรู ้ ไปพัฒนาชุ มชนของตน
ต่อไป
ความรับผิดชอบต่ อสั งคมทีจ! ะดําเนินการในอนาคต
บริ ษทั จะยังคงดําเนิ นกิจการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื! อง โดยในอนาคตบริ ษทั จะ
สนับสนุนโครงการต่างๆ เพิ!มเติม อาทิ
1. โครงการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน!
บริ ษ ทั จะดํา เนิ นการต่ อต้า นการทุ จริ ต คอร์ รัป ชั!นอย่า งจริ ง จัง และเข้ม ข้นขึE น โดยการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางาน และกระบวนการตรวจสอบให้ทนั สมัย ทันต่อการเปลี!ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมทัEง
จะสนับสนุนการฝึ กอบรม ปลูกฝัง คุณธรรม จริ ยธรรม ให้แก่ผบู ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึง
ความสําคัญ และโทษของการทุจริ ตคอร์ รัปชัน! ซึ! งเป็ นวัฒนธรรมที!งดงามขององค์กร ซึ! งเป็ นในแนวทาง
เดียวกันกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน! ของภาครัฐ และองค์กรอิสระ
2. โครงสนับสนุนความรับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชน และสังคม
บริ ษทั จะสนับสนุ นโครงการต่างๆ ที!มีส่วนช่ วยพัฒนาชุ มชน และสังคมโดยรวมต่างๆ ตามโอกาส
และภายใต้กฎหมายที!ระบุไว้ อาทิ สนับสนุ นให้คดั สรร และให้โอกาสแรงงานในท้องถิ!นสามารถมีโอกาส
ร่ วมงานกับบริ ษทั หรื อสนับ สนุ นธุ รกิ จของท้องถิ! น เพื! อเป็ นการกระจายรายได้สู่ชุ มชน อันจะนํามาซึ! ง
ความสัมพันธ์อนั ดี และการพัฒนาของชุมชนให้มีการเจริ ญเติบโตเพิ!มขึEน
3. โครงการอื!นๆ
บริ ษทั จะสนับสนุ นโครงการอื!นๆ ร่ วมกับองค์กร หรื อสถาบันต่างๆ ที!จดั ขึEนในอนาคต เพื!อความมี
ส่ วนร่ วม และยังประโยชน์แก่สังคมโดยรวม โดยเป็ นไปตามกฎหมาย และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที!ดี
ของบริ ษทั
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การติดตาม ทบทวน ความรั บผิดชอบต่ อสั งคม
นอกจากการดําเนิ นการที!ได้กล่าวมาแล้ว บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนิ นการอย่าง
ต่อเนื! องของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริ ษทั จะได้ดาํ เนิ นการติดตาม ประเมิน และทบทวนโครงการ
ต่างๆ ที! ได้สนับสนุ นทัEงในปั จจุ บนั และจะพิจารณาโครงการความรั บผิดชอบต่อสั งคมในอนาคต อย่า ง
รอบคอบ ต่อเนื!อง และสมํ!าเสมอ เพื!อให้เกิดผลสัมฤทธิB ซ! ึ งจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อสังคมโดยรวม
23. การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
บริ ษทั ฯ กําหนดให้เป็ นหน้าที!และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ที!
จะต้องรับทราบ ทําความเข้าใจและถือปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบตั ิที!กาํ หนดไว้ในคู่มือนีEอย่างเคร่ งครัด
ผูบ้ ริ ห ารทุ ก ระดับ ในบริ ษ ัท จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ล และถื อ เป็ นเรื! อ งสํ า คัญ ที! จ ะดํา เนิ น การให้
พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิ บตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมของบริ ษทั ฯ อย่างจริ งจัง หาก
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานผูใ้ ดกระทําผิดหลักการกํากับดูแลกิจการตามที!กาํ หนดไว้ จะได้รับโทษทัEง
ทางวินัย และหากมี การกระทําที!เชื! อได้ว่าทําผิดกฎหมาย กฎระเบี ยบ และข้อบังคับของรัฐ บริ ษทั ฯ จะส่ ง
เรื! องให้เจ้าหน้าที!ของรัฐดําเนินการต่อไป
หากพนักงานพบเห็นการกระทําผิดกฎหมาย และ/หรื อ หลักการกํากับดูแลกิจการตามที!กาํ หนดไว้
ในคู่มือนีE ให้แจ้งข้อร้องเรี ยนหรื อข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ
หรื อกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ทัEงนีE บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื! อผูแ้ จ้งเบาะแส
เพื!อคุม้ ครองผลกระทบที!อาจจะเกิดขึEนกับผูแ้ จ้งข้อร้องเรี ยนดังกล่าว

