นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
CORPORATE GOVERNANCE POLICY AND CODE OF CONDUCT

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ
ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด ( มหาชน ) (" บริษัท ") ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่ อง บนพื้ นฐานของความมีจริยธรรม
และคุณธรรมเป็นแนวทางเสมอมา ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้
กับผู้ถือหุ้น แต่ยังให้ความสำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูป
ธรรม ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา
บริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุง นโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำ
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมาโดยตลอด รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการปลูกจิตสำนึกของฝ่าย
บริหารและพนักงานในทุกระดับขององค์กร
คณะกรรมการบริษัทขอให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดอยู่บนหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและมี
กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่ อนธุรกิจ
อย่างเต็มกำลัง เพื่ อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

( นายวิชิต ญาณอมร )
ประธานกรรมการ
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1
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ สินค้าประเภทไอที สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น

พันธกิจ
1.

เราจะมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
คู่ค้า พนักงาน ลูกคัา และสังคม

2.

เราจะดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งทางด้านการเงิน และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

3.

เราจะทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

4.

เราจะให้ความสำคัญและจะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานและมีความรับผิดชอบ

5.

เราจะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

6.

เราจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชน

เป้าหมาย
1.

สร้างธุรกิจขององค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

2.

ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาดไปทั่วราชอาณาจักรไทย เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้
ง่ายและสามารถจดจำแบรนด์ ไอที ซิตี้, ซี เอส ซี, เอช และไอที ดอท อีกทั้งแบรนด์สินค้าได้เป็นอย่างดี เพื่อบรรลุเป้าหมาย
การเป็นที่หนึ่งด้านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์เสริมไอที ตลอดจนกลุ่มสินค้าใหม่ๆ ของบริษัท

3.

พัฒนาแผนอบรมพนักงานของบริษัท ให้มีความพร้อมในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ และเน้นย้ำภาพลักษณ์ความเป็น
มืออาชีพของบริษัท

4.

พัฒนาระบบภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน โดยบริษัทจะคงไว้
ซึ่งระบบบริหารแบบกระจายอำนาจ เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

5.

รักษาความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าทุกๆ ราย และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคมและรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
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ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

SERVICE

S : Speed
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

E: Energized
มีความกระตือรือร้น

R: Relationship
มีความเป็นมิตร

V: Value
เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง องค์กร และสังคม

I: Innovation
มีการพัฒนางานด้วยวิธีการใหม่ๆ

C: Commitment
มีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ

E: Excellence
ความเป็นเลิศ
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3
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเชื่อมั่นเป็น
อย่างยิ่งว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจ
สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ อันได้แก่ การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตาม
คุณลักษณะของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบ
ต่อภาระหน้าที่ ความเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบัติ และ
ทิศทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วย สร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจ สามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การดำเนินการอย่างมี
จรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎหมาย โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.1

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุก
คน ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และนำหลักการ
กำกับดูแลที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินงาน โดยบูรณา
การกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายของ
องค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหาร
งานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
2) คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอด
จนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่อง
ต่างๆ
3) คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมกระบวนการเสริม
สร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่าง
บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำหนดช่องทางที่
เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน
4) คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายของบริ
ษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้บริโภค คู่แข่ง
ทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนสังคมและสิ่ง
แวดล้อม

5) คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการ
กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนิน
การให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ขอ
งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
6) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีโครงสร้างองค์กร
การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานคณะผู้
บริหาร และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มี
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

7) คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้จัดทำงบการ
เงินและสารสนเทศทางการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบ
บัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ
8) คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ มีการ
สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการ
เงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ และ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
และเท่าเทียมกัน
9) คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรม
การชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่น
กรองงานที่มีความสำคัญและรายงานผลการปฏิบัติ
งานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ทราบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
10) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการคัดสรร
บุคลากรในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่าง
เหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม
11) คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการจัด
ให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจและยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการในการติดตาม
ดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
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3.2

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น:
การกำหนดทิศทางกลยุทธ์และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับ
ดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการ
มีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ
ษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และคณะ
กรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วม
กับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเห็นชอบ
ร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะ
กำกับดูแลการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ โดยได้กำหนดและดำเนินการให้เป็นไปตามหลัก
การและนโยบายบรรษัทภิบาล ดังปรากฎในเอกสารนี้

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปใน
ทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะ
กรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน
แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำ
ปีของบริษัทฯ

3.3

นโยบายต่อผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้
ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลให้ผู้
ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าประชุมได้สะดวก เปิด
โอกาสให้มีการมอบฉันฑะได้ โดยเสนอทางเลือกให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถมอบฉันฑะให้แก่กรรมการอิสระได้ พร้อม
ทั้งการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือ
หุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามใดๆ
อย่างเท่าเทียมกันในที่ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม
โดยคณะกรรมการบริษัท จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่
ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระ
สำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
รายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
กำหนด เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัท
ให้ความสำคัญในการจัดการความขัดแย้งของผล
ประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม
และโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างครบ
ถ้วน ชัดเจน และทันเวลา เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
เป็นสำคัญ นอกจากนี้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายกำกับ
ดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในระเบียบข้อบัง
คับบริษัทฯ พร้อมมีบทลงโทษในการที่ผู้บริหารหรือ
พนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อ
สาธารณะหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีการ
เปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯ ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงอย่างครบถ้วนอีกด้วย
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3.4

นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผล
ประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจ
ที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยว
โยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัทฯ หรือในกรณีที่จำเป็นต้องทำ
รายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การทำ
รายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนการทำ
รายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร
หรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น จะต้อง
ไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

3.5

นโยบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการบริษัทรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย จึงส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ
อาทิ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล
ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้
กำหนดคู่มือจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานเพื่อให้ยึดถือในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
ความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสาน
ประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก

3.6

ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะ
กรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธี
การ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้มีการ
รายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรับรู้ ทั้ง
การรายงานข้อมูลบนรายงานประจำปี เว็บไซต์ ฯลฯ
รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ ด้วย โดย
กำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม และสรุปรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทได้รับทราบ

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน
และการดำเนินงาน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน รวมถึง
รายงานทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
ต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทัน
เวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ
56-1) นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่ นๆ ด้วย เช่น เว็บไซต์
ของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อย่างสม่ำเสมอ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่อง
คุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยมีนโยบายในการ
กำกับดูแลให้ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมี
ความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป

และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดทำรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บัญชีและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รายงานประจำปี
นอกเหนือจากการเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ แล้ว
คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการเปิดเผยบทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ทั้งรูปแบบ
และลักษณะของค่าตอบแทน ค่าสอบบัญชี และค่า
บริการอื่ นๆ และบริษัทฯ จะต้องกำหนดนโยบายให้
กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการซื้อ-ขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
และมีการเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
คณะกรรมการ และผู้บริหาร ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และในรายงานประจำปี
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3.7

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการด้านอื่ นๆ
พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการใน
การรายงานและการติดตามประเมินผล โดยได้จัดให้มี

3.8

นโยบายด้านการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติ
งาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ ในการปกป้องรักษา
และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของ
อำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและ

3.9

พนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนด
ระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มี
แผนกตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและ
หน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

นโยบายด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องราย
งานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้า
หมายให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ทั้งรายงานทางการเงินและความคืบหน้าการดำเนิน
งานในด้านต่างๆ ในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมแก้
ไขปรับปรุง หรือดูแลให้ฝ่ายบริหารนำเสนอแผนงาน
เพื่อแก้ไขสถานการณ์

3.10

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ ซึ่ง
มีหน้าที่นำเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตามแผน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ และให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว โดยมีการ
ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลา
ที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของประธานคณะผู้บริหารและผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมาย
และหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผน
กลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่า
ตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

นโยบายด้านการสืบทอดตำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง
อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เริ่มจัดทำแผนสืบทอด
ตำแหน่งขึ้น โดยได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการ

สืบทอดตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร รองประธาน
คณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้
อำนวยการ และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่ นๆ เพื่อให้
มั่นใจว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการ
สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กรต่อไป
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3.11

นโยบายการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทฯ มีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบ
คลุมการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กร ระดับการราย
งานทางการเงิน ระดับหน่วยปฏิบัติการ และระดับการ
ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ใน
การควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุก

3.12

นโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอรัปชั่นใดๆ ทั้ง
สิ้น และกำหนดให้บริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายการต่อ
ด้านทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตาม
ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการหรือกระทำ
การใดๆ โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึง
ถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้า

3.13

หน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ และมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัย
สูงสุดแก่ผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าว นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระ
ทำผิดหรือข้อร้องเรียนตามช่องทางที่ปรากฎใน
นโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้

นโยบายการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภาย
ในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นการกระ
ทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายกำหนดห้ามมิให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูล
ภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.14

กลุ่ม ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง แม่นยำ
และครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทาง
ต่างๆ ที่พนักงานหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะ
กรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม
ช่องทางที่ปรากฎในนโยบายบรรษัทภิบาลและจริย
ธรรมธุรกิจฉบับนี้

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ( รวมถึง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ . ศ.2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ม
เติม) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยน
แปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตลอดจนจัดส่งสำเนาให้
แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจขององค์กรให้
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ที่บริษัทฯ ยึดมั่นมา
ตลอด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการที่มุ่งสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยังนำแนว
ปฏิบัติในระดับสากลมาปรับใช้ในการกำหนดกลยุทธ์
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังนำแนวปฏิบัติในระดับ

สากลมาปรับใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ดังนี้
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3.14

นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ)
สร้างธุรกิจขององค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน
ด้วยการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาดไป
ยังทั่วราชอาณาจักรไทย เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและสามารถจดจำ
แบรนด์ ไอที ซิตี้ , ซี เอส ซี, เอช และไอที ดอท อีกทั้ง
แบรนด์สินค้าได้เป็นอย่างดี เพื่อบรรลุเป้าหมายการ
เป็นที่หนึ่งด้านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์เสริม
ไอที ตลอดจนกลุ่มสินค้าใหม่ๆ อย่างไอโอที และเกมมิ่ง

การพัฒนาระบบภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความรวดเร็วในการทำ
งาน โดยบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งระบบบริหารแบบกระจาย
อำนาจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

3.15

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความทักษะความ
สามารถของพนักงาน โดยการพัฒนาแผนอบรม
พนักงานให้มีความพร้อมในการรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจ และเน้นย้ำภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของบ
ริษัทฯ

การรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าทุกๆ ราย
บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของคู่ค้าในฐานะที่เป็นผู้มี
ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอ
ภาคและการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย พร้อม
ทั้งรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าทุกๆ ราย และเข้า
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคม
และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในระยะ
ยาว

วัฒนธรรมองค์กรและท่าทีในระดับสูงขององค์กร
ถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้ฝ่าย
บริหารเป็นผู้นำเสนอวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ และดูแลให้มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพไปยังพนักงาน
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
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4
คุณสมบัติ โครงสร้าง
และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

4.1

ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่าง
เป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ทั้งจาก
ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละ
คนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น

4.2

หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

คุณสมบัติของกรรมการ
บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้

1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระ
ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หรือกฎ
หมายอื่ นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของ ตลท.
และ ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ
2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประ
สบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ

4) มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของ
บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ
ผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และตัดสินใจด้วยความระมัด
ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จริยธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนว
ทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระใน
การตัดสินใจเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

4.3

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้มที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้
นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร
งาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส
ของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัด
ขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ
เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหา
ริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลัก
ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่ นทำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้อง
ชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์
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4.3

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (ต่อ)
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้น
ไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระ
หนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งสังกัดอยู่

4.4

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้าน
บาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย
7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ
8) ไม่มีลักษณะอื่ นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความ
เห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการ
ที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัทฯ โดยประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นฐานอยู่
ในราชอาณาจักร และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง
คนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่าง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน

2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่
เป็นอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้ง
คณะ และมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน
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4.5

ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
บทบาทและหน้าที่ต่อบริษัท

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจขอ
งบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวม ภายใต้วิสัยทัศน์
และพันธกิจขององค์กร ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรม
การดำเนินธุรกิจและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีโครงสร้างและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงส่ง
เสริมและกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดง
บทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างทุ่มเท
ซื่อสัตย์สุจริต และสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

บทบาทและหน้าที่ต่อคณะผู้บริหาร

บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

สนับสนุนคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการ
ธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงานกำกับ
ดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจ
ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ทักษะและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการทำ
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนิน
ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการผู้อำนวยการ มีอำนาจและหน้าที่ที่เกี่ยวกับกา
รบริหารฯ และบริษัทในเครือตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย และบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรือ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการให้รวมถึงเรื่อง
หรือกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

5) ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ในการ
ทำงาน การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบ
ริษัทฯ

1) นำวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ มากำหนด
เป็นกลยุทธ์ในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่ นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ

2) กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีการ
เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันทั้งบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้อำนาจของกรรมการผู้
อำนวยการไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้อำนวย
การ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ในลักษณะใดๆ ในการใช้อำนาจดังกล่าวกับ
บริษัทฯ เว้นแต่ได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น

3) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงาน
ทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
นโยบาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูล
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และ
ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ โดยมี
การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างสม่ำเสมอ

6) บริหารจัดการด้านการเงินและค่าใช้จ่ายงบประ
มาณของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

4) กำหนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลและสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงาน
เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่าง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพ
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4.6

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนด
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ .ศ.2535
และข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือ
หุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจาก
ตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
บริษัททั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่
ออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดย
จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้น
ตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะ

4.7

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิผลของ
คณะกรรมการให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความ
หลากหลาย โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคู่ ทั้งนี้ คณะ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาส
ให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกที่กำหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะ
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบ
การของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจด
ทะเบียนอื่ นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ

4.9

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจ
สอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการเลือกตั้งกลับ
เข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้
พิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด โดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสม จากทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบ
การณ์เป็นที่ยอมรับ มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีวุฒิ
ภาวะและความมั่นคง มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบัง
คับบริษัทฯ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความรู้ ความ
ชำนาญเฉพาะด้าน หรือทักษะที่จำเป็น

4.8

คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

คำนึงถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง
จากคณะกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการในคณะ
กรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่พิเศษ โดยจะพิจารณา
จากบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
เปรียบเทียบกับคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อย จำนวน 3 คณะได้แก่ คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่
สำคัญไว้ดังนี้

(ก) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
สามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
(ข) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3
เดือนต่อครั้ง
(ค) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของ
บริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
(ง) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่ นใดปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสม
ควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือ
อำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะผู้
บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีราย
ละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ
คณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะผู้บริหารสามารถ
พิจารณาและอนุมัติรายการที่ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่ นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ไว้แล้ว และ/หรือเป็นรายการอนุมัติรายการที่เป็น
ลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของ
บริษัทฯ ที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

นโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้
คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่เรื่องที่กฎหมาย
กำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอน
กิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญใหแก่
บุคคลอื่ น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่ น
มาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือ
ข้อบังคับ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้า
ที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ฉ) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้ง
คณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรม
การอื่ นตามความเหมาะสม
(ช) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
งานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
(ซ) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการ อันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจกรรมของบริ
ษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็น
หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทที่ประ
กอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่ง
ขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วน
ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่ น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
(ฌ) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไ่ม่
ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น
หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

(จ) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน
และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการ
บริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตาม
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร มีดังนี้
การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะผู้บริหารในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดำเนินงานตามปกติและงานบริหารของบริษัทฯ
กำหนดนโยบายแผนธุรกิจและงบประมาณโครงการ
การบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริ
ษัทฯ หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวม
ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

(ก) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปี
ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการ
พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบ
ประมาณรายจ่ายประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

(ง) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับ
นโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล
และด้านการปฏิบัติการอื่ นๆ
(จ) จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัล ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างขอ
งบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัทฯ
ทั้งนี้ อำนาจของคณะผู้บริหาร จะไม่รวมถึงการ
อนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่
คณะผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะผู้
บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่ นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ( ถ้ามี) ตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
การอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติ
ทั่วไปของบริษัทฯ ที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้
ชัดเจนแล้ว

(ข) อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
(ค) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้
กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะ
กรรมการบริษัทได้เคยมีการอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
การกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการ
เงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจ
สอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจ
สอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบัญชีของบริษัทฯ ได้

(ข) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภาย
ใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภาย ใน
หรือหน่วยงานอื่ นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจ
สอบภายใน
(ค) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)
(ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
ความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวม
ทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(จ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูง
สุดต่อบริษัท
(ฉ) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขอ
งบริษัทฯ

บัญชี

4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบ

5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์
6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะ
กรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบัตร (charter)
8) รายการอื่ นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิด
ชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(ช) ปฏิบัติการอื่ นใดตามที่คณะกรรมการของ
บริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ
(ซ) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
(ก) กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการและค่า
ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้
บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
(ข) สรรหาบุคคลที่เหมาะสม และเป็นคุณต่อธุรกิจ
มาดำรงตำแหน่งกรรมการที่หมดวาระ และ/หรือมี
ตำแหน่งว่างลง มาเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นชอบ และขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
(ค) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่
เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้กับคณะกรรมการและผู้
บริหารระดับสูง ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
ผลงาน

(ง) รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญ และเป็น
ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
(จ) ให้คำชี้แจง และ / หรือตอบคำถาม กรณีเกิดข้อ
สงสัยเกี่ยวกับนโยบายการสรรหากรรมการและค่า
ตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้
บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ฉ) ปฏิบัติการอื่ นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหา และพิจารณาค่าตอบ
แทนที่มีความสำคัญ
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5.2

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผ่านการประชุมของ
คณะกรรมการ โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยประธานกรรมการเป็นผู้บริหาร
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กำหนด
ระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานคณะผู้บริหาร
ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อน
การประชุมเพียงพอสำหรับการศึกษาและพิจารณา
เรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน
ดูแลให้เอกสารการประชุมมีสาระข้อมูล การวิเคราะห์
และข้อเสนอแนะที่ชัดเจน เพียงพอและเหมาะสม
ในที่ประชุม ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาใน
การนำเสนอสารสนเทศและการอภิปรายซักถาม สรุป
ประเด็นในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของ
กรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละ
คนแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็นและเสนอ
ข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

5.3

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดู
หรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจง
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น โดยบริษัทฯ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และหากมีกรรม
การคัดค้านมติใดให้บันทึกคำคัดค้านนั้นไว้ในรายงาน
การประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประ
ชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นการชี้ขาด
กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
เพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุม
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง
ช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำ
ปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน

5.4

ในการประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัย
สำคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุม
ระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ

การประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของ
บริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงาน
โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่ นๆ ตามที่
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ และตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ
รายงานกิจการและรายงานการเงินของบริษัทฯ และ
รายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำปี
โดยการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
สม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ

รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียง
พอในหมายเหตุประกอบงการเงิน โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท
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5.5

การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการ
บริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวกับวาระที่
ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็น
จากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้
บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมอง
ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงในโอกาสอื่ นๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความ
รู้จักและคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารของ
บริษัทฯ แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการก้าวล่วง
หรือสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร แต่ควร
จะแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการทราบล่วงหน้า
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1
หลักการในการดำเนินธุรกิจ

1.1

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วย
ความบริสุทธิ์โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้น บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญ
ก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม
แก่ผู้ถือหุ้น ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่ น
จากการปฏิบัติหน้าที่การงาน ไม่เปิดเผยความลับ
ของบริษัทฯ และไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ตน เองหรือบุคคลอื่ นโดยมิได้รับอนุญาต
จากบริษัทฯ และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจ

1.2

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจ
การให้เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับการ
ลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึด
หลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่เข้าไปดำเนิน
ธุรกิจ โดยได้กำหนดเป็นนโยบาย ดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนัก งานจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารีตประ
เพณีท้องถิ่นในพื้นที่ และ/หรือประเทศที่บริษัทฯ เข้าไป
ดำเนินธุรกิจ
(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่
กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมมือส่งเสริม
การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
ต่างๆ
(5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อ
มูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น
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2
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการ
รักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

2.1

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ยึดถือให้เป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้
บริหาร และพนักงานของบริษัทไว้ดังนี้

(1) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ
ตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทฯ
(2) ในกรณีจำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประ
โยชน์ของบริษัทฯ ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำราย
การกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานที่มีส่วนได้เสียในการการนั้นจะต้องไม่มีส่วน
ในการพิจารณาอนุมัติ

(4) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือ
บุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นใน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร
(5) กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็น
กรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กร
ทางธุรกิจอื่ นๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัด
ต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง
ในบริษัทฯ

3) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นการการที่เกี่ยวโยงกันภาย
ใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะ
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อ
มูลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

2.2

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประ
โยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บ
รักษาข้อมูล ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็น
ความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ใน
การรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจน
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ
สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ตามาตรา 59
และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.2535

อีกทั้งบริษัทฯ ได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนัก
งานรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลัก
ทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิด
เผยต่อสาธารณชน สำหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร
รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทำการ
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ไม่
เข้าข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์ พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับ
รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อ
เก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง
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2.3

การจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการข้อมูลลับที่มี
ผลต่อราคาหลักทรัพย์ โดยถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา ของ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือที่จะต้องยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติ ดังนี้

(1) จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่ว
ไหลของข้อมูลลับ

(4) ระมัดระวังในกรณีที่ได้รับหรือส่งต่อข้อมูลให้
แก่บุคคลที่สาม โดยทุกฝ่ายต้องตระหนักรู้ถึงภาระหน้า
ที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลและการ
ควบคุมข้อมูลลับ
(5) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมที่
เหมาะสม

(2) ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสื่อ
สารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตระหนัก
ถึงหน้าที่ในการรักษาความลับของบริษัทฯ
(3) จำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลับให้
น้อยที่สุด เท่าที่จำเป็น (need to know basic) มี
ระบบการควบคุมคู่สัญญาและผู้ให้บริการอื่ นของ
บริษัทที่สามารถเข้าถึงระบบของบริษัทได้
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3
ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และ
ทรัพย์สินของบริษัท

3.1

การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากร
และทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้
บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

(2) จะต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของ
บริษัทฯ เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
(3) จะต้องไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อ
บุคคลอื่ น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ

(1) จะต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ
อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

3.2

การจัดทำเอกสาร
(1) จะต้องจัดทำเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริต
รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

3.3

(2) ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือ
เอกสารของบริษัทฯ

การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาร
สนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นทรัพย์สินขอ
งบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
(2) ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรหัสประจำ
ตัว (Password) หรือระบบที่มีการป้องกันใดๆ ของ
บริษัทฯ ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้
อื่ น

(4) ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ
ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลที่มีการป้องกันใดๆ ของ
บริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
(5) ห้ามผู้บริหารและพนักงานเผยแพร่ คัดลอก
หรือนำซอฟท์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้และห้ามคัดลอก
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้รับอนุญาต
จากบริษัทผู้ผลิตซอฟท์แวร์นั้นๆ

(3) ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่
ในระบบข้อมูลที่มีการป้องกันใดๆ ของบริษัทฯ หรือข้อ
มูลที่บริษัทฯ ซื้อมาโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.4

การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
บริษัทฯ กำหนดให้ประธานคณะผู้บริหาร รองประธานคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจในการให้
สัมภาษณ์หรือตอบคำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่ นอาจให้ข้อมูล
ได้โดยได้รับอนุญาตจากประธานคณะผู้บริหาร
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3.5

การใช้สิทธิทางการเมือง
บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองที่ดีตามกฎหมาย
แต่ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึ่ง โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

(1) ควรใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองที่ดีตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนาม
ของตนเองนอกเหนือเวลาทำงาน และไม่ใช่ในนาม
ของบริษัทฯ
(3) ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุน
ทางการเมืองแก่พรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใด
กลุ่มพลังหนึ่ง
(4) ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุน
พรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง
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4
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัทฯ

4.1

นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและ
บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้อง
ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
(2) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประ
กอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงา
นอื่ นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

(4) ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้และทักษะ
การบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
(5) เสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่โดยมีระบบการดำ
เนินงานที่มีมาตรฐานและการควบคุมที่ดี ด้วยข้อมูลที่
เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้
(6) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
โดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

(3) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน
ถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้
มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุ มีผลอย่างเพียงพอ

4.2

นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
(1) ใช้ความเป็นผู้นำประสานงานและดำเนินการ
โดยใช้ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพของทุกคนที่มี
อยู่ เพื่อความสัมฤทธิ์ผลขององค์กร
(2) ส่งเสริมให้มีการติดต่อประสานงาน และเสริม
สร้างบรรยากาศของการทำงานที่ดี มีระเบียบวินัยการ
ทำงานเป็นทีมและความสำนึกดีในหมู่พนักงาน
(3) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความ
สามารถของพนักงานโดยทั่วถึงและสม่ำเสมอ

(5) การแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัล
และลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความสุจริตใ และ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความ
เหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
(6) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
(7) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้
ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์

(4) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพนักงาน และสื่อสารให้พนักงานทุกคน
เข้าใจและสำนึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ตนเองและของบุคคลอื่ น

4.3

นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธี
การจะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และได้กำหนดเป็นนโยบาย
และข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
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4.3

นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า (ต่อ)
(1) ให้บริการที่มีคุณภาพ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่ อนไขใดๆ ของสินค้าหรือ
บริการนั้นๆ
(2) ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าเพื่อ
ผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม
(3) ปรับปรุงและเสริมสร้างบริการใหม่ๆ เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ส่งมอบสินค้าและให้บริการ
ที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของ
ลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

4.4

4.5

(4) ปฏิบัติตามเงื่ อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่ อนไขข้อใดได้
ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
(5) ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่วางใจของลูกค้า
(6) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการ
ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้า
สูงสุด

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือ
เจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประ
โยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีก
เลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประ
โยชน์รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็น
จริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทาง
ออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดย
มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(2) ปฏิบัติตามนโยบายที่ดีของบริษัทฯ โดยยึด
หลักสุจริตธรรมไม่ให้และไม่รับสินบน ไม่สนับสนุนการ
กระทำอันผิดกฎหมาย หรือกระทำอันเป็นภัยต่อเศรษฐ
กิจหรือความมั่นคงของประเทศ

(1) หาแนวทางเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
และยั่งยืนระหว่างองค์กรกับคู่ค้าให้เป็นไปด้วยดี
ประกอบด้วยไมตรีจิต และพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่าย นำ
มาซึ่งบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงตามความต้อง
การและประหยัด

(4) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขัน
ทางการค้าที่ดี

(3) ปฏิบัติตามเงื่ อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่ อนไขข้อใดได้
ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

(5) ปฏิบัติตามเงื่ อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้
สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่
เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละ
เมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้า
ด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกา
ของการแข่งขันที่เป็นธรรม

(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย
(3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย
การกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความ
จริงและไม่เป็นธรรม
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4.6

นโยบายและแนวปฎิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป
ชั่น โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น
และกำหนดให้บริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติ
ตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการหรือกระ
ทำการใดๆ โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และ
คำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรม

4.7

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพผลิต
ภัณฑ์ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถาน
การณ์สภาวะโลกร้อน อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงได้จัดตั้งระบบบริหาร
คุณภาพการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม อาชีว
อนามัย และความปลอดภัยขึ้น โดยผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นยึดถือแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานและข้อกำหน
ดอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ยึดถือความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติ
งาน โดยมุ่งเน้นการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ
ป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ อัคคี
ภัย และการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในงาน

4.8

กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ดำเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม และ
ขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้าน
การให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความ
สะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และมี
การกำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่ผู้ที่กระทำ
ความผิดดังกล่าว

(3) ดูแลเรื่องอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำงานที่ดี และส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีและมี
ความสุขในการทำงาน
(4) ประเมินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
เน้นการปรับปรุงและป้องกันที่แหล่งกำเนิด รวมทั้งใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) พนักงานทุกคนได้รับความเคารพสิทธิ และ
คุ้มครองให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดมาตร
ฐานแรงงานไทย รวมทั้งได้รับการพัฒนาความรู้ความ
สามารถอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ
(6) ผู้บริหารทุกระดับในบริษัทฯ จะรับผิดชอบและ
เป็นแบบอย่างในการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งระบบการ
จัดการคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ง
แวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอให้
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมส่วนรวม ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผล
เสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุน
บุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อ
สังคมและความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังปลูกฝัง
จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
ให้เกิดขึ้นในองค์กร
บริษัทฯ มีเจตนารมย์ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม
ทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนิน
กิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนัก
งานด้วยจิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกกับการรับ

ผิดชอบต่อสังคม แก่พนักงานในองค์กรทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดยมุ่ง
หวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชนได้ดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์และอำนวยประ โยชน์ใน
การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการ
ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินและอุปกรณ์ต่างๆ
เพื่อการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
เยาวชนและสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างราก
ฐานสังคมของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป
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4.9

การรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ
ทั้งสิ้น และกำหนดให้บริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งครอบคลุมให้มีการ
ปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการ
หรือกระทำการใดๆ โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส
และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำ
ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อหลีก
เลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่
เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี
รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อ
อำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ และมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่
ผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
ช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำความผิด
หรือข้อร้องเรียน ดังนี้

การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเบาะแสการกระ
ทำความผิดหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียน
แจ้งเบาะแสให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ด้วยความ
สุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้าย หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ใด หรือต่อบริษัทฯ จะได้รับการคุ้ม
ครองจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
งาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวน
การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่ นใดที่มีลักษณะ
เป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้ ถ้ามี
ความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการ
คุ้มครองบุคคลใด ก่อนที่จะดำเนินการตามนโยบายนี้
จนถึงที่สุด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ

(1) ฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยจดหมายจัดส่งทาง
ไปรษณีย์หรือส่งโดยตรงที่เลขานุการบริษัท
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อาคารศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ ง
เลขที่ 555 ชั้น B1, B2, 5 ถนนราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ E-mail: chanchai_b@itcity.co.th
(2) ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อาคารศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ ง
เลขที่ 555 ชั้น B1, B2, 5 ถนนราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ E-mail: chirawan_p@itcity.co.th

4.10

การปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะติดตามความก้าวหน้าของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล และทำการ
ปรับปรุงเป็นระยะๆ เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมตลอดเวลา
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บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อาคารศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ ง
เลขที่ 555 ชั้น B1, B2, 5 ถนนราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2656 5030 - 39
เว็บไซต์ : www.itcity.co.th

