นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance Policy)

บริษัท คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
(อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559)

หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดาเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ยึด
หลักคุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส พัฒนาระบบควบคุมภายใน มีกลไกการตรวจสอบที่ดีและ
เหมาะสม การดาเนินงานคานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โครงสร้างคณะกรรมการ กลไกการ
กากับดูแล การบริหารงานแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่ดีข อง
OECD (Organization for Economic Cooperating and Development) และ ASEAN CG Scorecard
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดให้มี “นโยบายการกากับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
โดยมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสั ตย์สุจริต บนพื้นฐาน “จริยธรรมธุรกิจและ
ข้อพึงปฏิบัติในการทางาน” ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท หมวดนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อใช้เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะนาไปสู่ องค์กรที่
ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยครอบคลุมหลักการสาคัญตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่อง (1) คุณภาพของหนังสือเชิญ
ประชุม (2) คุณภาพของรายงานการประชุม (3) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา
และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่อง พร้อมกันนี้ได้มีการกาหนดนโยบายการอานวยความสะดวกและส่งเสริมการ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การดาเนินการประชุมในวันประชุมผู้ถือ
หุ้น และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.1 บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้
ประกอบการพิจารณา โดยจะจัดส่งเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กาหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน
1.2 บริษัทเพิ่มช่องทางในการรับข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยนาข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้
ที่เว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่ อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์
โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉั นทะให้
กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจะจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
1.4 บริษัทอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่
เหมาะสม
1.5 ในวั น ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น บริ ษั ท จะด าเนิ น การให้ มี ก ารพิ จ ารณาและลงคะแนนเรี ย งตามวาระที่ ก าหนด โดยไม่
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
1.6 ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียง
กัน
1.7 บริษัทจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็น
ที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14
วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น

1

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่
เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนี้
2.1 บริษัทจะแจ้งกาหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่กาหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องกาหนด และเผยแพร่กาหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะจัดทาและ
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกัน
2.2 บริษัทจะอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้
ถือหุ้น โดยบริษัทจะกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อ ยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทจะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่
2.3 ในการดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยก่อนเริ่มการ
ประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้ องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดย
ใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ รวมทั้งจะมิให้ผู้บริหาร
เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสาคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึก ษา
ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
2.4 บริษัทได้กาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่
เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้
กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วน ร่วมในการ
ประชุมในวาระนั้นๆ
2.5 บริษัทได้กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนาข้อมูลภายในของบริษัทใช้ โดยห้ามบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่ทราบข้อมูลภายในนาข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือ
นาข้อมูลนั้นไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือแป็นความผิด
อย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทยังได้กาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจาและเปิดเผยในรายงานประจาปีของบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้
มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้รับการ
สนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันและสร้างผลกาไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่า
อย่างยั่งยืนให้กับบริษัท ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้จึงควรได้รับการดูแลตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยกาหนดนโยบาย ดังนี้
3.1 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึง
กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. นาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ข้อมูลฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ
โดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริ ษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
3.2 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อพนักงาน
บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงมีนโยบายที่
จะปฏิบัติกับ พนักงานทุ กคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม การพัฒ นาศักยภาพ และให้ผ ลตอบแทนและสวัสดิ การแก่พนั กงานอย่า ง
เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสาคัญใน
ด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
3. การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้น
ฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
4. ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ เพื่อ
พัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งบริษัทมีการกาหนดและวางแผนการฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงานเป็นประจา บริษัทมีการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกให้แก่พนักงาน
5. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
3.3 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่
ค้า โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียด
ต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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3.4 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อลูกค้า
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการจาหน่ายสินค้าที่มี
คุณภาพ และการบริการที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ จึงได้กาหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้
1. บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ
2. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าและ
บริการที่มี โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าที่จาหน่าย
4. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทเพื่อประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
3.5 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขันด้วย
วิธีฉ้อฉลจึงกาหนดหลักนโยบาย ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
3.6 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อชุมชนและสังคม
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีโดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่า งครบถ้วน
เน้นการปลูกฝังจิตสานึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยน์ต่อส่วนรวม และสังคม
บริษัทให้ความสาคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยการร่วมสร้างสรรค์สังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้ง
ที่ดาเนินการเอง และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น โครงการห้อง
คอมฯ ของหนู โดยการสร้างห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนทุรกันดาร สนับสนุนทุนการศึกษา และบริจาคสิ่งของ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางอิเล็กทอรนิกส์เพื่อใช้ในการศึกษา ตลอดจนกาหนดแผนงานที่จะผสานความร่วมมือกับ Learn education
ในการจัดทา Software เพื่อสร้างการเรียนรู้รูปแบบใหม่ช่วยลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เป็นต้น
3.7 แนวปฏิบัติและนโยบายต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
พนักงานเอาใจใส่ต่อกิจการที่จะเสริมสร้างคุณภาพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีมาตรการลดการใช้
พลังงาน การจัดการขยะ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
โดยบริษัทได้ออกแบบอาคารสานักงานให้เป็น อาคารประหยัดพลังงาน ด้วยการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการผลิต
ไฟฟ้าและนามาใช้เองภายในอาคารสานักงานหรือที่เรียกว่า Self consumption โดยมีกาลังผลิตรวม 101 กิโลวัตต์ (kWp) ซึ่งจะ
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 12,600 หน่วยต่อเดือน คิดเป็นจานวนเงินที่ประหยัดได้ประมาณ 40,000-50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่
กั บ ช่ ว งฤดู ก าล หรื อ 500,000-600,000 บาท อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท ลดการใช้ พ ลั ง จากฟอสซิ ล และลดการผลิ ต
คาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 100,000 ตันต่อปี อันเป็นเป้าหมายของบริษัทที่มุ่งเน้นในการเป็นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัอื่นที่เกี่ยวกับบริษัทฯ มีอานาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่
อาจถือได้ว่าเป็นตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท) ดาเนินการหรือยอมรับให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และได้เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบทั่วกัน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่
แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัท สื่อเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่างทั่วถึง และจะทาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ
บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย
บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเป็นประจา รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่ านช่องทางต่า งๆ ได้ แก่ การรายงานต่อตลาดหลั กทรัพย์ แห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทให้ความสาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริง
ของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ของบริษัทในรายงานประจาปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบ 56-1) และจะเปิดเผยค่าตอบแทน
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจาปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท การกากับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัท
จะดูแลให้มีการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจาปีของ
บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ
และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน 4 คน และ
กรรมการอิสระจานวน 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
เกี่ยวข้องกาหนด และในจานวนนี้ก็เป็นคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยกากับดูแลกิจการ
ของบริษัท
กรรมการแต่ละคนสามารถปฏิบัติหน้ าที่ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดย
สามารถตั้งคาถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้ มี
ส่วนได้เสีย
อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจา ทั้งนี้ บริษัทได้
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอานาจการดาเนินงาน
โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหาร
ทาหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ดาหนด
5.2 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ฯสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ง
ในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้
ออกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) เสียชีวิต
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4) ที่ประชุมผู้อถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
5) ศาลมีคาสั่งให้ออก

5.3 การสรรหากรรมการ
บริษัทจะให้ความสาคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทางานที่ดี และมีภาวะผู้นา
วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังจะคานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของ
กรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย การสรรหากรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
5.4 ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ใน
การกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1) ผลประกอบการของบริษัท และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการ
2) ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
3) ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
4) ค่าตอบแทนที่กาหนดขึ้นจะต้องสามารถจูงใจผู้ที่มีคุณสมบั ติเหมาะสมกับความจาเป็น และสถานการณ์ของ
บริษัทให้มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้
5.5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ กาหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนเองในการกากับดูแลกิจการของบรัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และคานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้กาหนดนโยบาย เป้าหมานในการ
ดาเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนงบประมาณประจาปี และกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการจัดทาจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ
มาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดาเนินธุรกิจ
5.6 คณะกรรมการชุดย่อย และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยจ านวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้มีการกาหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักในการ
สอบทานให้บริ ษัทมีก ารรายงานทางการเงิ นอย่ างถูก ต้อง เพี ยงพอ และสอบทานให้บ ริษทมีระบบการควบคุม ภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
2) คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 6 คน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กาหนดแนวทาง และกลยุทธ์
ในการดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
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3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระทาหน้าที่เป็ฯประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการพิจารณานโยบายที่
เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าว และกาหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์รวมถึงพิจารณาและ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัท
5.7 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทกาหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1) มีการกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจาเป็น และเหมาะสม โดยจะแจ้งรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยการประชุมทุกครั้ง
จะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2) มีการก าหนดวาระที่ชัดเจนก่อ นการประชุ ม โดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารร่วมกั น
พิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอสาหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็น
และการออกเสียงลงคะแนน
3) จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอข้อมูลเพื่ออภิปราย และเพียงพอสาหรับคณะกรรมการที่จะ
อภิปรายในประเด็นสาคัญ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่
ได้จากที่ประชุม
4) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะไม่มีสิทธิออกเสียง และหาก
เป็นการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
5) การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
5.8 รายงานประจาปีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรกฎ
ในรายงานประจาปี การจัดทารายงานทางการเงินเป็นการจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และถือปฏิบัติสม่าเสมอ และใช้ดุ ลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา รวมทั้งกาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
5.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการเสริมความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหารโดยให้กรรมการและ
ผู้บริหารแต่ละคนเข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร

นโยบายการลงทุนของบริษัท นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัท และบริษัทร่วมที่มีศักยภาพในการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน เพื่อให้
บริษัทเป็นผู้นาในธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทไอทีที่ครอบคลุมความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งนี้ การขออนุมัติ
เกี่ยวกับการลงทุนจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่
เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547
การลงทุนในกิจการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเน้นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเข้าไป
ลงทุน รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนั้นๆ เป็นสาคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการและกาหนดแนวทางการดาเนินธุรกิจในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้น รวมทั้ งการส่งเสริม
กิจการที่เข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทจะทาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวมทั้งความเสี่ยง
จากการลงทุน และนาเสนอผลการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารวมถึงให้คาแนะนา เพื่อลดความเสี่ยงทางการลงทุนที่
อาจเกิดขึ้น
ในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งบุคคล
ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจดังกล่าวและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งในทางธุรกิจ โดยผู้แทนดังกล่าว
จะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท และตามกฎเกณฑ์และระเบียบ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมายของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดาเนินงานของธุรกิจดังกล่าว และนาเสนอผลวิเคราะห์
รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้นๆ เพื่อ
ใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มี การ
พัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป
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นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กาหนดนโยบายการใช้ขอมูลภายใน
บริษัท ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา
275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือ
จาหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 246 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งประราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไข)
2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทาและเปิดเผยรายงานการถือ
ครองหลักทรพัย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสาเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษั ทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสาคัญซึ่งมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือ
ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลักจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทได้เ ปิดเผยต่อ
สาธารณชนแล้ ว ผู้ที่เกี่ยวข้อ งกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนั้น ให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มี การแจ้งข้อมูล นั้นให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ หากมีการกระทาการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษั ทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทางานของ
บริษัทโดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิก
จ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตาแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการ
ซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)
ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการ
กระทาดังกล่าวจะทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนาข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทาการดังกล่าวโดยตน
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง มีหน้าที่เก็บ
รักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์การดาเนินธุรกิจของ
บริษัทเท่านั้น ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริห าร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็น ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
6. กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน และลู ก จ้ า งของบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวทางการใช้ ข้ อ มู ล ภายในของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติมหาชนจากัด รวมถึงเกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ใน
การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านัน และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือ
การมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
หากผู้บริหารหรือกรรมการบริษัทเห็นว่ารายการใดรายการหนึ่งเป็นรายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจนและเจตนาจะปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 และ/หรือ มาตรา 80 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด ว่าด้วยการงดออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
นโยบายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพัน ธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น
รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลของ
องค์กรทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ แก่
การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ข่าวสารเป็นประจาโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี
โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนยังสามารถติดต่อเพื่อขอรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้ที่
จดหมาย
: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
: http://www.comseven.com/investor-relations
โทรศัพท์
: 02 017 7720
โทรสาร
: 02 017 7778
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นโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันของบริษัท
บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทารายการระหว่างกัน ทั้งนี้ ผู้บริหาร หรือผู้มี
ส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกัน ดังกล่าวได้
ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นในการทารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การ
ทารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทั่วไป และการทารายการที่เป็น ข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้
การทารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การทารายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทา
ธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดั งกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส
การทารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป
การทารายการที่เ ป็น ข้อ ตกลงทางการค้ าที่ ไม่ เป็ นเงื่อ นไขการค้า โดยทั่ วไป จะต้ องถูก พิจ ารณาและให้ค วามเห็น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวมี
ความจาเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึง การปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการ
บัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ในกรณีที่เป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจที่เป็นปกติของบริษั ท และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปใน
อนาคต บริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการดาเนินการดังกล่าวให้มีลักษณะที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณารับรองหลักเกณฑ์ และแนวทางในการดาเนินงานดังกล่าว
กรณีที่เป็นการเข้าทารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชานาญพิเศษเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็ น
ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชานาญพิเศษจะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้
ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวเป็นการทารายการที่บริษัทได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
ทุกราย
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทให้ความสาคัญกับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ทักษะ และ ศักยภาพที่จาเป็นในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคตของพนักงาน เนื่องจากพนักงานเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย อีกทั้งเป็นแรงผลักดันสาคัญในการ
ช่วยสนับสนุนให้องค์กรเติบโตและก้าวหน้า บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานดังนี้
1. ด้าน Training ส่งเสริม พัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานทุกระดับให้มีศักยภาพ ด้วยการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ให้กับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและการให้บริการ เพื่อให้เกิดความชานาญ
และมีความพร้อมต่อการให้บริการ อีกทั้งยังสามารถรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานซึ่งจะทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและประทับใจ
ในการได้รับการบริการอันดีเยี่ยม
2. ด้าน Mentoring จัดทาระบบพี่เลี้ยงเพื่อดูแลสอนงานและให้คาแนะนาในการทางานให้กับพนักงานใหม่โดยจัดทาเป็น
คู่มือ On the Job Learning Guidelines และถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานตามแนวทาง Learning Organization
3. ด้า น Coaching และ Follow Up จั ดท าระบบและสร้า งเครื่ อ งมื อ (App IT Easy) ซึ่ งเป็ น แหล่ งข้ อ มู ล อ้ า งอิ งที่ มี
มาตรฐาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า , รายละเอียดการปฏิบัติงานต่างๆ, โปรโมชั่น, ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการสอนงาน
[Coaching Recognition System (CRS)], การวั ด ความรู้ [Knowledge Training Online (Go to trining)] รวมถึ ง การติ ด ตาม
ยอดขายของพนักงานผ่านระบบ ส่งผลให้พนักงานเกิดการตระหนักรู้และยังใช้เป็นเครื่องมือในการให้รางวัลกับพนักงาน (Employee
Engagement Reward and Recognition)
4. ด้าน Development จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรทุกตาแหน่งงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Advancement)
และสร้างมาตรฐานเกณฑ์การพิจารณาการปรับตาแหน่งตามความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถเชิงสมรรถะ (Competency) ของพนักงานดังนี้
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ได้แก่ ความสามารถซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมการทางานขององค์กรซึ่งบุคลากรทุก
คนในองค์กรพึงมี และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อจะทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการดาเนินงานได้
สมรรถนะบริหาร (Managerial Competency) ได้แก่ ความสามารถด้านการบริหารที่บุคลากรในองค์กรตามระดับแต่
ละตาแหน่งงานที่จาเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการบริหารตนเอง บริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้งานสาเร็จอีกทั้งต้องสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ และ วิสัยทัศน์ขององค์กร
สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) ได้แก่ ความสามารถ ทักษะ ด้านวิชาชีพที่จาเป็นในการนาไป
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จ ซึ่งมีความแตกต่างกันตามลักษณะงาน
อีกทั้งยังมีการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีความพร้อ มสามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลงานเพิ่มยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมการทางาน และค่านิยมที่สามารถช่วยส่งเสริมและ
ผลักดันการพัฒนาระบบการบริหารสมัยใหม่ให้เกิดขึ้น ตลอดจนการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคลากร
ในหน่วยงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการทางานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดผลสาเร็จในภาพรวม

