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1

คานา
บริ ษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคั ญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็ น

กลไกสาคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วนให้ เป็ นไปอย่างยัง่ ยืน
และยังเป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่งที่จะทาให้ บริ ษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจและสร้ างการเติบโตให้ บริ ษัท
อย่างยัง่ ยืนต่อไปในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ
สาหรับ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัททุกคน ได้ รับทราบ
จรรยาบรรณและนโยบายกากับดูแลกิจการที่ ดี เพื่อเป็ นการแสดงถึงเจตนารมณ์ ร่วมกันในการยึดถือปฏิบตั ิตามอย่าง
เคร่ งครัด นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีการเผยแพร่ และสื่อสารให้ ทุกคนในองค์กร ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ วารสาร
ภายในบริ ษัท การประชุม ผู้บ ริ ห ารพบพนัก งานประจาเดือน แผ่นป้า ยประชาสัม พัน ธ์ ตลอดจนเว็บ ไซต์แ ละก ารจัด
กิจกรรมของบริ ษัท เพื่อเสริ มสร้ างความตระหนัก และการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทัว่ องค์กรอย่างต่อเนื่อง
เนื่องด้ วยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ ปรับปรุ งแนวทางหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยแยกเป็ นหลักปฏิบตั ิ 8 ข้ อ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อให้ ครอบคลุมหลักปฏิบตั ิและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560
เพื ่อ เป็ น แนวทางในการบริ ห ารองค์ก รให้ เ กิด ประสิท ธิ ภ าพในการด าเนิน งานและมีค วามยั ง่ ยืน ในระยะยาว
นอกเหนือจากการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 227 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมตั ิเพื่อทบทวน
และปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560
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2

คานิยาม
 “บริษัท”

หมายถึง บริ ษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)

 “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริ ษัท และบริ ษัทย่อยของ บริ ษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการของบริ ษัท
 ฝ่ ายบริหาร หมายถึง คณะผู้บริ หารของกลุม่ บริ ษัท
 ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง กรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้อานวยการสายงาน ผู้อานวยการฝ่ ายของ
บริ ษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
 พนักงาน หมายถึง พนักงานทุกคนของกลุม่ บริ ษัท
 กรรมการ หมายถึง กรรมการของกลุม่ บริ ษัท
 ผู้ถือหุ้น

หมายถึง ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

 การกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรื อ บรรษัทภิบาล หมายถึง ระบบที่จดั ให้ มี
โครงสร้ าง และกระบวนการของความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้ถือ
หุ้น เพื่อสร้ างความสามารถในการแข่งขันที่นาไปสูค่ วามเจริ ญเติบโตขององค์กร และเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผู้
ถือหุ้นในระยะยาว โดยคานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น

3

วัตถุประสงค์
3.1 สร้ างวิสยั ทัศน์ให้ เกิดการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
3.2 เสริ มสร้ างระบบบริ หารจัดการให้ มีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ เป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ โดย
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อกาหนดของหน่วยงานราชการ ภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น
3.3 สร้ างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
เพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร ใช้ อานาจอย่างเป็ นธรรมภายในขอบเขตที่กาหนดไว้
3.4 สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษัท และคานึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้เกี่ยวข้ องเป็ นหลัก
3.5 สร้ างคุณค่าให้ กบั องค์กร และมีสว่ นในการเพิ่มมูลค่าหุ้นให้ กบั บริ ษัทอย่างยัง่ ยืน
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4.

นโยบายการกากับกิจการ
บริ ษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากั บดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็ น

กลไกสาคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วนให้ เป็ นไปอย่างยัง่ ยืน
และยังเป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่งที่จะทาให้ บริ ษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจและสร้ างการเติบโตให้ บริ ษัท
อย่างยัง่ ยืนต่อไปในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ
สาหรับ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัททุกคน ได้ รับทราบ
จรรยาบรรณและนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็ นการแสดงถึงเจตนารมณ์ ร่วมกันในการยึดถือปฏิบตั ิตามอย่าง
เคร่ งครัด นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีการเผยแพร่ และสื่อสารให้ ทุกคนในองค์กร ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ วารสาร
ภายในบริ ษัท การประชุม ผู้บ ริ ห ารพบพนัก งานประจาเดือน แผ่นป้า ยประชาสัม พัน ธ์ ตลอดจนเว็บ ไซต์แ ละการจัด
กิจกรรมของบริ ษัท เพื่อเสริ มสร้ างความตระหนัก และการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทัว่ องค์กรอย่างต่อเนื่อง
เนื่องด้ วยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ ปรับปรุ งแนวทางหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยแยกเป็ นหลักปฏิบตั ิ 8 ข้ อ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อให้ ครอบคลุมหลักปฏิบตั ิและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560
เพื ่อ เป็ น แนวทางในการบริ ห ารองค์ก รให้ เ กิด ประสิท ธิ ภ าพในการด าเนิน งานและมีค วามยั ง่ ยืน ในระยะยาว
นอกเหนือจากการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 227 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมตั ิเพื่อทบทวน
และปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ างคุณค่ า
ให้ แก่ กจิ การอย่ างยั่งยืน
บริ ษัทฯ
ได้ มีการกาหนดบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ไว้ อย่างชัดเจน
นอกเหนือจากหน้ าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายซึง่ กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจและหน้ าที่
ในการ
บริ หารจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ตแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และ
งบประมาณประจาปี ของบริ ษัทฯ รวมถึงการกากับดูแลและติดตามการปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย
แผนงาน และงบประมาณประจาปี ที่กาหนด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีการสือ่ สารให้
คณะกรรมการและทุกฝ่ ายได้ รับทราบเกี่ยวกับบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่กาหนด เพื่อให้ คณะกรรมการได้
ตระหนักถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้นาองค์กรและทุกฝ่ ายได้ เข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของตน
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บริ ษัทฯ ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยต่างๆ รวมถึงคณะอนุกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ เพื่อทาหน้ าที่สนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบและกากับดูแลการปฏิบตั ิงานและการ
บริ หารงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจาปี ที่กาหนด และกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จดั การใหญ่ไว้ อย่างชัดเจน
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ ยังได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วย
อนุกรรมการบริ หารความเสี่ยงจานวน 5 ท่าน เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ในการพิจารณาปั ญหาหรื อปั จจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นกับ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรื อบริ หารความเสี่ยงให้ ต่าที่สดุ โดยจะรายงานให้ คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทราบอย่างสม่าเสมอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติ อนุมตั ิกาหนดกฎบัตรสาหรับคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย และดาเนินการให้ คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ รับทราบเกี่ยวกับกฎบัตรดังกล่าว รวมถึง
ติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย และได้ กาหนดให้ มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวทุกปี อย่างน้ อยปี
ละหนึง่ ครัง้ เพื่อจะได้ แก้ ไขให้ สอดคล้ องกับทิศทางของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการจัดทาจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการ
กากับดูแลกิจการเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการ ให้ มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมเคารพสิทธิ มีความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสีย ในทุกส่วนงาน ดาเนินธุรกิ จที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม รวมทัง้
สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้ างผลประกอบการที่มนั่ คงในระยะยาว พร้ อมทังบริ
้ ษัทได้ มีการ
เผยแพร่ จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่างๆ ผ่านทางเว็ปไซด์ของบริ ษัท
หลักปฏิบัติ 2

กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริ ษัทมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและเหมาะสมกับ
องค์กร เพื่อเป็ นการกาหนดทิศทางในการดาเนินธุรกิจให้ สามารถเติบโตคูก่ บั สังคมด้ วยความยัง่ ยืน และเพื่อให้ สามารถ
ขับเคลือ่ นองค์กรไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ บริษัทฯ มีนโยบายสือ่ สาร
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจให้ กบั บุคลากรในทุกระดับขององค์กรยึดถือเป็ นหลักในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ รวมถึงสือ่ สารให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายได้ เข้ าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจ่ ะทบทวนและพิจารณากาหนดแผนกลยุทธ์ และงบประมาณทุกปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่าแผนกล
ยุทธ์และงบประมาณดังกล่าวสอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององค์กร รวมถึงมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
ปั จจัยและความเสีย่ งต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องบนพื ้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิง่ แวดล้ อม รวมถึงส่งเสริ มให้ มีการสร้ างนวัตกรรม พร้ อมทังมี
้ การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้ ใน
กิจการ
พัฒนาระบบงานขายเพื่อลดการทุจริ ตในกระบวนการขายและการเก็บเงินของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนกากับดูแลให้ มีการจัดสรรทรัพยากรสาคัญและการควบคุมการดาเนินงานที่เหมาะสมตามแผนที่กาหนด
นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ มกี ารมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารทาหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลและติดตามการ
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์และงบประมาณทีก่ าหนด
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เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

บริ ษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดโครงสร้ างคณะกรรมการให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับธุรกิจและขนาดของบริษัท
และเป็ นตามที่กฎหมายกาหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทจะมีสดั ส่วนระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารที่สะท้ อนอานาจทีถ่ ่วงดุลอย่างเหมาะสม โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการ
อิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการของบริษัทฯ โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีกรรมการทังสิ
้ ้นจานวน 8 ท่าน แบ่งเป็ น
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หารจานวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารจานวน 4 ท่าน นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ยัง
ได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ดังนี ้
(1)

คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมการบริ หารทังสิ
้ ้น 8 ท่าน โดยคณะกรรมการบริ หารจะเป็ น
ผู้กาหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ และเพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างคล่องตัว

(2)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระทังสิ
้ ้น 3 ท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย
1 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีซงึ่ สามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ หน้ าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบคือ สอบ
ทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ และมีระบบการควบคุม
ภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล รวมถึงการให้ ความเห็นอย่างอิสระต่อการเข้ าทารายการที่อาจมีผลประโยชน์ชดั แย้ ง

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ ยังได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง ประกอบด้ วย
อนุกรรมการบริ หารความเสีย่ งจานวน 5 ท่าน เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ในการพิจารณาปั ญหาหรื อปั จจัยเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหาทางลดความเสีย่ งหรื อบริ หารความเสีย่ งให้ ตา่ ที่สดุ โดยจะรายงานให้ คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทราบอย่างสมา่ เสมอ
คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายในการแบ่งแยกตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ให้ เป็ นคน
ละบุคคลกัน
เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในด้ านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแล
และการ
บริ หารงานประจาวัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทฯ กับผู้บริ หาร
อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริ หาร
ขณะที่ผ้ บู ริ หารทาหน้ าที่บริ หารงานของบริษัทฯ ในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด และเพื่อเป็ นการป้องกันการ
มีอานาจเบ็ดเสร็ จ บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ไว้ อย่างชัดเจนใน อานาจอนุมตั ิและอานาจดาเนินการของ
บริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กรรมการสามารถทุม่ เทเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในบริ ษัทฯ ได้ อย่างเพียงพอ บริ ษัทฯ กาหนดให้
กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ รวมแล้ วไม่เกิน 5 บริ ษัท และจะต้ องเข้ าร่วม
ประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการทังหมดที
้
่จดั ขึ ้นในปี นนๆ
ั ้ โดยบริษัทฯ
กาหนดจะจัดให้ มีประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี โดยการประชุมแต่ละครัง้ ได้ มีการกาหนดวาระในการ
ประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมรายละเอียดล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม รวมทังได้
้ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลาย
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ลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ พร้ อมให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
และผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
สาหรับเรื่ องการกาหนดระยะเวลาดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระนัน้ เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็ นธุรกิจที่
มีลกั ษณะเฉพาะ ซึง่ ต้ องทาความเข้ าใจและชานาญ ใช้ เวลาในการศึกษา การสรรหากรรมการเพือ่ ดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระของบริ ษัทจึงต้ องใช้ เวลาสรรหา และการเข้ าใจในรูปแบบธุรกิจของบริษัทต้ องใช้ เวลาในการศึกษาด้ วย บริ ษัทจึง
คานึงถึงความสมเหตุสมผลเป็ นสาคัญในระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ
ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่ อแต่งตัง้ ให้ ด ารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษั ทฯ บริ ษัทฯ มีก ารก าหนด
กระบวนการที่ชัดเจนและโปร่ งใส บริ ษัทแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้ า ที่สรรหา
คัดเลือกและเสนอบุคคลให้ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ ษัท คณะอนุกรรมการ ประธาน
กรรมการบริ หาร ผู้บริ หารระดับสูง และเลขานุการบริ ษัท พร้ อมทังพิ
้ จารณาผลตอบแทนให้ เหมาะสมกับหน้ าที่ความ
รับผิดชอบและคานึงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นสาคัญ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังให้
้
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับหน้ าที่และ
ความรั บผิดชอบที่กรรมการแต่ละคนได้ รับมอบหมาย รวมทังอยู
้ ่ในระดับที่เพียงพอที่จะจูงใจและรั กษากรรมการและ
ผู้บริ หารที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่บริ ษัทฯ ต้ องการได้ ทังนี
้ ้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้ องผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกรรมการและผู้บริ หาร อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือ
หุ้น จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบีย นอื่น
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริ ษัท ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายงานข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
บริ ษัทฯ มีการแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทเพื่อดูแลและให้ คาแนะนาแก่กรรมการ และผู้บริ หารเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ข้ อกาหนด กฎระเบียบ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้ องและสม่าเสมอ
และรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังดู
้ แลประสานงานให้ มกี ารปฏิบตั ิตาม
มติของที่ประชุมดังกล่าว รวมถึงหน้ าที่อื่นใดตามทีก่ ฎหมายกาหนด
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สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

บริ ษัทฯ มีการกาหนดแผนผู้สบื ทอดตาแหน่งสาหรับตาแหน่งผู้บริ หารที่สาคัญรวมถึงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ไว้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายทีจ่ ะจ่ายค่าตอบแทนให้ เหมาะสมเพื่อเป็ น
แรงจูงใจให้ กบั กรรมการผู้จดั การใหญ่
และผู้บริ หารที่มีความสาคัญกับองค์กรมีความตังใจในการท
้
างานเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และจะมีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ทกุ ปี เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทน และพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
คณะกรรมการบริ ษัทมีการประเมินตนเองเป็ นแบบการประเมินรายคณะ และแบบการประเมินรายบุคคล พร้ อม
ทังน
้ าผลการประเมินที่ได้ สรุปเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบและดาเนินการต่อไปด้ วย
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บริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรม และให้ ความรู้แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในระบบการ
กากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัทฯ เพื่ อให้ มกี าร
ปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้ มีโครงการสาหรับพัฒนาผู้บริ หารเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบ
แผนการสืบทอดงาน
หลักปฏิบัติ 5

ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ

ด้ วยลักษณะธุรกิจของบริ ษัทฯ จะขึ ้นอยู่กบั ความสนใจของลูกค้ าเป็ นสาคัญ บริ ษัทฯ จึงให้ ความสาคัญกับการ
พัฒนา และมีนโยบายส่งเสริ มให้ มีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ มาใช้ ในกระบวนการทางานเพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้ องการและความสนใจของลูกค้ า
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน หรื อผู้มีสว่ นได้
เสียภายนอก ทังนี
้ ้ เพื่อสร้ างความเข้ าใจอันดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผู้มีสว่ นได้ เสีย อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่
การดาเนินธุรกิจและสร้ างความเชื่อมัน่ รวมทังเพิ
้ ม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทฯ ในระยะยาว บริ ษัทฯ จึงได้ มี
การกาหนดนโยบาย และแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน สิทธิที่กาหนดไว้ ในกฏหมายและข้ อบังคับบริ ษัท เช่น สิทธิในการขอ
ตรวจสอบจานวนหุ้น สิทธิในการได้ รับใบหุ้น สิทธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้ รับผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรมแล้ ว ยังได้ ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นใน
การเสนอแนะข้ อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทในฐานะเจ้ าของบริ ษัทผ่ านกรรมการอิสระโดยทุกๆ
ข้ อคิดเห็นจะได้ รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
2) พนักงาน บริ ษัทให้ ความสาคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็ นทรัพยากรที่มีค่า และมุ่งมัน่ ที่จะให้ พนักงานทุก
คนมีความภาคภูมิใจ และเชื่อมัน่ ในองค์กร ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ จดั ทาโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุน และเสริ มสร้ าง
บรรยากาศการทางานร่ วมกัน เพื่อ สร้ างสรรค์ สิ่ง ใหม่ๆ เสริ มศัก ยภาพของพนัก งานให้ พร้ อมสาหรั บการปฏิบัติงาน
นอกจากนี ้ ยังให้ ความสาคัญกับการรักษาสุขภาพ โดยบริ ษัทจัดให้ พนักงานทุกระดับให้ มีการตรวจสุขภาพเป็ นประจาทุกปี
มาโดยตลอด ส่วนในด้ านความปลอดภัย ได้ มีการป้องกัน และระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยใน
การทางานของพนักงาน โดยจัดให้ มีการฝึ กซ้ อมดับเพลิงและฝึ กซ้ อมหนีไฟอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ทังที
้ ่อาคารสานักงาน
ใหญ่และคลังสินค้ าเป็ นประจาทุกปี นอกจากนี ้ทางบริ ษัท ได้ จดั ทาป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เรื่ องอุบตั ิเหตุเป็ นศูนย์
เพื่อมุง่ เน้ นลดการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานให้ เป็ นศูนย์ และในปี ที่ผ่านมาไม่มีการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน รวมถึง
ได้ มีการปรับปรุ งภูมิทศั น์และสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ เหมาะสมกับการทางาน อีกทังได้
้ มีการส่งเสริ มให้ พนักงาน
ได้ รับความรู้ทางด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยจัดให้ มีการอบรมพนักงาน เพื่อให้ เกิดความตระหนักและนาความรู้ ที่ได้ รับไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน และการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม หรื อเข้ าไปมีสว่ นร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ในการอนุรักษ์ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
3) ลูกค้ า บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ที่จะให้ ผ้ ใู ช้ สินค้ า และบริ การได้ รับประโยชน์สงู สุดทังด้
้ านคุณภาพ และราคา
ตลอดจนมุ่ง พัฒ นา และรั ก ษาสัม พัน ธภาพที่ ยั่ง ยื น โดยบริ ษั ท เลื อ กจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุญ าตมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม หรื อ มอก. รวมทัง้ บริ ษัทจัดให้ มีศนู ย์ให้ บริ การข้ อมูลกลางทางโทรศัพท์ โดยเรี ยกว่า Call Center
หมายเลขติดต่อ 0-2234-7171 ซึง่ เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การ ให้ คาปรึ กษา
เกี่ยวกับวิธีการแก้ ปัญหา และรับข้ อร้ องเรี ยน เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจมากที่สดุ ในสินค้ า และบริ การ รวมทังได้
้ มี
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การจัดตัง้ ศูนย์บริ การซิงเกอร์ เซอร์ วิส สายด่วน หมายเลขโทรศัพท์ 0-818-404-555 เพื่อให้ บริ การโดยตรงในการแจ้ งซ่อม
สินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้าให้ แก่ลกู ค้ าอีกด้ วย
4) คู่ค้า บริ ษัทปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่สจุ ริ ต โดยยึดถือการปฏิบตั ิตามสัญญา จรรยาบรรณ
และคามัน่ ที่ให้ ไว้ กบั คู่ค้าอย่างเคร่ งครัด ซึ่งได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดี
5) คู่ธุรกิจ บริ ษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทังในเรื
้ ่ องสภาพแวดล้ อม ความปลอดภัยในการทางาน และ
ผลตอบแทนที่จะได้ รับนอกจากนี ้ ยังส่งเสริ มการพัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาความรู้ ทงในงาน
ั้
และนอกงานของคู่
ธุรกิจให้ สามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
6) ผู้ร่วมลงทุน บริ ษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุน และปฏิบตั ิต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็ นธรรม รวมทังให้
้
ความร่ วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน ทังนี
้ ้เพื่อให้ การดาเนินงานของกิจการร่ วมทุนประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจการร่วมทุน
7) เจ้ าหนี ้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลง และหน้ าที่ที่พึงมีต่อเจ้ าหนี ้ เช่น เจ้ าหนี ้ทาง
ธุรกิจ และเจ้ าหนี ้ทางการเงิน ซึง่ ได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ณ
ปั จ จุบัน บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บัติ ต่อ เจ้ า หน้ า ที่ ทุก รายอย่า งเสมอภาค ไม่มี ก ารค า้ ประกัน ใดๆ ให้ กับ เจ้ า หนี ร้ ายใด รายหนึ่ง
โดยเฉพาะ นอกจากมีการค ้าประกันในหุ้นกู้ของ บริ ษัท เอสจี แคปปิ ตอล จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย โดย บริ ษัท ซิงเกอร์ ป
ระเทศไทย จากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้ อยละ 99.99
8) ด้ านสังคมและชุมชน บริ ษัทดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และถือมัน่ ใน
อุดมการณ์การดาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริ มสร้ างประโยชน์สขุ ของชุมชนและสังคมด้ วยการ สร้ างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในด้ านต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริ มศักยภาพของเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน ทางด้ านการสร้ างงาน สร้ างอาชีพ
รวมทังทางด้
้
านการศึกษา อีกทังยั
้ งส่งเสริ มให้ พนักงานของบริ ษัท มีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีที่ทาประโยชน์
ให้ กบั ชุมชนและสังคม โดยผ่าน CSR Club by Singer
9) หน่ วยงานราชการ บริ ษัทให้ ความสาคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยได้ กาหนดแนว
ปฏิบตั ิ เพื่อให้ พนักงานดาเนินการอย่างถูกต้ อง และเหมาะสม รวมถึงการให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานราชการ และการ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
10) สื่อมวลชน บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้ สามารถสื่อสารต่อไป
ยังสาธารณชนได้ อย่างถูกต้ อง และรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์
11) คู่แข่ ง บริ ษัทปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่สจุ ริ ต โดยยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความเป็ น
ธรรมภายใต้ กรอบของกฏหมาย และประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัท โดยในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับคูแ่ ข่งทางการค้ า
12) ด้ านสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการประหยัดพลังงาน การรักษาสิง่ แวดล้ อม และได้ มีการรณรงค์ให้ มีการใช้ อปุ กรณ์ไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด บริ ษัทได้ พฒ
ั นาอุปกรณ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ดังนันสิ
้ นค้ าที่บริ ษัทจาหน่ายจึงเป็ นสินค้ าที่มี
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ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ยิ่งไปกว่านัน้ ตู้เย็นของซิงเกอร์ ได้ พฒ
ั นาอีกขันโดยใช้
้
น ้ายาทาความเย็นที่ไม่ทาลายสิง่ แวดล้ อม
และไม่ทาลายชันบรรยาศของโลก
้
“ NON CFC” คือสาร C – Pentanc ซึง่ มีคา่ ในการทาลายโอโซนเป็ นศูนย์
อีกทัง้ บริ ษัทได้ ปลูกจิตสานึก และส่งเสริ มให้ พนักงานมีความรู้ และมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
รวมถึงการฟื น้ ฟู และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริ ษัทจัดขึ ้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดในหัวข้ อ
“ความรับผิดชอบต่อสังคม”
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์ สินทางปั ญญา
บริ ษัท ด าเนิ นธุ รกิ จ และส่งเสริ ม ให้ บุคลากรปฏิ บัติ หน้ าที่ ภายใต้ กฏหมายหรื อข้ อก าหนดที่ เกี่ ยวกับสิทธิ ใ น
ทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องหมายการค้ า สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้ า และทรัพย์สินทางปั ญญา
ด้ านอื่นที่กฏหมายกาหนด เช่น การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทกุ ชนิดจะต้ อง
ผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ เท่านัน้ ซึ่งนโยบายอันเกี่ยวกับ พรบ.
ว่า ด้ ว ยการกระท าผิ ด ทางคอมพิ ว เตอร์ พ.ศ. 2550 ได้ มี ก ารประกาศเป็ น ค าเตื อ น และข้ อ ห้ า มไว้ บ นหน้ า Desktop
คอมพิวเตอร์ ของพนักงานบริ ษัททุกคน นอกจากนี ้บริ ษัทฯได้ กาหนดให้ พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึก
ข้ อตกลงการ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับ การไม่กระทาผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิว เตอร์ และการไม่ละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา โดยพนักงานใหม่จะลงนามพร้ อมการลงนามในสัญญาว่าจ้ าง
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเคารพกฏหมายและหลักสิทธิมนุยชน
บริ ษัท สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ ธุรกิจของบริ ษัทเข้ าไปมีสว่ นร่ วมเกี่ยวข้ องกับการ
ล่วงละเมิดสิทธิ มนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน ต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก ให้ ความเคารพนับถือและ
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายด้ วยความเป็ นธรรมบนพื ้นฐานของศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยก
ถิ่นฐานกาเนิด เชื ้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล
การต่ อต้ านการทุจริตและทุจริตคอร์ รับชั่น
ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 224 ซึ่งประชุม เมื่อ วัน ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุม ตั ิท บทวน
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ พร้ อมทังบริ
้ ษัทยังได้ มีการกาหนดเป็ นนโยบายไว้ ในคูม่ ือผู้บริ หารบริ ษัท ประมวลจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจของบริ ษัท หนังสือนโยบายไม่ยอมให้ มีการทุจริ ต (Zero Tolerance Policies) อีกทังบริ
้ ษัทได้ เข้ าร่ วมเป็ นบริ ษัทที่
ประกาศเจตนารมย์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต กับ
ทางสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) โดยบริ ษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต การ
กาหนดนโยบาย จรรยาบรรณ เกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ต จัดให้ มีการสื่อสารนโยบายแนวทาง และการแจ้ งเบาะแส
กรณีเกี่ยวข้ องหรื อเห็นการทุจริ ต โดยจัดตังคณะกรรมการป้
้
องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ภายใน
บริ ษัทขึ ้นมา และได้ ทาหนังสือแจ้ งรายละเอียดเงื่อนไข นโยบาย ให้ พนักงานทุกคนในองค์กรได้ ลงนามรับทราบไปแล้ ว
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นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่ อต้ านการทุจริตและทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัท มีช่องทางการสือ่ สารให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถจะแจ้ งแบะแส ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อร้ องเรี ยนกรณีเกี่ยวกับ
การทุจ ริ ต และมีแ นวปฏิ บัติเกี่ ยวกับ การมอบหรื อ รั บของกานัล ทรั พย์ สินหรื อ ประโยชน์ อื่น ใด การเลี ้ยงรั บรอง หรื อ
ค่าใช้ จ่ายที่เกินขอบเขตจากัด ซึง่ ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท และแนวทางปฏิบตั ิด้านการจัดซื ้อจัดจ้ าง การให้ เงิน
บริ จาคที่ต้องดาเนินไปอย่างโปรงใส เป็ นธรรม ภายใต้ กฏระเบียบ และขันตอนปฏิ
้
บตั ิของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการแจกระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริ ษัท ให้ แก่ผ้ บู ริ หารทุกท่านและถ่ายทอดสู่
พนักงานของบริ ษัททุกท่าน เพื่อทราบและลงนามรับทราบเพื่อถือเป็ นระเบียบปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะพนักงาน
ฝ่ ายขายและภาคสนาม เพื่อให้ พนักงานบริ ษัททุกคนเข้ าใจ และปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง
การแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
บริ ษัท มีการแต่งตังผู
้ ้ บริ หารของบริ ษัทเป็ นผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่ วมในการตรวจสอบ
ความถูกต้ องอย่างเป็ นธรรม กาหนดนโยบายการจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการรายงานที่โปร่งใส
และตรวจสอบได้ เพื่อให้ ผ้ รู ้ องทุกข์หรื อผู้ร้องเรี ยนไว้ วางใจ และเชื่อมัน่ ในกระบวนการสอบสวนที่เป็ นธรรม รวมถึงการ
กาหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ต และสาหรับผู้ที่แจ้ งแบะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่เป็ นพนักงาน
ลูกค้ า หรื อบุคคลที่รับจ้ างทางานให้ แก่บริ ษัท จะได้ รับการคุ้มครองสิทธิตามกฏหมาย ซึ่งได้ มีการกาหนดรายละเอียดไว้ ใน
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทและนโยบายการรับข้ อร้ องเรี ยน (WHISTLE – BLOWER POLICY)
กรณี ที่ มี ส่ว นได้ เ สีย กลุ่ม ต่างๆ มี ข้อ สงสัย หรื อ พบเห็ นการกระท าที่สงสัย ว่า มี การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บัติต าม
กฏหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อประมวลจริ ยธรรมทางธุรกิจ สามารถแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยน พร้ อมส่งรายละเอียด
หลักฐานต่างๆ ได้ ที่ คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้ องอย่างเป็ นธรรมของบริ ษัท โดยคณะกรรมการร่ วมใน
การตรวจสอบความถูกต้ องอย่างเป็ นธรรม จะดาเนินการสืบหาข้ อเท็จจริ ง และมีการรายงานสรุปประเด็นสาคัญให้ ผ้ บู ริ หาร
ของบริ ษัท พิจารณารับทราบ สาหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี ้
คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกต้ องอย่างเป็ นธรรมของบริ ษัท
บริ ษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
ตู้ ปณ. 17 ที่ทาการไปรษณีย์บางรัก เขตบางรัก กทม 10500
e-mail: amnesty@singerthai.co.th
ทัง้ นี ้ ในปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่ มีข้อพิพาทใดๆ ที่มนี ัยสาคัญกับผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม

หลักปฏิบัติ 6

ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในสาหรับทังระดั
้ บบริ หารและระดับปฏิบัติการ จึงได้ มีการ
กาหนดขอบเขตหน้ าที่และอานาจดาเนินการอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินให้ เกิด
ประโยชน์มากที่สดุ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในการอนุมตั ิ การบันทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ
และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สนิ ออกจากกัน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ ยังมี
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การควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริ หารสายงานที่รับผิดชอบ
ถึงแม้ วา่ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ เพื่อการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและชานาญเฉพาะทาง
บริ ษัทยังได้ มีการว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในอิสระ จากภายนอกเข้ ามาทาการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
ในบางฝ่ ายงานอีกด้ วย และให้ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทฯ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและสามารถวัดผลการดาเนินงานได้ โดยฝ่ ายบริ หาร
และจัดการจะมีการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานจริ งกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ เป็ นประจาทุกเดือน โดยจะมีการประเมิน
ปั จจัยความเสีย่ งทังที
้ ม่ าจากภายนอกและภายในที่พบในการดาเนินงาน วิเคราะห์ถงึ ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุและมีการกาหนด
มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสีย่ ง รวมทังมาตรการในการลดความเสี
้
ย่ ง รวมถึง
มอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องติดตามความเสีย่ งนันๆ
้
อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้ าต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ มีการแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการบริ หารความเสีย่ งเพื่อทาหน้ าที่ในการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ และนาเสนอมาตรการบริ หารความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ และ
กากับดูแลการบริ หารความเสีย่ งให้ เป็ นไปตามนโยบายบริ หารความเสีย่ งที่กาหนด
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญกับการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั่น โดยได้ กาหนดเป็ นนโยบายที่ชัดเจนและ
สือ่ สารให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบและยึดถือปฏิบตั ิตาม และได้ กาหนดนโยบายในการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยนเพื่อเป็ นกลไก
ในการกากับดูแลให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่าง ๆ ที่กาหนดขึ ้นที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการอีกด้ วย
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รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล

บริ ษัทกาหนดให้ การเผยแพร่ข้อมูล และการสือ่ สารขององค์กร เป็ นหนึง่ ในนโยบายหลักของบริ ษัท โดยได้ จดั ให้ มี
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่จะเป็ นตัวแทนบริ ษัท และเป็ นสื่อกลางระหว่างฝ่ ายจัดการใน
การสือ่ สาร และเปิ ดเผยข้ อมูล และยังให้ ความสาคัญเรื่ องการเปิ ดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ เสีย จึงมีความจาเป็ นที่ ต้องมีการควบคุม และกาหนดมาตรการในการเปิ ดเผย
สารสนเทศทังที
้ ่เป็ นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ ถูกต้ องตามที่กฏหมายกาหนด โดยมีสาระสาคัญ
ครบถ้ วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ โดยเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET
Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยยึดถือปฏิบตั ิตามกฏหมาย กฏเกณฑ์ ข้ อบังคับ
ต่างๆ ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่ งครัด และติดตามการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ากฎหมาย
กฏเกณฑ์ข้อบังคับที่บริ ษัทถือปฏิบตั ินนมี
ั ้ ความถูกต้ อง และเป็ นหลักประกันให้ ผ้ ถู ือหุ้นเชื่อมัน่ ในการดาเนินธุรกิจที่โปร่ งใส
ถูกต้ องตรงไปตรงมา เช่น
1. เปิ ดเผยข้ อมูลการเงิน และข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่าง ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา
2. จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้ ค่กู บั รายงาน
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี
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3. กาหนดนโยบายให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการมีส่วนได้ เสียของตน และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยโดยมี
หลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี ้
 รายงานเมื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารครัง้ แรก
 รายงานทุกครัง้ เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสีย
 รายงานเป็ นประจาทุกสิ ้นปี
 ในกรณีที่กรรมการพ้ นจากตาแหน่ง และได้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง
กรรมการท่านนันไม่
้ ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการมีสว่ นได้
เสีย
 ให้ กรรมการและผู้บริ หารส่งแบบรายงานการมีสว่ นได้ เสียแก่เลขานุการบริ ษัท และเลขานุการ
บริ ษัทจะต้ องส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียนี ้ให้ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ได้ รั บรายงาน พร้ อมทัง้ ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส ได้ มีการบรรจุวาระเรื่ องรายงานการมีส่วนได้ เสียในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส
4. เปิ ดเผยวิธีการสรรหากรรมการ
5. เปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิหน้ าที่ในคณะอนุกรรมการ และจานวนครัง้ การเข้ าประชุมเป็ นรายบุคคล
6. เปิ ดเผยโครงสร้ างการดาเนินงาน และการลงทุนในบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วมอย่างชัดเจน
7. เปิ ดเผยข้ อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้ รับจากการเป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็ น
รายบุคคล
8. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง รวมทังรู้ ปแบบ ลักษณะ และ
จานวนค่าตอบแทนที่กรรมการได้ รับจากการเป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
9. เปิ ดเผยนโยบายการดูแลสิง่ แวดล้ อมและสังคม และผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย
10. รายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย
11. เปิ ดเผยโครงการลงทุนที่สาคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิ ดเผยข้ อมูล
สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้น นักลงทุน สือ่ มวลชน และผู้เกี่ยวข้ องได้ รับทราบข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ทัว่ ถึง และโปร่งใส
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สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น

บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ สิทธิการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น สิทธิในการ
ที่จะได้ รับส่วนแบ่งกาไรของกิจการ สิทธิในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมเพื่อใช้
สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ เช่น
การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ มีนโยบายไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐาน
ของผู้ถือหุ้นบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ รับข้ อมูลของบริ ษัท ฯ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่ อง คณะกรรมการบริ ษัทจึงกาหนดนโยบายดังนี ้
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1)

จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณาเรื่ องที่สาคัญตามที่กฎหมายกาหนด
หรื อเรื่ องที่อาจมีกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ

2)

จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนการประชุม
ตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องกาหนด เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศึกษา
ข้ อมูลอย่างครบถ้ วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังบริ
้ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุม โดยจะกาหนดหลักเกณฑ์ในการส่งคาถามและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวบน website
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ จะรวบรวมเพื่อนาคาถามที่สาคัญไปสอบถามในที่ประชุมต่อไป

3)

เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการหรื อเสนอ
วาระการประชุมเพิ่มเติมได้ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน และเปิ ดเผย
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า และจะแจ้ งเหตุผลที่ไม่นาข้ อเสนอวาระการประชุมของผู้
ถือหุ้นบรรจุเป็ นวาระการประชุมของบริ ษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นัน้ ๆ

4)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองได้ บริ ษัท ฯ จะอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่
ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่ง หรื อ
จัดให้ มีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เป็ นผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือหุ้น
ดังกล่าว โดยจะแจ้ งรายชื่อพร้ อมข้ อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

5)

บริ ษัทฯ มีการจัดทาหนังสือนัดประชุมพร้ อมข้ อมูลประกอบการประชุมทังฉบั
้ บเป็ นภาษาอังกฤษเพื่อ
จัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

6)

ดาเนินการให้ มีการเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า ในเว๊ บไซต์ อย่างน้ อย 28 วันก่อนวัน
ประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้ อมูลระเบียบวาระการประชุมได้ อย่างสะดวก และครบถ้ วน

7)

อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้ าร่ วมประชุมทังในเรื
้ ่ องสถานที่ และ
เวลาที่เหมาะสม

8)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะดาเนินการประชุมตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ โดยจะพิจารณา
และลงคะแนนเรี ยงตามลาดับวาระที่กาหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อเพิ่มวาระ
การประชุมโดยไม่จาเป็ น และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิ เท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความ
คิดเห็น และข้ อเสนอแนะต่าง ๆ

9)

ใช้ บตั รลงคะแนนในวาระที่สาคัญ และจัดให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระ อาทิเช่นผู้สอบบัญชีภายนอก ที่ปรึกษา
กฎหมาย เป็ นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในที่การประชุม

10)

บริ ษัทฯ จะส่งเสริ มให้ กรรมการทุกท่านและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุมเพื่อตอบข้ อซักถามจาก
ผู้ถือหุ้นโดยพร้ อมเพรี ยงกัน

11)

จดบันทึกรายงานการประชุมให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง และบันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริ หารที่เข้ าร่ วม
ประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซักถามและ
ข้ อคิดเห็นที่สาคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี หน้ าที่ 15/ 15

วัน นับแต่วนั ที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้ บริ ษัท ฯ จะจัดให้ มีการบันทึกวีดีทศั น์ภาพการประชุม
เพื่อเก็บรักษาไว้ อ้างอิง และบริ ษัทฯ จะนาส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ ฯ หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องภายในเวลาที่กาหนด รวมถึงนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซด์ของ
บริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณา
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ จัดทานโยบายต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และเปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
www.singerthai.co.th

