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นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบ 
และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดำเนินธุรกิจบริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรงุทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณท์ี่เปลีย่นแปลงไป รวมถึง
การให้ความสำคัญในการนำไปปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส และเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง
เพียงพอ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี OECD ทั้ง 5 ประการมาปฏิบัติ คือ  

- สิทธิของผู้ถือหุ้น 
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

2. คณะกรรมการ จะกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติ 4 
ประการ คือ 

- ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)  
- ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) 
- ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) 
- เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)  

3. คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

4. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่า
เทียมกัน พร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุมและป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

5. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยปฏิบัติ
ตามกฎหมายข้อบังคับบริษัทและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

6. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

7. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งในเรื่องการเงิน และเรื่องที่มิใช่เรื่องการเงินอย่างเพียงพอ 
เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและเท่า
เทียมกัน 

8. คณะกรรมการ กำหนดให้มีช่องทางที่จะสามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูล
สารสนเทศท่ัวไปแก่ผู้สนใจและผู้มีส่วนได้เสีย 

9. คณะกรรมการ จัดให้มีการดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน 

10. คณะกรรมการ ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมรวมถึงการมี
ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้องเชื่อถือได้  

11. คณะกรรมการ มีนโยบายในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมาย
และสิทธิมนุษยชน 
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

เพื่อให้กิจการมีความโปร่งใส และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ สิทธิใน
การเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทน, สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น, สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญต่าง ๆ, สิทธิ
ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน, สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ, สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี, สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน 
อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา, สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรอย่างเท่าเทียมกัน และสิทธิในการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
โดยมีหลักสำคัญ ดังนี ้

สิทธิผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. สิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหุ้น และการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สำหรับผลการดำเนินงาน
ของบริษัท ข้อมูลที่สำคัญตามรอบระยะเวลา และข้อมูลสำคัญตามเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล
อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งสิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท 

3. สิทธิในการมอบฉันทะ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้ตามแบบที่กำหนดโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทจะได้แนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสือมอบฉันทะในหนังสือนัด
ประชุมและโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  

4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ วาระใดที่ผู้
ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ นอกจากน้ี ประธานท่ีประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเหน็ และซักถามในท่ีประชุม และให้มี
การบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ 

5. สิทธิในการร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่าง ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการ
บริษัทบริหารงาน อาทิ การรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน การอนุมัติงบการเงินประจำปีการพิจารณาจัดสรรกำไรและ
การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การกำหนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และ
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชี รวมทั้งการพิจารณารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ 

6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไมม่ีสว่นได้เสียกับบริษัท และ/หรือตัวแทนสถาบันทำหนา้ที่ 
ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียงตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียงเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท 

7. บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้
ถือหุ้น  

8. บริษัทได้อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัท
กำหนดสถานท่ีที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย 
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สิทธิในการได้รับข้อมูลของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

1. บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑ์  และขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม โดยจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

2. สิทธิในการรับทราบข้อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ระบุชื่อพร้อมแนบ
ประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอเลือกตั้ง ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา วัน เดือน ปี 
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งบริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
เลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง 

3. สิทธิในการรับทราบข้อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบโดยในหนังสือนัด
ประชุม ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชีท่ีกำหนดไว้อย่างชัดเจน 

4. สิทธิในการได้รับแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติ การใช้บัตรลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนของแต่ละ
วาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน 

5. เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพื่อ
เพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยำ บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และลงมติของผู้ถือหุ้น 

6. สิทธิในการได้รับทราบมติคณะกรรมการบรษิัทที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้
ร่วมประชุม และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระพร้อมทั้งมติที่ประชุมและจำนวน
เสียง ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และนำส่งสำเนารายงานการประชุมฉบับเต็มภายใน 14 วัน วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  

 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  

 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมใน
การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อตอบคำถามผู้ถือ
หุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อย เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 

สิทธิทั่วไป 
 บริษัทตระหนักถึงหน้าท่ีในการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของบริษัทในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใส ซึ่งรวมไปถึง
สิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงมีพึงได้รับ หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิใน
การได้รับเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทกำหนดนโยบายให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งในเรื่องการเรียกประชุม การแจ้งวาระการประชุม การส่งหนังสือนัดประชุม การดำเนินการประชุม และการบันทึก
รายงานการประชุม รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง 

ก่อนการประชุม 
 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
บริษัท โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นเวลาประมาณ 30 วันก่อน
วันประชุม และแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร 

 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญประจำปี บริษัทได้ให้ข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุม ได้แก่ 

➢ ข้อเท็จจริงและเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ 

➢ ข้อมูลที่สำคัญ เช่น ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ (ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ ง
ออกตามวาระ) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นต้น รวมไปถึงรายละเอียดการมอบฉันทะของผู้
ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการเสนอช่ือกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ท่าน ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในท่ีประชุมแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

บริษัทได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนด้วย
ระบบบาร์โค้ด และจัดทำใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 

ระหว่างการประชุม 
 ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม และมีประธานกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม 
(ตามรายชื่อที่เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม) เพื่อทำหน้าท่ีช้ีแจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยก่อนเริ่มเข้า
สู่การประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 
และได้มีการแจ้งผลการออกเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระ 
 บริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการด้วย นอกจากน้ีบริษัทถือหลักปฏิบัติว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี
โอกาสได้ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ บริษัทจะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
 ในระหว่างการประชุม ประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของ
บริษัท รวมทั้งสอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่างได้รับข้อมูล
เกี่ยวกบัการดำเนินธุรกิจและรายงานทางการเงิน รวมทั้งสิทธิในการจัดสรรเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน 
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หลังการประชุม 
 บริษัทได้จดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและ
ข้อคิดเห็นท่ีสำคัญของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภายใน 14 วัน หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.cmrd.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม
กัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน  ซึ่งประกอบด้วย พนักงานของบริษัท เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่มีส่ วนใน
การพัฒนาและสร้างความสำเร็จให้แก่บริษัท ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

ผู้ถือหุ้น 
 นอกจากการตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทยังกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใส มีการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง นโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น และช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบริษัทอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ า
บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นสร้างความเจริญเจริญเติบโตและผลตอบแทนท่ีมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

ลูกค้า 
 บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยการคัดสรรคุณภาพสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยัง
ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มช่องทางในการร้องเรียนให้กับลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัท
จะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าที่ร้องเรียนเป็นความลับ และหากข้อร้องเรียนดังกล่าวมีนัยสำคัญก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท
เพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไป 

คู่ค้า 
 บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ ซึ ่งตั ้งอยู ่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ง
กระบวนการคัดเลือกคู่ค้ามีการกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน เป็นไปอย่างยุติธรรม และโปร่งใส  โดย
คำนึงถึงช่ือเสียง มาตรฐาน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งจัดทำสัญญาที่มีเง่ือนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมาย 
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะไม่รับเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบจากคู่ค้า และไม่สนับสนุนคู่ค้าที่ประพฤติมิชอบ มี
ความเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปช่ัน หรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

คู่แข่ง 
 บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Anticompetitve practice) โดย
คำนึงถึงหลักกฎหมายแข่งขันทางการค้า และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่กระทำการทุจริต ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง แสวงหา
ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันมิชอบท้ังทางตรงและทางอ้อม และไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงไม่
กระทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
 
 

http://www.cmrd.co.th/
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เจ้าหนี้ 
บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมโดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงและสัญญาอย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินของบริษัท และความสามารถในการชำระหนี้อย่างครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลง และเหตุการณ์ที่กระทบตอ่สถานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคญั โดยอาจส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพ่ือหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม   
บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่สร้าง

ประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนใกล้เคียง นอกจากน้ี บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการ
สร้างความยั่งยืนให้กับบริษัท 

ภาครัฐ   
บริษัทยึดมั่นสนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายของหน่วยงานกำกับ ควบคู่ไปกับการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมเสริมสร้างความมั่นคง และเจริญเติบโต
ให้กับประเทศชาติ รวมทั้ง การให้ความสำคัญเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา หรืองานอันมีลิขสิทธิ์โดยบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้
กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน จะไม่ดำเนินการ หรือสนับสนุนการดำเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ข้อมูล ชื่อทางการค้าและสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์  และทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยกำหนดนโยบายให้กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินงานทางธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำธุรกิจ
หรือดำเนินกิจการร่วมกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่กระทำการละเมิดต่อ ทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท 

ผู้บริหาร 
 บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ จึงได้มีการจัดทำโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม 

พนักงาน 
 บริษัทยึดถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาบริษัทสู่ความสำเร็จ บริษัทให้
ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับชั้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ด้วยความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination) ไม่แบ่งแยกด้วยเหตุแห่งความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และวัฒนธรรม 
ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน อีกทั้ง บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มีการจ้างงานท่ีเป็นธรรม จัดทำสัญญาจ้าง
แรงงานที่มีเงื่อนไขที่เป็นธรรม มีโครงสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับความรู้  ความสามารถ และหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่ง
งาน และมีระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์พนักงานอย่างเหมาะสม จัดหาสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมกับสถานะ
ของบริษัทแก่ผู้บริหารและพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรั พย์สิน 
อนุญาตให้ลางาน โอนย้ายตามความเหมาะสม และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง สนับสนุน
กระบวนการพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะความรู้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมตามตำแหน่งงานทั้งภายใน และภายนอกบริษัทตามความ
จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ 
บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน พนักงานทุกระดับจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน  และไม่เลือกปฏิบัติต่อ
พนักงานคนใดคนหนึ่งโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
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ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมทั้งมุ่งพัฒนาการดำเนิน
ธุรกิจให้มีมาตรฐานที่อยู่เหนือกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ ทั้ง
ในรูปแบบของรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท โดยได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์บริษัท www.cmrd.co.th รายงานประจำปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำปี และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่าง
ทั่วถึง  

 สารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยในส่วนของงบการเงนิท่ี
เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินด้งกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชทีี่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรม การ
ตรวจสอบ ซี่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบ
ควบคุมภายใน และความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะแสดง
ไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  

 บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ท่ีกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ และให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นรายบุคคล 

 คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูล
และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. บริษัทเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์
บริษัท www.cmrd.co.th แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 
3. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทได้กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปีและรายงานประจำปี ได้แก่ โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท การบริหารจัดการความเสี่ยง การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ รายงาน 
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ผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน งบการเงิน และการรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูล 

4. คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี
และจัดให้มีรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี 

5. คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อและบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และ
จำนวนครั้งท่ีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี 

6. คณะกรรมการจะเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทท่ีแต่ละคนได้รับรวมทั้งค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อยหรือหน้าที่
อื่น เช่น ที่ปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการไว้ในรายงานประจำปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำปี  

7. การเปิดเผยข้อมูลและผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล 
7.1. การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7.1.1. กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นัก
ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) เปิดเผยสารสนเทศท่ีสำคัญให้สาธารณชนท่ัวไปทราบ 
2) เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างท่ัวถึง 
3) ช้ีแจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ 
4) การดำเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
5) การเปิดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มีเหตุอันควร 
6) การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายในได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใส เท่า

เทียมและเป็นธรรม บริษัทกำหนดให้บุคคลผู้มีอำนาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ หรือรอง
กรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 

7.1.2. กำหนดให้บุคคลที่มีอำนาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Contact 
Person) ดังนี ้
1) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดง

รายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี โดยรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 
2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยง รายงานการ

ทำรายการระหว่างกันที่สำคัญที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การ
เปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและโครงการลงทุน 
เป็นต้น โดยกรรมการผู้จัดการ หรือรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 

7.1 การให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปสำหรับการบริหารองค์กรกับสื่อมวลชนโดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรต่อสื่อสารมวลชน 

7.2 กำหนดบุคคลผู้ประสานงาน (Contact Person) กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
7.2.1 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีภาษีและบริษัทในเครือ หรือ

เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน 
7.2.2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้

ประสานงาน 
8. คณะกรรมการ และผู้บริหาร มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นไปตามเกณฑ์

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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9. กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของ
ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้พนักงานระดับบริหาร และพนักงานในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยรายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันท่ีเกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตร
มาส 

10. กำหนดให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้จัดการ ต้องแจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วัน
ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ผ่านเลขานุการบริษัท  

11. คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ พิจารณาโอกาสเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการ
ในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงาน และการติดตามประเมินผล โดยจัดให้มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ มีหน้าที่นำเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริหาร
อย่างต่อเนื่อง 

12. คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและ
ดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทร้พย์ของบริษัทอยู่เสมอ กำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในที่เป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่วางไว้ 
12.1. เรื่องที่ควรจะเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี ได้แก่ 

1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น ที่แสดงถึงรายละเอียดสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยอย่างชัดเจน และเป็นข้อมูลที่ล่าสุด
จำนวน Nominee ไม่ควรเกิน 5% นอกจากน้ันคณะกรรมการของบริษัทต้องเปิดเผยการถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อม 

2) การเปิดเผยยข้อมูลในรายงานประจำปีต้องมีความครบถ้วนชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เช่น  
➢ เป้าหมายของบริษัท  
➢ การอธิบายเชิงวิเคราะห์ ฐานะการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน ตัวชี้วัดผลการ

ดำเนินงานท่ีมิใช่รูปตัวเงิน เช่น ส่วนแบ่งการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า  
➢ การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน รวมทั้งศักยภาพของบริษัทในการแข่งขัน  
➢ การเปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือครองหุ้นของกรรมการในกลุ่มธุรกิจ 

3) การเปิดเผยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง พร้อมข้อมูลการประเมิน
กาสเกิด และวิธีลดหรือป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้น 

4) การเปิดเผยนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จากผลประกอบการ เช่น  
➢ นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
➢ ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด 

การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการ เช่น 

➢ คุณสมบัติและการพัฒนาตนเอง 
➢ ค่าตอบแทนกรรมการ 
➢ การเข้าร่วมประชุม 
➢ การถือครองหุ้นและการซื้อขายของบริษัท 
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 4.1) การเปิดเผยข้อมูล 

  4.1.1)  คณะกรรมการมีการดูแลตรวจสอบว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง 

 4.1.2)  คณะกรรมการให้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่
ได้รับความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
นโยบายต่างๆ ได้พร้อมเหตุผลประกอบ โดยรายงานผ่านรายงานประจำปี  

 4.1.3)  คณะกรรมการให้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 
Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
รับทราบและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น 

 4.1.4)  คณะกรรมการให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นท่ีผู้สอบบัญชีให้บริการ 

 4.1.5)  คณะกรรมการให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้ง
ของการประชุม และจำนวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่
รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี 

 4.1.6)  คณะกรรมการให้มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

4.2) ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดให้เปิดเผยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงาน
ประจำปี  

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

 บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งรับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัท ให้แกผู้
ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ลงทุนทั่วไปรับทราบอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงรับผิดชอบในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ทัศนคติที่
ดี และความเชื่อมั่นให้กับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 
053-272429, 035-271420 ต่อ 107 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่สำคัญในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท ติดตามและตรวจสอบการปฏบิัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณท์ี่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำประสบการณท์ี่มีมาพัฒนาและกำหนดแนวนโยบายที่
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและ
ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกส ารทาง
ไปรษณีย์ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 
กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดนโยบายและทิศทาง 
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การบริหารจัดการ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ เป็นต้น พร้อมท้ังติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นภายใต้มาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริตและความระมัดระวัง โดยนอกจากอำนาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ในส่วนของโครงสร้างการจัดการและกฎบัตรแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทที่สำคัญ
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

โครงสร้างคณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการมีคุณสมบัติที ่หลากหลายทั ้งในด้านทักษะ ประสบการณ์และ

ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. คณะกรรมการประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน  
3. คณะกรรมการมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านวิศวกรรมและงานก่อสร้างตรงกับ

ธุรกิจของบริษัท 
4. คณะกรรมการมีกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน หรือเท่ากับ 45% ซึ่งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้

อย่างอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด ตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 รวมถึงที่จะมีการแก้ไขภายหน้า มีสาระสำคัญ 
ดังนี้  
4.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั ้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ 
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็น ข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท 

4.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท
หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
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4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

4.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่เป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ที่ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

4.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

4.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำ หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 
4.10 กรรมการอิสระตามคุณสมัติข้างต้นอาจไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

5. คณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้คราวละ 3 ปี และกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง
ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการนั้นให้ดำรงตำแหนง่
ต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความจำเป็นและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ 

6. คณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ 
7. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้

บริษัท ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการ
บริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท  

8. คณะกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดและ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ 

9. คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมี
ประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ดังนี้  
9.1 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั ้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการอิสระทั ้งหมด 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องคุณสมบตัิ
และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทาน กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ดูแล
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี การพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงความ
เพียงพอของการบริหารความเสี ่ยงของบริษัท ทั้งนี ้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมี
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินและมีการพัฒนา
ความรู้ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างตอ่เนื่อง สามารถทำหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดูรายละเอยีด
เพิ่มเติมในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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9.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการ
อิสระทั้งหมด โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ โดยมีการกำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส และเพื่อทำ 
 
 

หน้าที่พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

9.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากผู้บริหารอย่างน้อย 5 ท่าน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย
ผู้บริหารของบริษัทที่เป็นตัวแทนของทุกหน่วยงาน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็น
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง และผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง เพื่อทำหน้าท่ีบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ประเมินความ
เสี่ยง มีติดตามและประเมินผล และรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบเป็นประจำ 
 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง
เลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบัน
ภายนอกอ่ืน ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 
สำหรับกรรมการ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลั กษณะการ

ดำเนินงาน สินค้าและบริการหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจ
การดำเนินงานของบริษทั รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) 

 

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือ

และปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความ
น่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการการระบุความเสี่ยง การ

ประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ  

 

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนท่ีชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่

พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการผู ้จัดการ เพื ่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที ่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดย แนวทางการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากสถานะทางการเงิน
ของบริษัท ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรม 
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เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งกรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดง
ความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยัง
อุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณี
ที่มีเหตุผลจำเป็น  

 

แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ใน

การคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่ง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้ง
ประสบการณ์และจริยธรรม 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับกิจการที่บริษัทดำเนินอยู่ในปัจจุบัน  ทั้งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ จึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ธุรกิจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละ
สายงาน พร้อมทั้งกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบ ควบคุม ประเมินผล 
ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบ
งบประมาณแผนก โดยบริษัทได้จัดให้มีการรายงานการใช้งบประมาณของแผนกเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบเป็นประจำทุก
เดือน เพื่อควบคุมการใช้งานงบประมาณอย่างเหมาะสม 

 บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตาม
แนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance 
Control) และเพื ่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบภายใน และทำการตรวจสอบอย่างอย่างเต็มที่ 
คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรง 
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จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติงานและ

ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งการสร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะ

ยาว ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสียในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ศึกษา ทำความเข้าใจ รับทราบ และนำหลักการมาปฏิบัติตามใน

ขอบเขตหน้าที่ท่ีตนได้รับ พร้อมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารส่งเสริมจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อพนักงาน 

สามารถให้คำแนะนำ และสื่อสารแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ องค์กรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณธุรกิจของบุคลากรทุกคนจะนำมาซึง่วัฒนธรรมองค์กรที่ให้คุณค่าและยึดมั่นต่อหลักจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงาม 

ในการปฏิบัติงาน เมื่อใดที่พนักงานมีข้อสงสัย หรือลังเลว่า แนวปฏิบัติ หรือการตัดสินใจของตน จะผิดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ

หรือไม่ ขอให้พิจารณาการตัดสินใจ ดังนี้ 

➢ ด้านจริยธรรม : พิจารณาว่าการตัดสินใจนั้นถูกต้อง ชอบธรรม หรือไม่ พิจารณาว่าการตัดสินใจนั้นจะก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย หรือสังคมหรือไม่ ท้ังนี้ ไม่ว่าผลกระทบนั้นจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 

➢ ด้านกฎหมาย : พิจารณาว่าการตัดสินใจนั้นจะขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรือข้อกฎหมายหรือไม่ 

➢ ด้านสังคม : พิจารณาว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน และสังคมหรือไม่ 

 หากพนักงานต้องการที่จะติดต่อสอบถาม ขอคำแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็น พนักงานสามารถติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชา

ของตน ฝ่ายบุคคล หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจได้

ทุกเมื่อ  

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ 

และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination) 

3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความ

ระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัด 

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย 

เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย 

5. เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ 

6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน 

7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้

ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน 
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จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อถือปฏิบัติ
ดังนี ้

1. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร 

ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากผู้บริหารจะต้องพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณ ทุก ๆ ข้อในฐานะที่เป็น
พนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารที่ดี และในฐานะผู้บังคับบัญชาของ
พนักงานจะต้องเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับ
ผู้บริหารไว้ ดังนี้ 

1.1 ผู้บริหารปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้น 
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์

ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก 
รวมทั้งไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1.2 ผู้บริหารปฏิบัตติ่อพนักงาน 
ผู ้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพใน

ความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่พนักงาน
ต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม  และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่าง
มีเหตุผล 

1.3 ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า 
ผู้บริหารต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมทางธุรกิจ ท่ีบริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

1.4 ผู้บริหารปฏิบัตติ่อคู่ค้า 
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตาม

เงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

1.5 ผู้บริหารปฏิบัตติ่อคู่แข่งทางการค้า 
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลั บของคู่

แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต 

1.6 ผู้บริหารปฏิบัตติ่อสังคมและสิง่แวดล้อม 
ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม  รวมถึงให้

ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

2. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงาน 

เพื่อเป็นการเสรมิสร้างการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
2.1 พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ทำงานให้ดียิ่งขึ้น ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท 
2.2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด 
2.3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเช่ือฟังผู้บังคับบัญชาท่ีสั่งการโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท 
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2.4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟ้ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่
ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท 

2.5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้ อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงาน และต่อ
บริษัท 

2.6 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใด ๆ ที่อาจทำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ ยง
ไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที 

2.7 พนักงานไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก หรือทำ
ธุรกิจแข่งขันกับบริษัท 

2.8 พนักงานพึงปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค 
2.9 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด 
2.10 พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน 

หรือช่ือเสียงของบริษัท 
2.11 พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิให้

สิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร 
บทกำหนดโทษ 

กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้พิจารณาไปตาม
โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งนี้ให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู้พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุป
เรื่องส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสินความผิดพร้อมท้ังระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หาก
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้    ก็ให้นำ
เรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและกำหนดโทษต่อไป 

การกำหนดโทษ 
1. ตักเตือนด้วยวาจา 
2. ตักเตือนด้วยหนังสือ 
3. ตัดค่าจ้าง 
4. พักงาน 
5. เลิกจ้าง โดยไมจ่่ายค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
6. ดำเนินคดตีามกฎ 
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ข้อกำหนดในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร 

และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ดังต่อไปนี้ 

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ 

2. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับ

บุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนใน

การพิจารณาอนุมัติ 

3. ในกรณีที ่เข้าข่ายเป็นรายการที ่เกี ่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัต ิตาม 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดโดย 

3.1 การทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์

เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มี

ความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี จะต้องขออนุมัติหลักการ และวงเงินในการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท 

หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว 

3.2 ให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดรายการ ตามหลักการที่ได้ผ่านการอนุมัติตามข้อ 3.1 เพื่อรายงานในที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท 

4. ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่ไม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ 3.1 ในการทำธุรกรรม

ดังกล่าว ให้ขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนที่จะมีการทำรายการเป็นครั้ง ๆ ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

คู่มือการกำกับดูแลกจิการที่ดี ฉบับอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท ลงวันที ่22 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 19 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 
CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

นโยบายที่สำคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 
 

1. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมี

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง 
การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความ
เสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทจัดไว้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่องดังนี้ 

1. ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริง และได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี 
3. การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
4. วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัท ได้มีการบรรลุและดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล 

  การตรวจสอบภายใน 
บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและหน่ วยงาน

ตรวจสอบภายในของบริษัท และใช้บริการของสำนักงานตรวจสอบภายนอกร่วมด้วย เพื่อกำกับดูแลการทำงานในด้านต่าง ๆ 
และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายใน
ระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับ
ดูแลกิจการของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
  บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี ่ยงทั่วทั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็นระบบตั้งแต่  วันที่ 19 ตุลาคม 2558 โดยจัดตั้ง
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าท่ีในการจัดทำนโยบาย วางระบบ และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและ
จากการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ มีการสื่อสาร จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้ 

 2.1  การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสีย่ง 
เป็นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารความเสี ่ยงให้

สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และจะ
ดำเนินการจัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน 

2.2  การระบุความเสี่ยง 
เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิด

จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่นจากสภาพแวดล้อม  กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่ง
ถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษัทจะนำมาความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน 

2.3  การวิเคราะห์ความเสีย่ง 
เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมิน ระบบการควบคุมที่มีอยู่ และการ

จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงท่ีเหลือยังคงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการการ 
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จัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ 
ให้กำหนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน 

2.4  การจัดการความเสี่ยง 
เป็นการกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงท่ีมีความสำคัญ ตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในข้ันตอนของการ

วิเคราะห์ความเสี่ยง  การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง 

 2.5  การติดตามผลและการสอบทาน 
เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนท่ีกำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 3. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
             บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และ
สารสนเทศเรื่องอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่ าเทียมกันโดย
สารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใส และต้องเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  

4. นโยบายด้านบัญชีและการเงิน 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการทำรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ทันเวลา

สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  ดังนั้นจึงกำหนดให้บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกำหนดทางบัญชีและการเงินของ
บริษัทฯ  และหลักการบัญชีท่ียอมรับท่ัวไปอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

4.1  ความถูกต้องของการบันทึกรายการ 
        การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทฯ จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือ

ยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ และตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี
เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม 

4.2  รายการทางบัญชีและการเงิน 
        รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัทฯ จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ 

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และเป็นไปตามระเบียบการเงินและการ
บัญชีของบริษัท พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในชั้นตอน
ต่างๆ 

5. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย การเคารพกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท 
        บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ  
และก่อนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่อาจมีข้อกฎหมายกำหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง  มีการสอบทานอย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบ
โดยผู้ที่รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  

5.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

5.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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5.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย “การกำกับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” ของ
บริษัท 

5.4 บุคลากรทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรือ 
ในต่างประเทศ เพ่ือให้การจัดทำบัญชีและบันทึกทางการเงินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 

6. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 เพื ่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายงานที่เกี ่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในข้อบังคับของบริษัท โดย
กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามความหมายและ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดในเรื่องนั้น ๆ 
ด้วย 
 คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสม
อย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยในส่วนของราคาและเง่ือนไขเสมือนทำ
รายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดง
ข้อมูลประจำปี 56-1 ด้วย นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใด ที่มีส่วนได้ เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทและบุคคลเหล่านั้น 
 บริษัทมีนโยบายที่มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท 
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดข้อควรปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

6.1 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหาร ต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ
ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักสำคัญ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติ
รายการดังกล่าว 

6.2 ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท ได้แก่ การทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือ
ได้รับประโยชน์น้อยกว่าท่ีควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท 

6.3 ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 
6.4 หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 
6.5 กรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น เพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่มี

ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง 

6.6 ห้ามมิให้กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงคู ่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว แสวงหา
ผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัวกับบริษัท เช่น กระทำการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หากมีการกระทำน้ันๆ 
ต้องทำเอกสารช้ีแจงและเปิดเผยข้อมูลให้บริษัททราบทุกกรณี 

7. นโยบายการรักษาและใช้ทรัพย์สิน และความลับของบริษัท 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่รักษาทรัพย์สิน ใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล และความลับของบริษัท ให้เกิดประสิทธิภาพมาก

ที่สุด ท้ังนี้ได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติดังนี้ 
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7.1 พนักงานต้องดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานให้อยู่ในสภาพดีและใช้
ทรัพยากร หรือพลังงานในการทำงานโดยประหยัด หรือสิ้นเปลืองน้อยที่สุด 

7.2 พนักงานต้องช่วยกันระมัดระวัง และปกป้องทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทมิให้เสียหาย หรือสูญหายจากบุคคลใดหรือภัยพบิตัิ 
และไม่นำทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต 

7.3 ต้องจัดทำเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสือ 
รายงาน หรือเอกสารของบริษัท 

7.4 พนักงานต้องไม่ฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่งของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือทำให้ทรัพย์สินของบริษัทเสียหาย 
7.5 พนักงานต้องทราบและปฏิบัติตามแนวทางการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
7.6 ห้ามนำซอฟต์แวร์มาติดตั้ง หรือบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต 
7.7 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศตา่งๆ ให้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ผู้บริหาร และ

พนักงาน ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

8. นโยบายการซ้ือขายหลักทรัพย์ การใช้ข้อมูลภายในและความลับของบริษัท 
8.1 บริษัทได้กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะชอง

บุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ 
8.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล

ดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอขายซื้อ  หรือเสนอ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำ
ดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใด
ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัท 

8.3 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรอื
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

8.4 ต้องรักษาไว้ซึ ่งผลประโยชน์และความลับของบริษัท หรือของลูกค้า ห้ามนำความลับของบริษัทไปเปิดเผยแก่
บุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว 

9. นโยบายการให้หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด 
ในการให้หรือรับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือ ต้องปฏิบัติดังนี้ 
 9.1 การรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด 

(1) บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท งดรับสิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การรับของขวัญ การขอรับเรี่ยไร การขอเลี้ยงรับรอง การรับเงินบริจาค เป็น
ต้น จากลูกค้า คู่ค้า หรือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐในรูปของเงินสด หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถ
แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยง่าย ยกเว้นการให้หรือรับในกรณีงานศพ งานแต่งงาน งานบวช หรือในเทศกาลประเพณีนิยม 

(2) พนักงานมีหน้าที่ช้ีแจงให้คู่ค้าธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบถึงประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ ของบริษัท 
เป็นระยะ และขอให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว 

(3) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น คู่ค้าไม่ทราบถึงประกาศ 
นโยบายไม่รับของขวัญ และได้นำสิ่งของมามอบให้แล้ว หรือ บริษัทมอบหมายให้พนักงานเข้าร่วมงานและได้รับของรางวัลจาก
การจับฉลาก หรือ พนักงานตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับสิ่งของนั้นได้ ด้วยต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
บุคคล หรือ องค์กรนั้น ๆ พนักงานควรปฏิบัติ ดังนี้ 



  

คู่มือการกำกับดูแลกจิการที่ดี ฉบับอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท ลงวันที ่22 กุมภาพันธ์ 2564 หน้า 23 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 
CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 (ก) กำหนดให้ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป หรือพนักงานท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนบริษัท เป็นผู้รับมอบสิ่งของ  
(ข) เมื่อรับสิ่งของแล้ว จะต้องนำส่งไปยังฝ่ายบุคคลทันที เพื่อทำการบันทึกและเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา

ดำเนินการต่อสิ่งของนั้น ๆ ตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็น ของบริโภคที่มีวันหมดอายุภายใน 1 เดือน หรือ ของ
ชำร่วย มูลค่าไม่เกิน 500 บาท โดยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลมีอำนาจในการพิจารณาแจกจ่ายสิ่งของให้แก่พนักงาน
ตามความเหมาะสม 

(4) กรณีที่บริษัทถูกเสนอรางวัล ของที่ระลึก หรือสิ่งของใด ๆ จากการจัดประกวดแข่งขัน การทำสัญญากับทางพันธมิตร
ทางธุรกิจ หรืองานท่ีมีลักษณะเพื่อยกย่องชมเชยผลงานของบริษัท บริษัทสามารถรับสิ่งของนั้นได้ในรูปแบบระหว่างองค์กร โดย
มอบหมายให้ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้แทนในการรับ โดยสิ่งของดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ตัวแทนผู้รับ
มอบหมายจะต้องนำมาให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้บันทึกรับและเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาดำเนินการต่อสิ่งของนั้น ๆ 

(5) บริษัทอนุโลมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับของชำร่วยท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 500 บาท ในช่วงเทศกาลอัน
เป็นประเพณีนิยม งานประชาสัมพันธ์ หรืองานเสวนาต่าง ๆ เช่น ปฏิทิน พวงกุญแจ ปากกา สมุดบันทึก เหรียญที่ระลึกที่มีตรา
สัญลักษณ์ขององค์กร หรืองานนั้น ๆ ระบุไว้ เป็นต้น โดยมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาหรือระดับผูอ้ำนวยการฝา่ยขึ้นไปเป็นผู้แทน
ในการรับ และพิจารณาแจกจ่ายของชำร่วยให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม 

(6) การขอรับเงินสนับสนุน หรือสิ่งของ (Sponsor) สามารถกระทำได้ในลักษณะระหว่างองค์กร โดยการดำเนินการขอรับ
เงินสนับสนุนต้องผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนของบริษัท และได้รับการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น 

(7) การรับข้อเสนอการสัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน หรือเยี่ยมชมกิจการ โดยคู่ค้าธุรกิจเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย สามารถทำได้ 
หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ ปัจจัยที่ต้องระวังการรับ
ข้อเสนอ มีดังน้ี 

 (ก) ข้อเสนอที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล มิใช่ ระหว่างองค์กร 
 (ข) ข้อเสนอที่มิได้มีการระบุในข้อตกลงสัญญา 
 (ค) ข้อเสนอที่มีเจตนาในการท่องเที่ยวมากกว่าการให้เรียนรู้ 

9.2 การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด 
บริษัทกำหนดเรื่องการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท สามารถปฏิบัติ

ได้ในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม และขนบธรรมเนียม ซึ ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยให้ขออนุมัติดำเนินการจากระดับ
ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป นอกจากนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการดำเนินการในลักษณะการให้สินบน อันอาจนำไปสู่การทุจริต
คอร์รัปชั่น บริษัทกำหนดให้ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการ และเป็นผู้แทนมอบ
สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นในนามตัวแทนของบริษัท 

9.3 นโยบายเงินบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนับสนุน 
การให้ หรือ รับเงินบริจาค เงินเรี่ยไร เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือ เงินอ่ืนใดเพื่อการกุศล ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และ

ชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องมั่นใจได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการให้หรือรับสินบน ทั้งนี้ ใน
กรณีที่เงินบริจาคมีมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะนำเสนอต่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้ลงนามอนุมัติ 
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 

9.4 นโยบายช่วยเหลือทางการเมือง 
บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด นักการเมือง

คนใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใด และบริษัทไม่นำเงินทุน หรือทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อสนับสนุนพรรค
การเมือง หรือนักการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งสิ้น  
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ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ตำแหน่ง หน้าที่ ทรัพย์สิน เวลา หรือสิ่ง
อำนวยความสะดวกใด ๆ ของบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ หรือสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง หรือ องค์กรการเมือง  หรือ
สมาชิกขององค์กรการเมือง ตลอดจนห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อชี้ชวน กดดัน หรือบังคับ
ให้เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา ให้การสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง 

9.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ห้าม การให้ หรือ รับสินบน ในการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบกับคู่ค้า คู่สัญญา หรือ หน่วยงานใด ๆ ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท และการดำเนินการใด ๆ ทางธุรกิจต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่ขัดต่อบทบัญญัติตาม
กฎหมาย อนึ่ง ในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นกับคู่ค้าธุรกิจ บริษัทจะชี้แจง และส่งเสริมให้คู่ค้า
ธุรกิจ ดำเนินการตามหลักการ และแนวปฏิบัติของ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Conduct)  

10. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการ

สื่อสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูล  เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และ
ข้อมูลของบริษัทฯ  อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อ
ประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัทฯ  จึงกำหนดให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

10.1 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถที่
ทันสมัย 

10.2 พนักงานจะต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล 
หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี  

10.3 ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลน้ัน ๆ  ที่จะต้อง
ดูแลไม่ใหเ้กิดความผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม 

10.4 ใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และเป็นมาตรฐาน   
10.5 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ 
10.6 เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของตนเอง จากการเข้าถึงจากภายนอก

หรือการโจรกรรมและการบ่อนทำลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างต่อเน่ือง 
10.7 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องกำหนดมาตรการ

ในการควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่งคงและปลอดภัย รวมทั้งต้องติดตามให้บุคลากรทุกคนถือ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด 

11. การติดตามดูแลใหม้ีการปฏิบัต ิ
           บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ
และถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด  
           ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของ
ตนทราบ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ อย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร และหนักงานผู้ใดกระทำผิดหลักการกำกับดูแล
กิจการตามที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทั้งทางวินัย และหากมีการกระทำท่ีเชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทฯ 
จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไป 
           หากพนักงานพบเห็นการกระทำ ผิดกฎหมาย และ / หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการตามที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้ ให้แจ้งข้อ
ร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปดิเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส  เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรยีนดังกลา่ว 
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นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้ารับผดิชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้

เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการ

กำกับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการดำเนินงานของ

คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเพื่อควบคุม จัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมี

ประเด็นสำคัญดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ

บริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทน้ันให้เป็นไปตาม นโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมี

การกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ 

3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ 

เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้ 

4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มี

ประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ 

5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่าง ๆ การทำรายการ การได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  การกู้ยืมหรือการขอสินเช่ือใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การ

เลิกบริษัท ท่ีมีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุม

ภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง

การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

8. คณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ และการ

บริหารความเสี่ยงท่ีดี 

9. คณะกรรมการบริษัทจะได้รับรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และมีการพิจารณาผลการ

ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป 

 


