
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

 บรษิัทมนีโยบายการปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิี่ด ี(Code of Best Practice) เพื่อเสรมิสร้างความโปร่งใส และ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั อนัจะท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในกลุ่มผูถ้อืหุ้น ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้กีารก าหนดหลกัการการก ากบัดแูลกจิการ ซึง่เป็นการปฏบิตัติามแนวทางการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ซีึง่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัการการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัครอบคลุม
หลกัการ 5 หมวด ดงันี้ 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหค้วามส าคัญในสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจา้ของบริษัท 

และในฐานะนักลงทุนในหลักทรพัย ์เช่น สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหลักทรพัยท์ี่ตนถืออยู่ สิทธิในการไดร้บัขอ้มูลของ

บริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชมุผูถื้อหุน้ สิทธิในการแสดง

ความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอน

กรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การอนมุตัิธุรกรรมที่ส  าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ขา้งต้นแล้ว บรษิัทยงัได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ทีเ่ป็นการอ านวยความสะดวก

ในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. บรษิทัจะจดัใหม้กีารประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ภายในสี ่(4) เดอืนนับจากวนัสิน้สุดรอบบญัชขีองแต่ละปี โดย
จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม และขอ้มลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนถึงวนัประชุม ส่วนกรณีวาระส าคญันัน้จะจดัส่งขอ้มูลให้ผูถ้อืหุน้รบัทราบล่วงหน้าสบิสี ่(14) วนั ก่อนถึง
วนัประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมรีะยะเวลาในการพจิารณา ยกตวัอย่างวาระส าคญั เช่น วาระเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมตักิารเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ใหบุ้คคลในวงจ ากดั (PP) ในราคาต ่า การเสนอขายหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่
ให้กบักรรมการและพนักงาน (ESOP) การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทั การท ารายการที่เกี่ยว
โยงกัน การได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ที่มีนัยส าคญั และการเพิกถอนหลกัทรพัย์ เป็นต้น  และลง
ประกาศหนังสอืพมิพแ์จง้วนัเชญิประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาสาม (3) วนัตดิต่อกนัก่อนทีจ่ะถงึวนัประชุม โดยใน
แต่ละวาระการประชุมจะมคีวามเหน็ของคณะกรรมการประกอบไปดว้ย 

1.2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งทีบ่รษิทั
ไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม 

ก่อนการประชุมบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถส่งความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหน้าก่อน
วนัประชุมผ่านอเีมลแ์อดแดรสของเลขานุการบรษิทัได ้ที ่charoen.b@rhombho.co.th 

1.3. บริษัทมีนโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่ในการจดัประชุมผู้ถือหุ้นของ
บรษิทัซึง่สะดวกแก่การเดนิทาง รวมถงึวนัเวลาทีเ่หมาะสมและจดัสรรเวลาในการประชุมอย่างเพยีงพอ 



1.4. ในการประชุมบรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ขอ้ซกัถาม ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืแสดงความเหน็ต่อทีป่ระชุมใน
ประเดน็ต่างๆ อย่างอสิระและเท่าเทยีมกนั ทัง้นี้ ในการประชุมผูถ้อืหุน้จะมกีรรมการและผูบ้รหิารที่เกีย่วขอ้ง
เขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบค าถามและใหข้อ้มลูรายละเอยีดในทีป่ระชุม 

1.5. บรษิทัจะจดัท ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้แจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในสบิสี ่(14) วนันับแต่
วนัประชุมผูถ้อืหุ้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนัทกึรายละเอยีดการ
ประชุมอย่างครบถว้นเหมาะสม 

2. การแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ รวมทัง้การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

2.1. การแต่งตัง้กรรมการ 

 บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธใินการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มแนบประวตัโิดยย่อและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ของกรรมการแต่ละคนทีจ่ะ
เสนอแต่งตัง้ต่อผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

2.2. การถอดถอนกรรมการ 

 ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดและขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยต้องใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3 ใน 4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนหุ้นทีถ่ือโดยผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีง 

2.3. การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 

 ผูถ้ือหุ้นมสีทิธใินการพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทัง้ที่เป็นตวัเงนิและ/หรอืมใิช่ตวัเงนิ โดยจะมวีาระ
การประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้ น าเสนอหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนด
ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละต าแหน่งทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและ/หรอืมใิช่ตวัเงนิเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ
เป็นประจ าทุกปีดว้ย 

3. สิทธิในการอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี 

 บรษิทัก าหนดใหก้ารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัช ีต้องผ่านการพจิารณาอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ใน
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ซึ่งผู้สอบบญัชขีองบรษิัทต้องมคีวามเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบญัชทีี่ได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยบรษิัทจะแนบรายละเอยีดเกี่ยวกบัผูส้อบ
บญัชทีีเ่สนอเขา้รบัการแต่งตัง้ ส านักงานสอบบญัชทีีส่งักดั ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้อบบญัช ีความเป็นอสิระ
ของผูส้อบบญัช ีจ านวนปีทีผู่ส้อบบญัชรีายนัน้เป็นผูส้อบบญัชใีห้บรษิทั (กรณีเสนอแต่งตัง้รายเดมิ) และค่าบรกิารของ
ผูส้อบบญัช ีและ/หรอื ค่าบรกิารอื่น (ถา้ม)ี ไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์บรษิทัเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
สามารถพจิารณาความเหมาะสมของผูส้อบบญัชกี่อนพจิารณาอนุมตัิ 

4. สิทธิในการรบัส่วนแบ่งก าไร 

 บรษิทัก าหนดการจดัสรรส่วนแบ่งก าไรใหผู้ถ้อืหุน้ในรูปของเงนิปันผล โดยต้องผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากผู้
ถอืหุน้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี หรอืการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ หรอืการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ 
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 



5. สิทธิในการได้รบัข้อมูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม ่าเสมอและ
ทนัเวลา 

 บรษิทัมนีโยบายในการเปิดเผยต่อผูถ้อืหุน้ดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถ้วน โดยไม่เลอืกปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผูถ้ือหุน้ทุกคนมสีทิธเิข้าถงึและไดร้บัขอ้มูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบรหิารงาน
ของบรษิัทที่เปิดเผยอย่างเพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลาและเท่าเทียมกนั โดยสามารถติดต่อบรษิัทหรอืรบัขอ้มูลผ่าน
ช่องทางตดิต่อต่างๆ อาท ิ

- เวบ็ไซตบ์รษิทั: www.rhombho.co.th 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสรา้งความเท่าเทยีมกนัให้เกิดขึน้กบัผูถ้ือหุน้ทุกราย โดยในการด าเนินการประชุมผู้ถอืหุ้น
แต่ละครัง้ บรษิทัจะใหโ้อกาสแก่ผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัทุกราย โดยก าหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตาม
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ คอื หนึ่งหุ้นมสีทิธเิท่ากับหนึ่งเสยีง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วย
ตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดย
ใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดทีบ่รษิทัไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม และบรษิทัไดบ้นัทกึรายงานการ
ประชุมอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมชดัเจนในสาระส าคญั และจดัส่งรายงานการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกราย ภายหลงัจาก
ที่ได้จดัส่งรายงานต่อตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ แล้วหลงัการประชุมเสรจ็สิ้นสบิสี ่(14) วนัเสมอ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบรษิทัดว้ย 

 นอกจากนี้ บรษิัทได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมชิอบ ( Insider trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวขอ้ง ซึ่งหมายถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานในหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน (รวมทัง้คู่สมรสและ
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อยสามสบิ (30) วนัก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี และควรรอคอยอย่าง
น้อยยี่สบิสี่ (24) ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลนัน้ต่อ
บุคคลอื่นดว้ย 

 บรษิทัไดใ้หข้อ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้รหิารเกีย่วกบัหน้าทีท่ีผู่บ้รหิารต้องรายงานการถอืหลักทรพัย์ในบรษิทั 
และบทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ในกรณีทีก่รรมการ หรอืผูบ้รหิารมกีารซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ต้องรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์น
บรษิัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายในสาม (3) วนัท าการ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

 บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนักงาน
และผู้บรหิารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การ
สนับสนุนและขอ้คดิเหน็จากผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกจิของบรษิัท 
ดงันัน้บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดแูลเป็น
อย่างด ี 



 นอกจากนี้ บรษิทัยงัส่งเสรมิใหม้คีวามร่วมมอืระหว่างบรษิทัและกลุ่มผูม้ส่ีวนไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม เพื่อสรา้งความ
มัน่คงใหแ้ก่บรษิทัตามแนวทาง ดงัต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมัน่เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึง
ก าหนดใหพ้นักงานตอ้งปฏบิตัติามแนวทางต่อไปนี้ 

- ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็น
ธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

- ก ากบัดูแลการด าเนินการ เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิัท มสีถานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานที่ด ีและมกีาร
น าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิัท ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงนิ การบญัชแีละรายงานอื่นๆ 
โดยสม ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจง้ขอ้มลูผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
บรษิทั การประกาศทางหนังสอืพมิพ ์หรอืการส่งจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตของบรษิัท ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ ซึ่ง
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนับสนุนและมเีหตุมผีลอย่างเพยีงพอ 

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ้ื่น โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบรษิทั ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรอื
ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร 

- ปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนัในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

พนักงาน : บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของพนักงานบรษิทั ซึง่เป็นทรพัยากรทีม่คี่ายิง่ บรษิทัจงึก าหนดนโยบายใหม้ี
การปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมทัง้ดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยไดย้ดึหลกั
ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

- ปฏบิตัติ่อพนักงานดว้ยความเคารพในเกยีรต ิศกัดิศ์ร ีและสทิธส่ิวนบุคคล 

- รกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนักงานอยู่เสมอ 

- การแต่งตัง้และโยกยา้ย รวมถงึการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระท าดว้ยความสุจรติใจ และตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน้ 

- ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนักงาน อย่างสม ่าเสมอ อาท ิการจดัอบรมสมัมนา 
การฝึกอบรม และใหโ้อกาสอย่างทัว่ถงึกบัพนักงานทุกคน 

- ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกจิลกัษณะของงาน ผล
การปฏบิตังิาน และความสามารถของบรษิทัในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 

- หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรม ซึง่อาจมผีลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าทีก่ารงานของพนักงาน 

- ใหพ้นักงานทุกคนรบัทราบถงึนโยบายและสวสัดกิารทีพ่นักงานพงึไดร้บัโดยมคีู่มอืพนักงานซึง่ก าหนดระเบยีบ
ขอ้บงัคบัการท างาน ประกนัสุขภาพแบบกลุ่ม การประกนัชวีติแบบกลุ่ม กองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นตน้ 

- เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการท างาน และก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีนการท างานร่วมกนั 



คู่แข่ง : บรษิทัมุ่งด าเนินธุรกจิโดยประสงคท์ีจ่ะประสบความส าเรจ็อย่างยัง่ยนื และเป็นบรษิทัชัน้น าในธุรกจิ ภายใตก้าร
แขง่ขนัในอุตสาหกรรมอย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรม โดยมหีลกัการปฏบิตัติ่อคู่แขง่ทางการคา้ดงันี้  

- ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี

- ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์
ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  

- ไม่กล่าวหาในทางรา้ย หรอืมุ่งท าลายชื่อเสยีงแก่คู่แขง่ทางการคา้ 

- ไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่นหรอืคู่แขง่ทางการคา้ 

คู่ค้า : บรษิัทปฏิบตัติ่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจรติ โดยยดึถือการปฏิบตัติามสญัญาและค ามัน่ที่ให้ไวก้บัคู่ ค้าอย่าง
เคร่งครดั พร้อมทัง้คดัเลอืกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมนิและคดัเลอืกคู่ค้าของบรษิัทเพื่อ
ป้องกนัการทุจรติและประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

ลูกค้า : บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของลูกคา้ จงึไดก้ าหนดนโยบายในการปฎบิตัติ่อลูกคา้ดงันี้ 

- บรกิารลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มคีวามกระตอืรอืรน้ พรอ้มใหบ้รกิารตอ้นรบัด้วยความจรงิใจ เตม็ใจ ตัง้ใจ และ
ใส่ใจ รวมทัง้บรกิารดว้ยความรวดเรว็ ถูกตอ้งและน่าเชื่อถอื 

- รกัษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าขอ้มลูของลูกคา้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

- ใหข้อ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพื่อใหท้ราบเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร โดย
ไม่มกีารโฆษณาที่เกนิความเป็นจรงิอนัจะเป็นเหตุให้ลูกค้าเขา้ใจผดิเกี่ยวกบัคุณภาพ หรอืเงื่อนไขใดๆของ
สนิคา้และบรกิารของบรษิทั 

- ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นประโยชน์กบัลูกคา้สงูสุด 

เจ้าหน้ี : บรษิัทยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวนิัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กบัเจ้าหนี้ โ ดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัท บนพื้นฐานของการได้รบัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย หลกีเลี่ยงสถานการณ์ที่
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเจรจา แกปั้ญหาทีต่ัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกจิ โดยมแีนว
ทางการปฏบิตัดิงันี้  

- ไม่เรยีก หรอื รบั หรอื จ่าย ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติกบัเจา้หนี้ 

- กรณีทีม่ขีอ้มูลว่ามกีารเรยีก หรอื รบั หรอื จ่าย ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติเกดิขึน้ ต้องเปิดเผยรายละเอยีด
ต่อเจา้หนี้ และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

- ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้ใดได ้ต้องรบี
แจง้ใหเ้จา้หนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

ชุมชนและสงัคม : บรษิทัใหค้วามส าคญักบัชุมชนและสงัคมโดยรอบ ดว้ยตระหนักดวี่าบรษิทัเปรยีบเสมอืนเป็นส่วน
หนึ่งทีจ่ะร่วมก้าวเดนิไปสู่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนืสบืไป บรษิทัจงึไดด้ าเนินกจิกรรมเพื่อชุมชน
และสงัคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกจิภายใตค้วามรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม ดงันี้ 

- มนีโยบายในการประกอบธุรกจิซงึค านึงถงึสภาพสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั และปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบั
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีบ่งัคบัใชอ้ยู่อย่างเคร่งครดั 



- มีนโยบายการด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อย่างชดัเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายใน
องคก์ร 

- ส่งเสรมิใหพ้นักงานของบรษิทัมจีติส านึกและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

- เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัเขา้ไปด าเนินธุรกจิ 

- ด าเนินกจิกรรมเพื่อร่วมสรา้งสรรคส์งัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหชุ้มชนทีบ่รษิทั ตัง้อยู่มี
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ทัง้ทีด่ าเนินการเองและร่วมมอืกบัหน่วยงานของภาครฐั ภาคเอกชนและชุมชน 

- ใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ กบัชุมชนโดยรอบในพืน้ทีท่ีบ่รษิทัเขา้ไปด าเนินธุรกจิอยู่ตามควรแก่กรณี 

- ตอบสนองอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพต่อเหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มชุมชน ชวีติและทรพัยส์นิ 
อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษิทั โดยใหค้วามร่วมมอือย่างเตม็ทีก่บัเจา้หน้าทีภ่าครฐั และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

หน่วยงานของรฐั : บรษิัทมุ่งปฏิบตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและขอ้ก าหนดต่างๆ ของทางราชการ ส่งเสรมิการให้
ความร่วมมอืและสนับสนุนมาตรการของรฐัและเอกชนในการต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ และค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เป็นธรรม 

 ทัง้นี้ บรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหส้ทิธขิองผูม้ส่ีวนได้
เสยีเหล่านี้ไดร้บัการดแูลอย่างด ี

นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดก้ าหนดจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัสิ าหรบัพนักงานเพื่อถอืปฏบิตัดิงันี้ 

- พนักงานพงึปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ อุตสาหะ ขยนัหมัน่เพยีร และปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน
ใหด้ยีิง่ขึน้ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบรษิทั 

- พนักงานพงึประพฤตปิฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างานของบรษิทัโดยเคร่งครดั 

- พนักงานพงึใหค้วามเคารพและเชื่อฟังผูบ้งัคบับญัชาทีส่ัง่การโดยชอบ ตามนโยบาย และระเบยีบขอ้บงัคบัของ
บรษิทั 

- พนักงานพงึมคีวามสมคัรสมานสามคัคตี่อกนั และเอื้อเฟ้ือช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแย้ง 
ซึง่จะน าไปสู่ความเสยีหายต่อบุคคลอื่น และบรษิทั 

- พนักงานพึงเคารพสทิธแิละให้เกียรติซึ่งกันและกันหลกีเลี่ยงการน าขอ้มูลหรอืเรื่องราวของผู้อื่นทัง้ในเรื่อง
เกีย่วกบัการปฏบิตังิาน และเรื่องส่วนตวัไปเปิดเผยหรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
ทัง้ต่อพนักงาน และต่อบรษิทั 

- พนักงานพงึหลกีเลี่ยงการรบัของขวญัใดๆ ทีอ่าจท าใหต้นเองรูส้กึอดึอดัในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นภายหน้า หาก
หลกีเลีย่งไม่ไดใ้หแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัท ี

- พนักงานไม่ใชต้ าแหน่งหน้าที ่หรอืประโยชน์จากหน้าทีก่ารงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรอืพรรคพวก 
หรอืท าธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทั 

- พนักงานพงึปฏบิตั ิต่อลูกคา้ คู่คา้ ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ และดว้ยความเสมอภาค 

- พนักงานพงึรกัษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รอย่างเคร่งครดั 



- พนักงานพงึรายงานเรื่องทีไ่ดร้บัทราบใหผู้บ้งัคบับญัชาโดยมชิกัชา้ เมื่อเรื่องทีร่บัทราบอาจมผีลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั 

- พนักงานพึงรกัษาดูแลสทิธปิระโยชน์ และทรพัย์สินของบรษิัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที ่
ประหยดั มใิหส้ิน้เปลอืง สญูเปล่า เสยีหาย หรอืเสื่อมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

บทก าหนดโทษ 

 กรณีทีฝ่่ายบรหิารและพนักงาน ปฏบิตัตินในลกัษณะทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ใหม้ี
การพจิารณาตามโครงสรา้งการจดัองค์กรของบรษิทั และระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน ทัง้นี้ใหแ้ต่ละฝ่ายงาน
เป็นผูพ้จิารณาในเบือ้งตน้และสรุปเรื่องส่งต่อใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัสงูและสายงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป เพื่อตดัสนิความผดิ
พรอ้มทัง้ระบุโทษตามความเหมาะสม แต่หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้รุนแรงและก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
เป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวนิิจฉยัของต้นสงักดัได ้กใ็หน้ าเรื่องเขา้สู่ฝ่ายบรหิารของบรษิทั เพื่อพจิารณาหาขอ้สรุปและ
ก าหนดโทษต่อไป 

การก าหนดโทษ 

1. ตกัเตอืนดว้ยวาจา 

2. ตกัเตอืนดว้ยหนังสอื 

3. ตดัค่าจา้ง 

4. พกังาน 

5. เลกิจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

6. ด าเนินคดตีามกฎหมาย 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลทีม่คีวามถูกต้องครบถว้น และโปร่งใส ทัง้รายงานขอ้มูล
ทางการเงินและข้อมู.ลทัว่ไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของ
บริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบรษิัทได้เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศของบรษิัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ  
www.rhombho.co.th 

 ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธน์ัน้ บรษิทัยงัไม่ไดม้กีารจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะ อย่างไรกต็าม ในเบือ้งต้น 
บรษิทัไดม้อบหมายให้ เลขานุการบรษิทั ท าหน้าที่ตดิต่อสื่อสารกบัผูล้งทุน ผูถ้อืหุ้น รวมทัง้นักวเิคราะห์และภาครฐัที่
เกีย่วขอ้ง 

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีี่
เหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจของบริษัทและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอใน        



งบการเงนิ ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคุม
ภายใน รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยบุคคลซึ่งมคีวามรูค้วามสามารถ โดยเป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการก าหนด
นโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไวอ้ย่างเป็นอสิระ โดยมอีงคป์ระกอบตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

1.1. คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของกรรมการทัง้หมด แต่
ตอ้งไม่น้อยกว่าสาม (3) คน ปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 8 คน ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวน
สาม (3) คน 

1.2. คณะกรรมการบริษัท  ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการจ านวนสี่ (4) ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรหิาร เพื่อ
ปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ ซึง่คณะอนุกรรมการแต่
ละชุดมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการแต่ละชุด 

1.3. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้มกีรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด หากแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้กใ็หอ้อกในจ านวนใกลเ้คยีงกบัจ านวนหนึ่งในสาม (1 ใน 
3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดทีสุ่ด โดยกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งนี้สามารถไดร้บัการเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้
มารบัต าแหน่งอกีได ้

1.4. บรษิทัได้ก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของบรษิทัให้ประกอบด้วยบุคคลผูม้คีวามรูด้า้นบญัชี การเงนิ 
และธุรกจิแขนงอื่นอย่างหลากหลาย เหมาะสม เพื่อใหส้ามารถปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวน
ได้เสียอื่นๆของบริษัท นอกจากนี้  ยังครอบคลุมคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

1.5. บรษิทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ระหว่างคณะกรรมการบรษิทั กบั ผูบ้รหิารอย่างชดัเจน โดย
คณะกรรมการบรษิัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผู้บรหิารในระดบั
นโยบาย ขณะทีผู่บ้รหิารท าหน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทัในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด ดงันัน้
บรษิทัจงึก าหนดใหป้ระธานกรรมการบรษิทั และ กรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคล คนละคน โดยทัง้สองต าแหน่ง
ตอ้งผ่านการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีวามเหมาะสมทีสุ่ด 

 ทัง้นี้ บรษิทัมเีลขานุการบรษิทัซึง่ท าหน้าทีใ่หก้ารสนับสนุนงานของคณะกรรมการบรษิทัในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กฎระเบยีบ จดัการเรื่องการประชุมกรรมการ และคณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้โดยคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง และการประชุม
ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบรษิัท และข้อพึงปฏิบตัิที่ดี รวมทัง้การจดัท าและเก็บรกัษาทะเบียน
กรรมการ หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีทีร่ายงาน
โดยกรรมการหรอืผู้บรหิาร และด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศ
ก าหนด พรอ้มทัง้จดัส่งส าเนารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีซึง่จดัท าโดยกรรมการใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้  

 



2. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวามรู ้ทกัษะและความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย และมภีาวะผูน้ า 
ซึง่เป็นทีย่อมรบั โดยคณะกรรมการบรษิทัจะมส่ีวนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์นโยบายแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมติของที่
ประชุมผู้ถอืหุน้ และเพื่อประโยชน์ในการตดิตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิัทอย่างใกล้ชดิ คณะกรรมการ
บรษิทัจงึไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อตดิตามและดแูลการด าเนินงานของบรษิทั 

2.1. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทัง้นี้ คณะกรรมการจะจดัใหม้ี
การทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าใหเ้หมาะสมอยู่เสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ 
ทัง้นี้  บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและหรอืตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ก าหนดทุกประการ โดยจะ
เปิดเผยรายงานการก ากบัดแูลกจิการไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

2.2. จรรยาบรรณธรุกิจ 

 บรษิัทได้ก าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้
ผูเ้กีย่วขอ้งยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภารกจิของบรษิทัดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ และเทีย่งธรรมทัง้การ
ปฏบิตัิต่อบรษิทั และผู้มส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม รวมทัง้การก าหนดระบบติดตามใหม้กีารปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวเป็น
ประจ า 

2.2.1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

 บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะรบัผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเจรญิเติบโตของ
บรษิทัอย่างยัง่ยนืและใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมอย่างตอ่เนื่อง  รวมทัง้จะด าเนินการอย่างโปร่งใส มรีะบบบญัชทีีเ่ชื่อถอื
ได ้และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักล่าว  บรษิทัจงึยดึถอือย่างเคร่งครดัตามแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

2.2.1.1. การเจรญิเตบิโตของบรษิทัอย่างยัง่ยนื 

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุด
โดยรวม 

- บรหิารจดัการบรษิทัโดยน าความรู ้และทกัษะการบรหิารมาประยุกต์ใชอ้ย่างเตม็ความสามารถ
ทุกกรณี  รวมทัง้การตดัสนิใจด าเนินการใดๆ จะกระท าดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ 

- ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

2.2.1.2. การเปิดเผยขอ้มลู 

- รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัสม ่าเสมอและ
ครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

- ไม่เปิดเผยขอ้มลูอนัเป็นความลบัต่อบุคคลภายนอก ซึง่อาจจะน ามาซึง่ผลเสยีแกบ่รษิทั 



2.2.2. จรรยาบรรณว่าด้วยความสมัพนัธก์บัลูกค้าและประชาชน 

 บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการสรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้และประชาชนว่าจะไดร้บัผลติภณัฑ์
และบรกิารทีด่ ี มคีุณภาพในระดบัราคาทีเ่หมาะสม รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพที่ดใีหย้ัง่ยนื โดยมกีารก าหนดแนวทาง
ปฏบิตัไิวด้งัต่อไปนี้ 

2.2.2.1. มุ่งมัน่ในการสรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้  ใหไ้ดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีด่ ีมี
คุณภาพ ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม  โดยยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อย่างต่อเนื่องและจรงิจงั 

2.2.2.2. เปิดเผยข่าวสารขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารอย่างครบถว้น  ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์ และไม่
บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ  รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพทีด่ใีหย้ัง่ยนื 

2.2.2.3. ใหก้ารรบัประกนัสนิคา้และบรกิารภายใตเ้งือ่นไขเวลาทีเ่หมาะสม 

2.2.2.4. จัดท าระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และ
ด าเนินการอย่างดทีีสุ่ดเพื่อใหลู้กคา้และประชาชนไดร้บัการตอบสนองอย่างรวดเรว็ 

2.2.2.5. ไม่ค้าก าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภท
เดยีวกนัและไม่ก าหนดเงือ่นไขการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 

2.2.2.6. ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มตี่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครดั หากไม่สามารถปฏิบตัิได ้
ตอ้งรบีแจง้ใหลู้กคา้และประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาและหาแนวทางแกไ้ข 

2.2.2.7. รกัษาความลบัของลูกค้าอย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ รวมถงึไม่น าขอ้มูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

2.2.3. จรรยาบรรณว่าด้วยความสมัพนัธก์บัคู่ค้า  คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้ีการค้า 

 บรษิทัค านึงถงึความเสมอภาคและความซื่อสตัยใ์นการด าเนินธุรกจิ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้  โดยคู่คา้
ของบรษิทัพงึปฏบิตัติามกฎหมายและกตกิาต่างๆ  อย่างเคร่งครดั และมจีรรยาบรรณทีด่ใีนการด าเนินธุรกจิ ในส่วนของ
ธุรกจิทีเ่ป็นการแขง่ขนั บรษิทัจะยดึถอืกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ีและบรษิทัจะยดึถอืแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ี และเป็นธรรม
ในการกู้ยมืเงนิจากเจ้าหนี้และการช าระคนื  ดงันัน้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการดงักล่าว  บรษิัทจงึได้ก าหนดแนวทาง
ปฏบิตัไิวด้งัต่อไปนี้ 

2.2.3.1. ความสมัพนัธก์บัคู่คา้ 

- ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติในการคา้กบัคู่คา้ 

- ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ  ทีม่ตี่อคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

- กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขได ้ จะรบีแจง้ใหคู้่คา้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัพจิารณาหา
แนวทางแกไ้ขปัญหา  โดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล 

2.2.3.2. ความสมัพนัธก์บัคู่แขง่ทางการคา้ 

- ประพฤตปิฏบิตัติามกรอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ี

- ไม่พยายามท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาใหร้า้ยโดยปราศจากความจรงิ 

2.2.3.3. ความสมัพนัธก์บัเจา้หนี้ทางการคา้ 



- รกัษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ โดยเคร่งครัด  ทัง้ในแง่การช าระคืน การดูแล
หลกัทรพัย์ค ้าประกนัและเงื่อนไขอื่นๆ  รวมทัง้ไม่ใชเ้งนิทุนทีไ่ดจ้ากการกูย้มืเงนิไปในทางทีข่ดั
กบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงทีท่ ากบัผูใ้หกู้ย้มืเงนิ 

- รายงานฐานะทางการเงนิของบรษิทัแก่เจา้หนี้ดว้ยความซื่อสตัย์ 

- รายงานเจา้หนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนัในสญัญาและร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว 

2.2.4. จรรยาบรรณว่าด้วยการเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี 

 บรษิทัถอืว่าพนักงานเป็นปัจจยัหนึ่งสู่ความส าเรจ็  จงึมุ่งมัน่ในการพฒันาเสรมิสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศ
การท างานทีด่ ี ส่งเสรมิการท างานเป็นทมี  เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหพ้นักงานบรษิทัมกีารก าหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ 

2.2.4.1. ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนักงาน ในรปูแบบของเงนิเดอืน  และ/หรอืเงนิโบนัส 

2.2.4.2. ดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของพนักงานอยู่
เสมอ 

2.2.4.3. การแต่งตัง้และโยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน ต้องกระท าดว้ยความเสมอภาค 
สุจรติใจ และตัง้อยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และการกระท า/การ
ปฏบิตัตินของพนักงานนัน้ๆ 

2.2.4.4. ให้ความส าคญัต่อการพัฒนา  การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้
โอกาสพนักงานอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ 

2.2.4.5. รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาค 

2.2.4.6. ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครดั 

2.2.4.7. บรหิารงานโดยหลกีเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม  ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อความมัน่คงใน
หน้าทีก่ารงานของพนักงาน 

2.2.5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

 บรษิทัตระหนักและห่วงใยถงึความปลอดภยัของสงัคมและคุณภาพชวีติของประชาชนรวมถงึใหค้วามส าคญัใน
เรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และส่งเสรมิการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัไิว้
ดงันี้ 

2.2.5.1. บรษิัทจะค านึงถงึทางเลอืกในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิใหม้ผีลกระทบต่อความ
เสยีหายของสงัคม สิง่แวดลอ้ม และคุณภาพชวีติของประชาชนน้อยทีสุ่ด 

2.2.5.2. คนืก าไรส่วนหนึ่งเพื่อกจิกรรมทีม่ส่ีวนสรา้งสรรคส์งัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ 

2.2.5.3. ปลูกฝังจติส านึกในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมู่พนักงานทุก
ระดบัอย่างต่อเนื่อง 

2.2.5.4. ใหค้วามส าคญัในการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ทีม่เีจตจ านงเดยีวกนักบับรษิทัในเรื่องความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 



2.2.5.5. บรษิทัถอืเป็นนโยบายหลกัในการอนุรกัษ์พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่น
หลงั 

2.2.5.6. ปฏิบัติและให้ความร่วมมือในการควบคุมให้มีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงานก ากบัดแูล 

2.2.5.7. บรษิทัถอืเป็นหน้าทีแ่ละเป็นนโยบายหลกัในการใหค้วามส าคญักบักจิกรรมของชุมชนและสงัคม
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ รวมทัง้
สนับสนุนการศกึษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนทีด่อ้ยโอกาส
ใหเ้ป็นชุมชนทีเ่ขม้แขง็พึง่พาตนเองได ้

2.2.5.8. บรษิทัยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตย และส่งเสรมิใหบุ้คลากรไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ตามรฐัธรรมนูญ
ทัง้นี้ บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงิน  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่
นักการเมอืงใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงนัน้ๆ 

 ทัง้นี้ บรษิทัไดม้กีารประกาศและแจง้ใหพ้นักงานทุกคนรบัทราบและยดึปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั รวมถงึใหม้กีาร
ปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าว 

3. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า การตดัสนิใจใดๆ 
ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณา ตอ้งแจง้
ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธ์หรอืการเกีย่วโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมพจิารณาตดัสนิ รวมถงึ
ไม่มอี านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และรายการทีม่คีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และถือเป็นการปฏิบัติที่อยู่ภายใต้
หลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
รวมทัง้จะมกีารเปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

4. ระบบการควบคมุภายใน 

 บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตังิาน และเพื่อใหเ้กดิความ
มปีระสทิธภิาพในการด าเนินงาน บรษิทัจงึไดก้ าหนดภาระหน้าที ่อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคุมดูแลการใช้ทรพัย์สนิของบรษิัทให้เกิดประโยชน์ และมกีารแบ่งแยก
หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั โดยแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าทีใ่น
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหม้คีวามเหมาะสม และมปีระสทิธผิล 

5. การบริหารความเส่ียง 

 ตัง้แต่ปี 2558 บรษิทัได้มกีารท าการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในทีม่อียู่ เพื่อพจิารณาหา
แนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงาน และเพื่อบรหิารจดัการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัท
เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 



6. รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูม้หีน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ โดยมฝ่ีายบญัชแีละการเงนิ และผูส้อบบญัชี
มาประชุมร่วมกนั เพื่อน าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการบรษิัทถือเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ (รายงาน
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ) ทีป่รากฏในรายงานประจ าปี ว่างบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทีส่ าคญั ทัง้
ขอ้มลูทางการเงนิ และไม่ใช่การเงนิ มกีารด าเนินการบนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่างครบถว้น และสม ่าเสมอ 

7. การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการมีการก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกสาม (3) เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิม่เตมิตามความจ าเป็น โดยมกีารก าหนดและแจง้วาระการประชุมพรอ้มรายละเอยีดประกอบใหค้ณะกรรมการทราบ
และพจิารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมทุกครัง้ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลอย่าง
เพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน โดยมีการบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวม
เอกสารรายงานทีร่บัรองแลว้เพื่อใชใ้นการอา้งองิและสามารถตรวจสอบได้ 

 ในการประชุม ประธานกรรมการบรษิทัจะเป็นผูก้ าหนดวาระการประชุมและพจิารณาเรื่องเขา้วาระการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเขา้รบัการพจิารณาเป็นวาระ
การประชุมได ้

 ในการพจิารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบรษิทั ซึง่ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุจะเปิดโอกาสใหก้รรมการ
แสดงความคดิเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมด้วยเพื่ อรบัทราบรายละเอยีด
ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่เตมิในฐานะผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้จะไดร้บัทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหส้ามารถน าไปปฏบิตัิ
อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ ในการลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใหถ้อืมตขิองเสยีงขา้งมาก โดยกรรมการหนึ่ง
คนมเีสยีงหนึ่งเสยีง กรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วมประชมุและ/หรอืไมใ่ชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ กรณี
ทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนั ประธานในทีป่ระชุมจะออกเสยีงอกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

8. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยค านึงถึงผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัเป็นหลกั และความสอดคลอ้งกบัธุรกจิ/อุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารแต่ละคน  

 บรษิทัใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม โดยเป็นอตัราที่
แข่งขนัได้ในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั เพื่อที่จะดูแลและรกัษาผู้บรหิารที่มคีุณภาพไว้ ผู้บรหิารที่ไดร้บัมอบหมายหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัเพิม่ขึน้ ส าหรบัการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร จะสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั และผลการปฏบิตังิานของ
ผู้บรหิารแต่ละคน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่จ าเป็นและ
เหมาะสมที่เป็นตัวเงนิ ให้แก่ กรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารหรอืกรรมการผู้จ ัดการ รวมถึง
ผูบ้รหิารที่มหีน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารหรอืกรรมการผู้จดัการ ทัง้นี้ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะน าเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อขอมติ
เหน็ชอบ และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเพื่อขออนุมตัทิุกปี 



9. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการผูเ้กีย่วขอ้งใน
ระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เป็นตน้ เพื่อใหม้ี
การปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรอืแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่าย
จดัการจะจดัใหม้เีอกสารและขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหน้าที ่รวมถงึการแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทาง
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

10. การก ากบัดแูลการใช้ข้อมูลภายใน 

 บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยยดึ
หลกัธรรมาภบิาล ความซื่อสตัย์สุจรติในการด าเนินธุรกจิ และเพื่อให้แน่ใจว่า นักลงทุนในหลกัทรพัย์ของบรษิัทไดร้บั
สารสนเทศทีเ่ชื่อถอืไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั และทนัท่วงท ีบรษิทัจงึไดก้ าหนดระเบยีบการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน
และระเบยีบการซื้อขายหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วกบัหลกัทรพัย์
และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกจิ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

- กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบัต้องไม่ใช้ขอ้มูลภายในและขอ้มูลที่ตนล่วงรูจ้ากการปฏิบตัหิน้าที่
ของบรษิัทที่มสีาระส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัย์ที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะหรอืตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัอนัน ามาซึง่ผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ืน่  

- กรรมการ ผู้บริหารและผู้บรหิารระดับสูงมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัท ตาม
หลกัเกณฑข์องกฎหมาย และจ ากดัการซื้อขายหลกัทรพัยบ์รษิทั ในช่วงเวลาทีก่ าหนด 

- บรษิทัมหีน้าทีเ่ปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกบัการด าเนินงานทีส่ าคญัของบรษิทัใหส้าธารณชนทราบโดยทนัทแีละ
อย่างทัว่ถงึ โดยผ่านสื่อและวธิกีารของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูของ
บรษิทั รวมถงึผ่านสื่ออื่นๆ ของบรษิทั เพื่อใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูขา่วสารไดเ้ขา้ถงึนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทนัท่วงที
และเท่าเทยีมกนั 

11. การส่ือสารกบัคณะกรรมการ 

 บรษิัทจดัให้มชี่องทางส าหรบัผู้มส่ีวนได้เสยีในการติดต่อสื่อสารกบัคณะกรรมการ โดยสามารถส่งจดหมาย
สื่อสาร แจง้ขอ้มลู หรอืขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์มายงับรษิทั เพื่อพจิารณาด าเนินการตามกระบวนการทีก่ าหนด 

12. วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระเท่ากบัอตัราหนึ่งในสาม (1 ใน 3) 
ของกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะออกจากต าแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้
ออกจ านวนใกล้เคยีงกบัหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของกรรมการทัง้หมดทีสุ่ด โดยกรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปี
แรก และปีทีส่อง ใหก้รรมการจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนในปีทีส่ามใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผู้
ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี้กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 

 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน 
บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน 



 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

(1) กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกนิสาม (3) ปี กรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตาม
วาระมสีทิธไิดร้บัเลอืกกลบัเขา้มาใหม่ได ้ทัง้นี้ส าหรบัผูท้ีไ่ด้ด ารงต าแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลาเกา้ (9) ปี 
หรอืสาม (3) วาระตดิต่อกนั คณะกรรมการบรษิัทจะทบทวนความเป็นอสิระทีแ่ท้จรงิของกรรมการผูน้ัน้
เป็นประจ าทุกๆ ปี 

(2) กรรมการตรวจสอบคนใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสอืลาออกต่อประธานกรรมการ
บรษิทัโดยการลาออกมผีลตัง้แต่วนัทีใ่บลาออกมาถงึทีบ่รษิทัเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้
กรรมการอื่นทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นทดแทนกรรมการทีล่าออก โดยใหด้ ารงต าแหน่งเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่
ของกรรมการซึ่งตวัแทนคณะกรรมการบรษิัทจะต้องแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบใหค้รบถ้วนภายในเก้าสบิ 
(90) วนั นบัแต่วนัทีก่รรมการตรวจสอบคนนัน้ลาออก 

 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ เพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบตัิ หรอื มลีกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่งยงัคงต้องอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพียงเท่าที่
จ าเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รบัหน้าที ่

 


