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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 

ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

1. จ านวนทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้วของบริษัท ณ วนัที ่  31 ธันวาคม 2561 ม ีดงันี ้
ทุนจดทะเบียน  : 220,000,000 บาท  
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้  : 219,999,519.50 บาท  
แบ่งเป็นหุน้สามญั  : 439,999,039 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไว ้  : 0.50 บาท 

2. ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทั ตามท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ดงัน้ี  

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1 นายเด่นดนยั หุตะจูฑะ 252,830,000 57.46 

 นายดรงค ์หุตะจูฑะ 19,280,000 4.38 

 นายวิโรจน ์หุตะจูฑะ 5,940,000 1.35 

 น.ส. พิชามญชุ ์หุตะจูทะ 4,290,500 0.97 

 รวมกลุ่มนายเด่นดนัย หุตะจูฑะ 282,340,500 64.16 

2 นายศศิพงษ ์ป่ินแกว้ 19,280,000 4.38 

 นายศศิน ป่ินแกว้ 4,204,340 0.95 

 รวมกลุ่มนายศศิพงษ์ ป่ินแก้ว 23,484,340 5.33 

3 บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก 8,884,600 2.01 

4 บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 5,401,480 1.22 

5 น.ส.จีรยา อุดมวงศท์รัพย ์     4,600,000 1.04 

6 น.ส.ชนิดา ธรรมอมรสิน 4,369,060 0.99 

7 นายประเสริฐ วรรณเจริญ 4,270,000 0.97 

 ผูถื้อหุน้รายอ่ืน 106,649,059 24.28 

 รวม 439,999,039 100 

 ยอดรวมทุนช าระแล้ว 219,999,519.50 บาท  

 ผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทย 987 99.99 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาตต่ิางด้าว 3 0.01 
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โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างการจัดการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
  

* บริษทัวา่จา้งบริษทั ส านกังาน โปรเฟส วนั จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายใน ซ่ีงเป็นผูใ้ห้บริการจากภายนอก (Outsource) โดยมีระยะเวลาตามวา่จา้งตามสัญญาแบบปีต่อปี ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะท าหนา้ท่ีในการคดัเลือกและแต่งตั้งผูต้รวจสอบภายในท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นประจ าทุกปี 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
(นายเด่นดนยั หุตะจูฑะ) 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั 
รองกรรมการผูจ้ดัการ / เลขานุการบริษทั 

(นายเจริญ บุญมโนทรัพย)์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

ผูต้รวจสอบภายใน * 

กรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานพฒันาผลิตภณัฑ ์
(นายดรงค ์หุตะจูฑะ) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม / กรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานวางแผนและควบคุม  
(นายศศิพงษ ์ป่ินแกว้) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานปฏิบติัการและนิติกรรม 
(นายประเสริฐ วรรณเจริญ) 

กรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานขายและการตลาด 
(นายเด่นดนยั หุตะจูฑะ) (รักษาการ) 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชีและการเงิน 
(น.ส.จีรยา อุดมวงศท์รัพย)์ 

ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายขาย 

และการตลาด 
ฝ่ายบุคคล
และธุรการ 

ฝ่าย IT ฝ่ายบริการห้องพกัและ
นิติบุคคลอาคารชุด 

ฝ่ายประสานงาน 

และนิติกรรม 
ฝ่าย

ปฏิบติัการ 
ฝ่ายสถาปัตยกรรม

ออกแบบ 
ฝ่ายสถาปัตยกรรม
บริหารโครงการ 

ฝ่ายควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

ฝ่ายควบคุม 

วสัดุ 
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี 
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โครงสร้างองคก์รของบริษทั ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายช่ือและ
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย  
รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายสุวิช            ล  ่าซ า ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายวิโรจน์        หุตะจูฑะ กรรมการ 

3. นายเด่นดนยั      หุตะจูฑะ กรรมการ 

4. นายศศิพงษ ์       ป่ินแกว้ กรรมการ  

5. น.ส.จีรยา           อุดมวงศท์รัพย ์ กรรมการ 

6. นายดรงค ์          หุตะจูฑะ กรรมการ 

7. นายชยัวฒิุ          จิตราคนี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

8. นางจิตติมา        สจัจวานิช อินทุจนัทร์ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

โดยมีนายเจริญ บุญมโนทรัพย ์เป็นเลขานุการบริษทั 
หมายเหตุ : กรรมการทุกท่านผา่นการอบรม- Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

 กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือ 1.นายเด่นดนยั หุตะจูฑะ ลงลายมือช่ือร่วมกบันายวิโรจน์ หุตะจูฑะ 
หรือ นายศศิพงษ ์ป่ินแกว้ หรือ นายดรงค ์หุตะจูฑะ หรือ น.ส.จีรยา อุดมวงศท์รัพย ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของ
บริษทั หรือ 2.นายวโิรจน์ หุตะจูฑะ ,นายศศิพงษ ์ป่ินแกว้ ,นายดรงค ์หุตะจูฑะ ,น.ส.จีรยา อุมวงศท์รัพย ์กรรมการสามในส่ีคน
น้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั เวน้แต่กรณี ดงัต่อไปน้ี 

ส าหรับกรณีเฉพาะอาทิเช่น การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างทุกประเภท การขออนุญาตจดัสรร, การขอ
อนุญาตคา้ท่ีดิน, การขออนุญาตรวมและแบ่งโฉนดท่ีดิน, การขออนุญาตแบ่งกรรมสิทธ์ิรวม, การขออนุญาตค ้าท่ีดิน , การขอ
อนุญาตรวมและแบ่งโฉนดท่ีดิน, การขออนุญาตแบ่งกรรมสิทธ์ิรวม, การขออนุญาตใหมี้หมายเลขประจ าบา้น, การขออนุญาต
ใชแ้ละโอนไฟฟ้าและน ้ าประปา, การเช่าสิทธิการใชห้มายเลขโทรศพัท์, การขออนุญาตเช่ือมทางและท่อระบายน ้ า, การขอ
อนุญาตตดัคนัหิน, การช้ีระวงัและรับรองแนวเขตท่ีดิน, การขอจดทะเบียนอาคารชุด, การขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, 
การขออนุญาตเปิดใชอ้าคาร, การยินยอมใหใ้ชส้ถานท่ีประกอบการคา้, การให้ถอ้ยค า ตลอดจนยื่นและรับเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักรมสรรพากร, การแจง้ความร้องทุกขต์่อเจา้พนกังานต ารวจหรือพนกังานสอบสวน ถอนค าร้องทุกข ์ประนีประนอมยอม
ความให้ถอ้ยค า  เป็นตน้ ให้นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ  หรือ นายดรงค ์หุตะจูฑะ หรือ นายศศิพงษ์  ป่ินแกว้ คนใดคนหน่ึงลง
ลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2560-2561 ม ีดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการ  
จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมดภายหลังเข้ารับต าแหน่ง 

ปี 2560 ปี 2561 

1. นายสุวิช            ล  ่าซ า 2/ 5/5 5/5 
2. นายวิโรจน์        หุตะจูฑะ 5/5 5/5 
3. นายเด่นดนยั      หุตะจูฑะ1/ 5/5 5/5 
4. นายดรงค ์          หุตะจูฑะ1/ 5/5 5/5 
5. นายศศิพงษ ์       ป่ินแกว้1/ 5/5 5/5 
6. น.ส.จีรยา           อุดมวงศท์รัพย ์ 5/5 5/5 
7. นายชยัวฒิุ          จิตราคนี2/ 5/5 5/5 
8. นางจิตติมา   สจัจวานิช อินทุจนัทร์ยง2/ 5/5 5/5 
หมายเหตุ :  1/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  1/2557 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 
                   2/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2557 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 
1. นายสุวิช       ล  ่าซ า ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายชยัวฒิุ    จิตราคนี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นางจิตติมา   สจัจวานิช อินทุจนัทร์ยง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน  มีคุณสมบติัในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพย์

ก าหนด และนายสุวชิ ล ่าซ า  และนายชยัวฒิุ    จิตราคนี เป็นกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นบญัชีและการเงิน ทั้งน้ี 
นายสุวชิ ล ่าซ า เป็นผูท่ี้ด ารงต าแหน่งทั้งในฐานะของประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
อาจท าใหก้ารท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบขาดความเป็นอิสระ อยา่งไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัยงัประกอบดว้ยกรรมการอิสระอีกจ านวน 2 ท่าน ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเขา้ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัและมีความ
เป็นอิสระเพ่ือช่วยถ่วงดุลในการบริหารจดัการของบริษทัได ้

รายละเอยีดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทในปี 2560 - 2561  ม ีดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ1/ 
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมการประชุม/จ านวนการประชุมทั้งหมด 

ปี 2560  ปี 2561 
1. นายสุวิช       ล  ่าซ า 4/4 4/4 
2. นายชยัวฒิุ    จิตราคนี 4/4 4/4 
3. นางจิตติมา   สจัจวานิช อินทุจนัทร์ยง 4/4 4/4 

หมายเหตุ : 1/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2558 
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3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง1/ ต าแหน่ง 
1. นายชยัวฒิุ          จิตราคนี ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายประเสริฐ     วรรณเจริญ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายศศิพงษ ์        ป่ินแกว้ กรรมการบริหารความเส่ียง 
 หมายเหตุ : 1/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 16/2558 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2558 

ทั้งน้ี ในปี 2561  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและท าหนา้ท่ีในการพิจารณาและบริหาร
ความเส่ียงของบริษทัจ านวน 1 คร้ัง ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 
 
สรุปตารางอ านาจอนุมตัริายการทีส่ าคญั 

เร่ือง 
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
คณะกรรมการ

บริหาร 
คณะกรรมการ

บริษทั 
ผู้ถือหุ้น 

1.การจดัท างบประมาณการลงทุน ประจ าปี - -   
2.การกูเ้งินและออกตราสารหน้ีต่อคร้ัง ไม่เกิน 20.00  

ลา้นบาท 
ไม่เกิน 50.00  
ลา้นบาท 

เกินกวา่ 50.00  
ลา้นบาท 

 

3.การอนุมติัขอซ้ือท่ีดิน สินคา้ การวา่จา้งก่อสร้าง/การ
ออกแบบ/การควบคุมงานก่อสร้าง และงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

ไม่เกิน 20.00  
ลา้นบาท 

ไม่เกิน 50.00  
ลา้นบาท 

เกินกวา่ 50.00  
ลา้นบาท 

 

4. การอนุมติัให้ส่วนลดราคาห้องชุดแก่กบัลูกคา้  ไม่เกิน 0.50 ลา้นบาท 
หรือไม่เกินร้อยละ 

10.00 ของมูลค่าห้อง
ชุดแลว้แต่ค่าใดจะต ่า

กวา่ 

กรณีอ่ืนๆ -  

5. การอนุมติัขอซ้ือทรัพยสิ์นถาวร 0.50 – 2.00  
ลา้นบาท 

2.00 – 5.00  
ลา้นบาท 

เกินกวา่ 5.00  
ลา้นบาท 

 

6. การก าหนดเง่ือนไขและอตัราค่า Commission ขาย -  -  
7. การบริจาคเพ่ือกุศลสาธารณะ ตามงบประมาณต่อคร้ัง 0.10 – 0.40  

ลา้นบาท 
0.40 – 1.00  
ลา้นบาท 

1.00 – 2.00  
ลา้นบาท 

ไม่เกินกวา่
ร้อยละ 10 

ของก าไรสุทธิ
หลงัภาษีรอบ
บญัชีปีก่อน

หนา้ 
หมายเหต ุ:  - อ านาจอนุมติัดงักล่าวเป็นการพิจารณาต่อคร้ัง 

- ตารางอ านาจอนุมติัขา้งตน้ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2559 (คร้ังแรกหลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559  
- กรณีบริษทัจะเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อ  านาจอนุมติัจะตอ้งพิจารณาเกณฑก์ารท า ”รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ตามมาตรา 89/12 ของ พรบ.

หลกัทรัพยฯ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 และประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ควบคู่ดว้ย 
- กรณีบริษทัจะเขา้ท ารายการซ้ือหรือขายสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย อ  านาจอนุมติัจะตอ้งพิจารณาเกณฑก์ารท า “รายการไดม้าจ าหน่ายไป

ซ่ึงสินทรัพย”์ ตามมาตรา 89/29 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 และประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง 
การไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ.2547 ควบคู่ดว้ย 
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4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน1/ ต าแหน่ง 

1. นางจิตติมา         สจัจวานิช อินทุจนัทร์ยง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายชยัวฒิุ          จิตราคนี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายเด่นดนยั      หุตะจูฑะ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายศศิพงษ ์       ป่ินแกว้ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ : 1/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 16/2558 เม่ือวนัท่ี 29 
มิถุนายน 2558 

ทั้งน้ี ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและท าหนา้ท่ีในการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัจ านวน 1 คร้ัง ณ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 

5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมการบริหาร  มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ต าแหน่ง 
1. นายเด่นดนยั        หุตะจูฑะ  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายดรงค ์            หุตะจูฑะ  กรรมการบริหาร 
3. นายศศิพงษ ์       ป่ินแกว้ กรรมการบริหาร 

 

คณะผู้บริหาร 

บริษทั มีผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 17/2551  
ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมส่วนท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. นายเด่นดนยั      หุตะจูฑะ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการสายงานขายและการตลาด (รักษาการ) 
2. นายศศิพงษ ์       ป่ินแกว้ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วม / กรรมการผูจ้ดัการสายงานวางแผนและควบคุม 
3. นายดรงค ์          หุตะจูฑะ กรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาผลิตภณัฑ์ 
4. นายประเสริฐ     วรรณเจริญ กรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบติัการและนิติกรรม 
5. น.ส.จีรยา           อุดมวงศท์รัพย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 

หมายเหตุ : บริษทัอยูร่ะหว่างการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ส าหรับการเขา้รับต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการสายงานขายและการตลาด 
โดยหากสรรหาไดแ้ลว้ จะด าเนินการเพ่ิมขอ้มูลประวติัของบุคคลดงักล่าวเขา้ระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัต่อไป 
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เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 18/2558 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 และการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 (คร้ังแรกหลงัแปรสภาพ)  คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้ง นายเจริญ 
บุญมโนทรัพย ์ ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
1.1. ทะเบียนกรรมการ 
1.2. หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 
1.3. หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ริหาร 
3. ด าเนินการใหก้รรมการและผูบ้ริหารจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตามมาตรา 89/14 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพยข์อง

ตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทั

ยอ่ยตามขอ้ก าหนดกฎหมาย 

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย 
ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายในเจ็ด (7) วนัท าการนับแต่
วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น  

5. จดัให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี และดูแลให้มีการเก็บ
รักษาให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และสามารถตรวจสอบไดซ่ึ้งเอกสารหรือหลกัฐานดงักล่าว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่
สิบ (10) ปี นบัแต่วนัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือขอ้มูลดงักล่าว  
5.1. การเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานขา้งตน้ ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาดว้ยระบบคอมพิวเตอร์หรือ

ระบบอ่ืนใดท่ีสามารถเรียกดูไดโ้ดยไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้ความ 
5.2. การใหข้อ้มูลประกอบการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
5.3. งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั หรือรายงานอ่ืนใดท่ีตอ้ง

เปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย ์
5.4. ความเห็นของบริษทัเม่ือมีผูท้  าค  าเสนอซ้ือหุน้ของบริษทัจากผูถื้อหุน้เป็นการทัว่ไป 
5.5. การใหข้อ้มูลหรือรายงานอ่ืนใดเก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัจดัท าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ตอ่ผูถื้อหุน้หรือประชาชนทัว่ไป 

ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
6. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
7. ให้ขอ้มูล ค าแนะน าและส่ือสารเก่ียวกับขอ้กฎหมาย ขอ้ควรปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของทางการ ระเบียบ และ

ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ Corporate 
Governance แก่กรรมการและส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงดูแลติดตามให้บริษทั กรรมการ ผูบ้ริหารมีการปฏิบติั
ตามอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการ 

8. เป็นผูติ้ดต่อประสานต่างๆ รวมถึงแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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9. จดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนงัสือเชิญประชุม รวมทั้งรายงานประจ าปี เอกสารประกอบการประชุมผูถื้อ
หุน้และการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

10. จดัการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้
พึงปฏิบติัท่ีดี 

11. ประสานงานกบัผูถื้อหุน้ในขอ้เสนอต่างๆ เพ่ือน ามาใหค้ณะจดัการและผูบ้ริหารพิจารณา  
12. เตรียมล าดบัการประชุมผูถื้อหุน้ส าหรับประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
13. เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ เป็นไปอยา่งราบร่ืน ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
14. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
15. เก็บรักษาบนัทึกเก่ียวกบันโยบายต่างๆ และระเบียบต่างๆ ของบริษทัท่ีผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัให้

ถูกตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได ้ 
16. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก ากบับริษทัตามระเบียบ

และขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการใหข้อ้มูลและค าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้ริหารในการจดัท ารายงานต่างๆ 
ตามท่ีกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีก าหนดให้ตอ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือความโปร่งใส เช่นการ
รายงานการถือครองหลกัทรัพย ์

หมายเหตุ : เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุมและเลขานุการบริษทั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร    
บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีจูงใจในระดบัท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของ

บริษทัเป็นหลกั และความสอดคลอ้งกบัธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคน  

1. ค่าตอบแทนของกรรมการ 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561ไดมี้มติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของ

บริษทัในปี 2561ในรูปของค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนประจ าปี รวมทั้งส้ินเป็นจ านวนไม่เกิน 2 ลา้นบาท บริษทัฯ ได้
จ่ายจริงไปดงัน้ี  

 
 

คณะกรรมการ 
เบีย้ประชุมต่อคร้ัง ค่าตอบแทนรายเดือน 

ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานรรมการ กรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั 20,000 15,000 15,000 12,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 10,000 15,000 12,000 
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ส าหรับกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ย (ก) ให้ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนเพียงต าแหน่งเดียว โดย
ในกรณีท่ีค่าตอบแทนรายเดือนของทั้งสองต าแหน่งมีอตัราเท่ากนั ให้ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในต าแหน่งใดต าแหน่ง
หน่ึง แต่ในกรณีท่ีค่าตอบแทนดงักล่าวมีอตัราไม่เท่ากนั ให้ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในต าแหน่งท่ีมีอตัราสูงกวา่ และ (ข) 
ส าหรับเบ้ียประชุม หากมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัในวนัเดียวกนั ใหไ้ดรั้บเบ้ียประชุม
เพียงต าแหน่งเดียว  โดยในกรณีท่ีเบ้ียประชุมของทั้ งสองต าแหน่งมีอตัราท่ีเท่ากัน ให้ได้รับเบ้ียประชุมในต าแหน่งใด
ต าแหน่งหน่ึง แต่ในกรณีท่ีเบ้ียประชุมดงักล่าวมีอตัราท่ีไม่เท่ากนั ให้ไดรั้บเบ้ียประชุมในต าแหน่งท่ีมีอตัราสูงกวา่ หากการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัมิไดมี้ข้ึนในวนัเดียวกนั ใหไ้ดรั้บเบ้ียประชุมของทั้งสองต าแหน่ง 

ในส่วนของบ าเหน็จ โบนสั หรือผลตอบแทนในลกัษณะอ่ืนใด คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจก าหนดและจดัสรรให้
สอคคลอ้งกบัการเติบโตของรายได ้หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละราย ทั้งน้ี ค่าตอบแทน
ประจ าปี 2561 ให้อยูภ่ายในวงเงิน 2 ลา้นบาท โดยให้คณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าว ไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
จะไดมี้มติเปล่ียนแปลง 

ทั้งน้ี ส าหรับคณะกรรมการบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งพนกังานและผูบ้ริหารของบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนทั้งในรูป
ของค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2559-2561 สรุปดงัต่อไปนี ้

รายช่ือกรรมการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ค่าเบี้ย
ประชุม 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

รวม 
ค่าเบี้ย
ประชุม 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

รวม 
ค่าเบี้ย
ประชุม 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

รวม 

1.นายสุวชิ   ล ่าซ า 2/ 140,000 75,000 215,000 100,000 180,000 100,000 380,000 100,000 180,000 100,000 380,000 
2.นายวิโรจน์   หุตะจูฑะ 90,000 50,000 140,000 75,000 144,000 100,000 319,000 75,000 144,000 100,000 319,000 
3.นายเด่นดนัย   หุตะจูฑะ
1/ 

- - - - - 200,000 200,000 - - 185,000 185,000 

4.นายดรงค ์  หุตะจูฑะ1/ - - - - - 200,000 200,000 - - 185,000 185,000 
5.นายศศิพงษ ์  ป่ินแกว้1/ - - - - - 200,000 200,000 - - 185,000 185,000 
6.น.ส.จีรยา   อุดมวงศ์
ทรัพย ์

- - - - - - - - - 100,000 100,000 

7.นายชยัวฒุิ   จิตราคนี2/ 105,000 50,000 155,000 75,000 144,000 100,000 319,000 75,000 144,000 100,000 319,000 
8.นางจิตติมา   สัจจวานิช 
อินทุจนัทร์ยง2/ 

105,000 50,000 155,000 75,000 144,000 100,000 319,000 75,000 144,000 100,000 319,000 

รวม 440,000 225,000 665,000 325,000 612,000 1,000,000 1,937,000 325,000 612,000 1,055,000 1,992,000 

หมายเหตุ :  1/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  1/2557 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 
                    2/ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2557 
 

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร จ  านวน 5 คน 16,075,868 18,823,586 29,989,463 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย เงินเดือน, โบนสั, เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ผลประโยชน์พนกังานเม่ือ    
เกษียณอาย ุและอ่ืนๆ อาทิ เช่นสวสัดิการค่าสาธารณูปโภค บา้นพกัพนกังาน  
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ค่าตอบแทนอ่ืน  -ไม่ม-ี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส าหรับงวดบญัชีปี 2561 ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี 

โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ดงัน้ี 
    หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2561 
1.ค่าสอบบญัชีประจ าปี 800,000 
2.ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 750,000 

รวม 1,550,000  

ในปี 2561 บริษทัจ่ายค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลและจ่ายค่าสอบบญัชีประจ าปีใหก้บับริษทั สยาม ทรูธ สอบ
บญัชี จ ากดั  ทั้งน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนักบับริษทั 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

ในปี 2561 บริษทัมีการจ่ายค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) ให้แก่ผูส้อบบญัชีเช่น ค่าเดินทาง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เป็นตน้ 
จ านวน 205,735.80 บาท 

บุคลากร 

จ านวนพนักงานทั้งหมด 

จ านวนพนกังานทั้งหมดของบริษทั (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2561  มีจ านวนทั้งส้ิน  

51 คน 70 คนและ 96 คน ตามล าดบั  ประกอบดว้ยพนกังานตามสายงานดงัน้ี  
ฝ่าย 31 ธ.ค. 2559  31 ธ.ค. 2560  31 ธ.ค. 2561 

ฝ่ายขายและการตลาด 7 15 15 
ฝ่ายจดัซ้ือ 3 3 2 
ฝ่ายสถาปัตยกรรมออกแบบ 3 3 5 
ฝ่ายสถาปัตยกรรมบริหารโครงการ 2 3 2 
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง 6 11 15 
ฝ่ายควบคุมวสัดุ 1 2 1 
ฝ่ายบุคคลและธุรการ 1 1 4 
ฝ่ายบญัชี 8 10 11 
ฝ่ายการเงิน 2 2 2 
ฝ่าย IT 2 2 4 
ฝ่ายบริการหอ้งพกั 3 3 14 
ฝ่ายนิติบุคคลอาคารชุด 3 4 9 
ฝ่ายประสานงานและนิติกรรม 3 3 3 
ฝ่ายปฏิบติัการ 6 7 8 
เลขานุการบริษทั 1 1 1 

รวม 51 70 96 
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ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนของพนกังานบริษทั(ไม่รวมผูบ้ริหาร) ในปี  2559 ถึง ปี 2561 มีจ านวนรวม 23.48 ลา้นบาท, 29.97 ลา้น
บาทและ 46.67 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส สวสัดิการ โบนัส ประกนัสังคม กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ เงินประกนัสงัคม ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุเป็นตน้ 
 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทได้จัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพเค มาสเตอร์ พูลฟันด์  ซ่ึงจดทะเบียนแล้วภายใต้การจัดการของ บริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดัการกองทุน ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ.
2530 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 โดยพนกังานท่ีเขา้ร่วมกองทุนส ารองเล้ียงชีพนั้น บริษทัจะ
จ่ายเงินสมทบร้อยละ 2.00 ของเงินเดือนของพนกังานเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และพนกังานจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนใน
อตัราร้อยละ 2.00 ของเงินเดือนของพนกังานแต่ละราย 
 
ข้อพพิาทด้านแรงงานทีส่ าคญั  

ณ วนัท่ี   31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน 
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การก ากบัดูแลกจิการ 

ส่วนที ่1 บทน า 

จริยธรรมทางธุรกจิ (Code of Ethics) 

บริษทัจะปฏิบติัและดูแลใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต และด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้ งทาง
กฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ท าความดีต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

2. ปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรมในเร่ืองของสินคา้และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบติั 

3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดี ใชค้วามรู้ความสามารถอยา่ง
เต็มท่ีดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอา้งอิงไดร้วมทั้งถือปฏิบติัตามขอ้
กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ท่ีไดล่้วงรู้เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวสิยัจะพึงสงวนไวไ้ม่
เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหนา้ท่ีและกฎหมาย 

5. ใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัความไม่สมบูรณ์ของสินคา้และบริการได ้

6. เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลของสินคา้และบริการอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

7. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่างๆ กบัลูกคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขไม่ได ้
ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบ เพ่ือหาทางออกร่วมกนั 

ข้อพงึปฏบิัตทิางธุรกจิ (Code of Conduct) 

1. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการท่ีด ี

บุคลากรทุกท่านตอ้งปฏิบัติงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เพ่ือแสดงให้เห็นว่าบริษัทให้
ความส าคญักบัการปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายทั้งผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และพนกังาน รวมถึงช่ือเสียงของ
บริษทั 

2. ความสัมพนัธ์กบัผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต การตดัสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริษทั ตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของ 

ผูถื้อหุน้เป็นหลกั และด าเนินการใด ๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย 
3. ข้อพงึปฏิบัตเิบ้ืองต้นของคณะกรรมการบริษัท 

ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยใชค้วามรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท างานท่ี
เป็นประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งเตม็ท่ี และสนบัสนุนใหเ้กิดวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. ข้อพงึปฏิบัตเิบ้ืองต้นของกรรมการผู้จดัการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ก าหนดนโยบายทางธุรกิจของบริษทัเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัท่ีวางไว ้รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 

ลูกคา้ และพนกังานของบริษทัเป็นส าคญั และสนบัสนุนใหเ้กิดวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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5. นโยบายและการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 
บริษทัให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิต

และทรัพยสิ์นของพนกังาน ท าการแต่งตั้งและโยกยา้ยพนกังาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษดว้ยความสุจริต
ใจ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม ่ าเสมอ และปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

6. นโยบายในการปฏิบัตตินของพนักงาน และการปฏิบัตต่ิอพนักงานอ่ืน 
พนักงานทุกคนตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมัน่ ซ่ือตรง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ งดเวน้การให้

ของขวญัท่ีมีมูลค่าสูงแก่ผูบ้งัคบับญัชา หรือรับของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทั้งน้ี ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนให้เป็น
ท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน และพนกังานไม่พึงกระท าการใด ๆ อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา พนกังาน
ทุกคนตอ้งเคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืน รวมทั้งฝ่ายจดัการ เป็นผูมี้วินัย และประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
บริษทัและประเพณีอนัดีงาม ไม่วา่จะระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตาม ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่ง
ความสามคัคี และความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกันในหมู่พนักงาน และหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ อนัอาจกระทบต่อ
ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทั หรือเป็นปัญหาแก่บริษทัในภายหลงัได ้

7. นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนพนักงาน 
การก าหนดค่าตอบแทนพนักงานจะมุ่งเน้นท่ีระบบการคิดค่าตอบแทนและระบบสวสัดิการให้เป็นไปตาม

มาตรฐานของธุรกิจ เช่นเดียวกบัการพฒันาทกัษะของพนกังาน และการกระตุน้ขวญัก าลงัใจ เพ่ือให้การท างานของ
พนกังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประสิทธิผล นอกจากน้ี บริษทัยงัเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพฒันาการท างาน รวมถึงกระตุน้ให้เกิดการสร้างสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานในองคก์ร 

8. ความสัมพนัธ์กนัระหว่างข้อพงึปฏิบัตกิบักฎหมาย 
ขอ้พึงปฏิบติัใด ๆ ของบริษทัตอ้งปรับปรุงใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

9. ลูกค้า 
ส่งมอบผลิตภณัฑ์และให้บริการท่ีมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกคา้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็น

ธรรม ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ โดยไม่มีการกล่าวเกิน
ความเป็นจริงท่ีเป็นเหตุให้ลูกคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้น ๆ รักษาความลบัของลูกคา้
และไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ ติดต่อกบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ 
และเป็นท่ีไวว้างใจไดข้องลูกคา้ รวมถึงการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และจดัให้มีระบบ
และช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ อนัเป็นการขดัผลประโยชน์ของบริษทั และบริษทั

ตอ้งควบคุมดูแลไม่ใหเ้กิดการขดัแยง้ซ่ึงผลประโยชน์ระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งข้ึน ไม่วา่ผูบ้ริหารหรือพนกังานคนใดก็ตาม
ไม่มีสิทธิท่ีจะกระท าการใด ๆ ท่ีขดัแยง้กบักฎหมายและขอ้พึงปฏิบัติของบริษทั การกระท าและการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนก่อนผลประโยชน์ของตนเสมอ ใน
การน้ี หากเกิดสถานการณ์ท่ีผลประโยชน์ขัดกัน หรือเม่ือกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเข้าไปเก่ียวข้องกับ
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สถานการณ์ท่ีอาจน าไปสู่ผลประโยชน์ขดักนั ให้บุคคลดงักล่าวแจง้ผูบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
เพ่ือหาทางแกไ้ขสถานการณ์นั้น ๆ ดว้ยความยติุธรรมและโปร่งใส 

11. ข้อมูลภายในบริษัท 
บุคลากรทุกท่านของบริษทัตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั 

12. การแข่งขนั 
บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะท าการคา้และแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม และในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งละเวน้จากการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 
และ/หรือ เจา้หน้ี 

13. การประชาสัมพนัธ์ 
จะไม่มีการบิดเบือน ปกปิด และ/หรือ แสดงขอ้มูลท่ีเป็นเท็จในการเผยแพร่หรือโฆษณาใด ๆ ออกสู่สาธารณชน 

และด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ของบริษทัตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  
14. บทบาททางสังคม และส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมสนบัสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม โดยการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรคส์ังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
ทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชุมชน เน่ืองจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมจะเป็นการช่วย
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงจะส่งผลต่อความส าเร็จของบริษทัในท่ีสุด และบริษทัมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมการ
ดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถ่ิน 

15. การให้หรือรับของขวญั หรือการบันเทงิ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก

ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั อยา่งไรก็ดี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานอาจรับหรือให้ของขวญัไดต้ามประเพณี
นิยม โดยการรับของขวญันั้นจะตอ้งไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผูรั้บ ท าดว้ยความโปร่งใส หรือท าใน
ท่ีเปิดเผย และสามารถเปิดเผยตรวจสอบได ้

16. การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงนิ 
ฝ่ายจดัการของบริษทัมีความรับผิดชอบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อเวลา 

ทั้งงบรายปี และรายไตรมาส ซ่ึงจดัท าตามมาตรฐานบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ นอกจากน้ี ตอ้งจดัให้มีระบบการควบคุม
และตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า บริษทัได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

17. การตดิตามดูแลให้มกีารปฏบิัต ิการแจ้ง และเปิดเผยถึงการกระท าผดิ  
ประกอบดว้ย 5 หลกัการ ดงัน้ี 

17.1 บริษทัก าหนดเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนท่ีจะตอ้งรับทราบ ท า
ความเขา้ใจ และปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 

17.2 มีบทก าหนดโทษและพิจารณายกยอ่งส าหรับผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามและผูท่ี้ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด สอดคลอ้งกบันโยบาย
และขอ้ก าหนด บทลงโทษทางวนิยั ตามขอ้บงัคบัการท างาน 
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17.3 มีกระบวนการในการติดตาม สอบถาม และการรายงานกรณีสงสัยวา่มีการกระท าผิดขอ้พึงปฏิบติั หรือการรับขอ้
ร้องเรียน ตามช่องทางต่าง ๆ ตามล าดบัลกัษณะการกระท าผิดทางวนิยั และผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น  ดงัน้ี 
▪ ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน 
▪ หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้ งน้ี  ในการรายงานกรณีสงสัยว่ามีการกระท าผิดข้อพึงปฏิบัติ หากเป็นกรณีไม่ร้ายแรงให้ด าเนินการแจ้ง
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น หรือหากเป็นกรณีร้ายแรง ซ่ึงรวมถึงการทุจริต ฉ้อโกง ให้ด าเนินการแจง้ผูบ้งัคบับญัชาระดบั
สูงสุดของฝ่าย แต่หากกรณีดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงสุดของฝ่าย พนกังานอาจรายงานตรงถึงหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน เพ่ือท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในดังกล่าวจะด าเนินการพิจารณาตรวจสอบและรายงานผลให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป  

17.4 มีการรายงานการติดตามให้มีการปฏิบัติตาม โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะผูบ้ริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

17.5 ก าหนดใหมี้การทบทวนขอ้พึงปฏิบติัทางธุรกิจ ทุก 3 ปีหรือกรณีท่ีมีความเหมาะสมและจ าเป็น 

ส่วนที ่2 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practice) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั อนัจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้การก าหนดหลกัการการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ซ่ึงก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัการการก ากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุม
หลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและให้ความส าคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้น ทั้งในฐานะของเจา้ของบริษทั และใน
ฐานะนักลงทุนในหลกัทรัพย ์เช่น สิทธิในการซ้ือ ขายหรือโอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทั
อยา่งเพียงพอ สิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทั สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกในการใช้
สิทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1 บริษทัจะจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือนนับจากวนัส้ินสุดรอบบญัชีของแต่ละปี โดยจะ
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนถึงวนั
ประชุม ส่วนกรณีวาระส าคญันั้นจะจดัส่งขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้รับทราบล่วงหนา้สิบส่ี (14) วนั ก่อนถึงวนัประชุม เพ่ือให้ผู ้
ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณา ยกตวัอยา่งวาระส าคญั เช่น วาระเสนอผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัการเสนอขายหุ้นท่ีออก
ใหม่ให้บุคคลในวงจ ากดั (PP) ในราคาต ่า การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ให้กบักรรมการและพนักงาน (ESOP) 
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การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทุนของบริษทั การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มี
นยัส าคญั และการเพิกถอนหลกัทรัพย ์เป็นตน้ และลงประกาศหนงัสือพิมพแ์จง้วนัเชิญประชุมล่วงหนา้เป็นเวลาสาม 
(3) วนัติดต่อกนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปดว้ย 

1.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุม ก่อนการประชุมบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถาม
ไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุมผา่นอีเมลแ์อดแดรสของเลขานุการบริษทัได ้ท่ี charoen.b@rhombho.co.th 

1.3 บริษทัมีนโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยเลือกสถานท่ีในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัซ่ึง
สะดวกแก่การเดินทาง รวมถึงวนัเวลาท่ีเหมาะสมและจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอ 

1.4 ในการประชุมบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้งขอ้ซักถาม ให้ขอ้เสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อท่ีประชุมใน
ประเด็นต่างๆ อยา่งอิสระและเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นจะมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วม
ประชุมเพื่อตอบค าถามและใหข้อ้มูลรายละเอียดในท่ีประชุม 

1.5 บริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในสิบส่ี (14) วนันับแต่วนั
ประชุมผูถื้อหุ้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชุมอยา่ง
ครบถว้นเหมาะสม 

2. การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

2.1 การแต่งตั้งกรรมการ 
บริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมแนบประวติัโดยยอ่และขอ้มูลท่ีเป้นประโยชน์ของกรรมการแต่ละคนท่ีจะ
เสนอแต่งตั้งต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

2.2 การถอดถอนกรรมการ 
ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหน่ึงออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด
และขอ้บงัคบัของบริษทั โดยตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3 ใน 4) ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

2.3 การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้ งท่ีเป็นตวัเงินและ/หรือมิใช่ตวัเงิน โดยจะมีวาระการ
ประชุมเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี รวมทั้ ง น าเสนอหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนด
ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละต าแหน่งทั้งท่ีเป้นตวัและและ/หรือมิใช่ตวัเงินเพ่ือให้ผูถื้อหุ้น
รับทราบเป็นประจ าทุกปีดว้ย 
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3. สิทธิในการอนุมตัแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี 

บริษทัก าหนดให้การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัโดยผูถื้อหุ้นในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัตอ้งมีความเป็นอิสระแบะเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัจะแนบรายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบ
บญัชีท่ีเสนอเขา้รับการแต่งตั้ง ส านักงานสอบบญัชีท่ีสังกดั ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้อบบญัชี ความเป็น
อิสระของผูส้อบบัญชี จ านวนปีท่ีผูส้อบบัญชรายนั้ นเป็นผูส้อบบัญชีให้บริษัท (กรณีเสนอแต่งตั้ งรายเดิม) และ
ค่าบริการของผูส้อบบญัชี และ/หรือ ค่าบริการอ่ืน (ถา้มี) ไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
บริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถพิจารณาความเหมาะสมของผูส้อบบญัชีก่อนพิจารณาอนุมติั 

4. สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไร 

บริษทัก าหนดการจดัสรรส่วนแบ่งก าไรให้ผูถื้อหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากผูถื้อ
หุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี หรือการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ หรือการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี
ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายท่ีเก่ียขอ้งก าหนด 

5. สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม า่เสมอและทนัเวลา 

บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้ง ครบถว้น โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้กลุ่ม
ใดกลุ่มหน่ึง ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิเขา้ถึงและไดรั้บขอ้มูล ข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของ
บริษทัท่ีเปิดเผยอยา่งเพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลาและเท่าเทียมกนั โดยสามารถติดต่อบริษทัหรือรับขอ้มูลผา่นช่องทาง
ติดต่อต่างๆ อาทิ เวบ็ไซตบ์ริษทั www.rhombho.co.th , Email : info@rhombho.co.th  

หมวดที ่2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นทุกราย โดยในการด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง 
บริษทัจะให้โอกาสแก่ผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย โดยก าหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อ
หุน้ถืออยู ่คือ หน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหน่ึง
แบบใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม และบริษทัไดบ้นัทึกรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม
ชดัเจนในสาระส าคญั  ภายหลงัจากท่ีไดจ้ดัส่งรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แลว้หลงัการประชุมเสร็จส้ินสิบส่ี (14) วนัเสมอ และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวไว้
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยห้ามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ยสามสิบ (30) วนั
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี และควรรอคอยอย่างน้อยยี่สิบส่ี (24) ชัว่โมงภายหลงัการ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อบุคคลอ่ืนดว้ย 

บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั และบท
ก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

http://www.rhombho.co.th/
http://www.rhombho.co.th/
mailto:info@rhombho.co.th
mailto:info@rhombho.co.th
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ในกรณีท่ีกรรมการ หรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทั ของตนเอง คู่
สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายในสาม 
(3) วนัท าการ ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย  

บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนักงานและ
ผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษทัตระหนกัดีวา่ การสนบัสนุนและ
ขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษทั ดงันั้นบริษทัจะ
ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี  

นอกจากน้ี บริษทัยงัส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหวา่งบริษทัและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เพ่ือสร้างความมัน่คง
ใหแ้ก่บริษทัตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น จึง
ก าหนดใหพ้นกังานตอ้งปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี 

- ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและเป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้โดยรวม 

- ก ากบัดูแลการด าเนินการ เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทั มีสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีดี และมีการน าเสนอ
รายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบญัชีและรายงานอ่ืนๆ โดยสม ่าเสมอ
และครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การ
ประกาศทางหนงัสือพิมพ ์หรือการส่งจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

- รายงานให้ผูถื้อหุน้ทราบอยา่งเท่าเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตของบริษทั ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุมีผลอยา่งเพียงพอ 

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ่ื้น โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ
ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร 

- ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการประชุมผูถื้อหุน้ 

พนักงาน : บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานบริษทั ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่ง บริษทัจึงก าหนดนโยบายใหมี้การ
ปฏิบัติท่ีเป็นธรรมทั้ งด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ โดยไดย้ึดหลกัปฏิบัติ
ดงัต่อไปน้ี 

- ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัด์ิศรี และสิทธิส่วนบุคคล 

- รักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

- การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน กระท าดว้ยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนั้น 

- ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงาน อยา่งสม ่าเสมอ อาทิ การจดัอบรมสัมมนา การ
ฝึกอบรม และใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงกบัพนกังานทุกคน 
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- ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขนัทางธุรกิจลกัษณะของงาน ผลการ
ปฏิบติังาน และความสามารถของบริษทัในการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าว 

- หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานของพนกังาน 

- ให้พนกังานทุกคนรับทราบถึงนโยบายและสวสัดิการท่ีพนกังานพึงไดรั้บโดยมีคู่มือพนกังานซ่ึงก าหนดระเบียบ
ขอ้บงัคบัการท างาน ประกนัสุขภาพแบบกลุ่ม การประกนัชีวติแบบกลุ่ม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

- เปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนะหรือร้องทุกขเ์ก่ียวกบัการท างาน และก าหนดวธีิการแกไ้ข เพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 

คู่แข่ง : บริษทัมุ่งด าเนินธุรกิจโดยประสงคท่ี์จะประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน และเป็นบริษทัชั้นน าในธุรกิจ ภายใตก้าร
แข่งขนัในอุตสาหกรรมอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลกัการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ดงัน้ี  

- ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

- ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพ่ือผลประโยชน์ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษทั  

- ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท าลายช่ือเสียงแก่คู่แข่งทางการคา้ 

- ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นหรือคู่แข่งทางการคา้ 

คู่ค้า : บริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้ตามกรอบการคา้ท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบติัตามสญัญาและค ามัน่ท่ีให้ไวก้บัคู่คา้อยา่งเคร่งครัด 
พร้อมทั้งคดัเลือกคู่คา้ดว้ยความยติุธรรมภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ของบริษทัเพ่ือป้องกนัการทุจริต
และประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา 

ลูกค้า : บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของลูกคา้ จึงไดก้ าหนดนโยบายในการปฎิบติัต่อลูกคา้ดงัน้ี 

- บริการลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมใหบ้ริการตอ้นรับดว้ยความจริงใจ เตม็ใจ ตั้งใจ และใส่ใจ 
รวมทั้งบริการดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ 

- รักษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

- ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพ่ือใหท้ราบเก่ียวกบัสินคา้และบริการ โดยไม่มี
การโฆษณาท่ีเกินความเป็นจริงอนัจะเป็นเหตุให้ลูกคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ หรือเง่ือนไขใดๆของสินคา้และ
บริการของบริษทั 

- ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้และบริการของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กบัลูกคา้สูงสุด 

เจ้าหนี้ : บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กับเจ้าหน้ี โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้ งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเจรจา แกปั้ญหาท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนว
ทางการปฏิบติัดงัน้ี  
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- ไม่เรียก หรือ รับ หรือ จ่าย ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัเจา้หน้ี 

- กรณีท่ีมีขอ้มูลว่ามีการเรียก หรือ รับ หรือ จ่าย ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อ
เจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

- ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ให้
เจา้หน้ีทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

ชุมชนและสังคม : บริษทัให้ความส าคญักบัชุมชนและสงัคมโดยรอบ ดว้ยตระหนกัดีวา่บริษทัเปรียบเสมือนเป็นส่วนหน่ึงท่ี
จะร่วมกา้วเดินไปสู่การพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยัง่ยนืสืบไป บริษทัจึงไดด้ าเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคม
อยา่งต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจภายใตค้วามรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม ดงัน้ี 

- มีนโยบายในการประกอบธุรกิจซ่ึงค านึงถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีบงัคบัใชอ้ยูอ่ยา่งเคร่งครัด 

- มีนโยบายการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) อยา่งชดัเจน และยดึถือปฏิบติักนัภายในองคก์ร 

- ส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษทัมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

- เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

- ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรคส์ังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ชุมชนท่ีบริษทั ตั้งอยู่มี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 

- ใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนโดยรอบในพ้ืนท่ีท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินธุรกิจอยูต่ามควรแก่กรณี 

- ตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มชุมชน ชีวิตและทรัพยสิ์น 
อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทั โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกบัเจา้หน้าท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

หน่วยงานของรัฐ : บริษทัมุ่งปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้ก าหนดต่างๆ ของทางราชการ ส่งเสริมการให้ความ
ร่วมมือและสนบัสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ และค่าใชจ่้ายท่ีไม่เป็นธรรม 

ทั้งน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
เหล่าน้ีไดรั้บการดูแลอยา่งดี 

นอกจากน้ี บริษทัยงัไดก้ าหนดจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัส าหรับพนกังานเพ่ือถือปฏิบติัดงัน้ี 

- พนกังานพึงปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต อุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้
ดียิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและบริษทั 

- พนกังานพึงประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของบริษทัโดยเคร่งครัด 

- พนักงานพึงให้ความเคารพและเช่ือฟังผูบ้ังคบับญัชาท่ีสั่งการโดยชอบ ตามนโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัของ
บริษทั 

- พนกังานพึงมีความสมคัรสมานสามคัคีต่อกนั และเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ซ่ึงจะ
น าไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน และบริษทั 
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- พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซ่ึงกันและกันหลีกเล่ียงการน าขอ้มูลหรือเร่ืองราวของผูอ่ื้นทั้ งในเร่ือง
เก่ียวกบัการปฏิบติังาน และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพากษว์จิารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง
ต่อพนกังาน และต่อบริษทั 

- พนักงานพึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัใดๆ ท่ีอาจท าให้ตนเองรู้สึกอึดอดัในการปฏิบัติหน้าท่ีในภายหน้า หาก
หลีกเล่ียงไม่ไดใ้หแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัที 

- พนักงานไม่ใชต้  าแหน่งหน้าท่ี หรือประโยชน์จากหนา้ท่ีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก 
หรือท าธุรกิจแข่งขนักบับริษทั 

- พนกังานพึงปฏิบติั ต่อลูกคา้ คู่คา้ ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และดว้ยความเสมอภาค 

- พนกังานพึงรักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รอยา่งเคร่งครัด 

- พนักงานพึงรายงานเร่ืองท่ีไดรั้บทราบให้ผูบ้งัคบับญัชาโดยมิชกัชา้ เม่ือเร่ืองท่ีรับทราบอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษทั 

- พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพยสิ์นของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี 
ประหยดั มิใหส้ิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเส่ือมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

บทก าหนดโทษ 

กรณีท่ีฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ให้มีการ
พิจารณาตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษทั และระเบียบขอ้บังคบัเก่ียวกบัการท างาน ทั้ งน้ีให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู ้
พิจารณาในเบ้ืองตน้และสรุปเร่ืองส่งต่อให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงและสายงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป เพ่ือตดัสินความผิดพร้อม
ทั้งระบุโทษตามความเหมาะสม แต่หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนรุนแรงและก่อใหเ้กิดความเสียหายเป็นอยา่ง
มาก ไม่อาจอยูใ่นวนิิจฉัยของตน้สังกดัได ้ก็ให้น าเร่ืองเขา้สู่ฝ่ายบริหารของบริษทั เพ่ือพิจารณาหาขอ้สรุปและก าหนดโทษ
ต่อไป 

การก าหนดโทษ 

1. ตกัเตือนดว้ยวาจา 

2. ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ 

3. ตดัค่าจา้ง 

4. พกังาน 

5. เลิกจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

6. ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น และโปร่งใส ทั้ งรายงานขอ้มูลทาง
การเงินและขอ้มูลทัว่ไป ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงลว้นมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัต่อผูถื้อ
หุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงเวบ็ไซตข์องบริษทั คือ www.rhombho.co.th 

ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์นั้น บริษทัยงัไม่ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานเฉพาะ อยา่งไรก็ตาม ในเบ้ืองตน้ บริษทั
ไดม้อบหมายให ้เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวเิคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 
งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมกบั
ลกัษณะธุรกิจของบริษทัและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซ่ึงในการน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย
และภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัให้
เป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ โดยมีองคป์ระกอบตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1.1 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่สาม (3) คน ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 8 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวนสาม (3) 
คน 

1.2 คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการจ านวนส่ี (4) ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะ
เร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าท่ี
ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละชุด 

1.3 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้มีกรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด หากแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกในจ านวนใกลเ้คียงกบัจ านวนหน่ึงในสาม (1 ใน 3) 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีสุด โดยกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งน้ีสามารถไดรั้บการเลือกตั้งให้กลบัเขา้มารับ
ต าแหน่งอีกได ้

1.4 บริษทัไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัใหป้ระกอบดว้ยบุคคลผูมี้ความรู้ดา้นบญัชี การเงิน และ
ธุรกิจแขนงอ่ืนอยา่งหลากหลาย เหมาะสม เพ่ือให้สามารถปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
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อ่ืนๆของบริษทั นอกจากน้ี ยงัครอบคลุมคุณสมบติัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.5 บริษทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษทั กบั ผูบ้ริหารอย่างชดัเจน โดย
คณะกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย 
ขณะท่ีผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด ดงันั้นบริษทัจึง
ก าหนดใหป้ระธานกรรมการบริษทั และ กรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคล คนละคน โดยทั้งสองต าแหน่งตอ้งผา่นการ
คดัเลือกจากคณะกรรมการบริษทั เพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 

ทั้ งน้ี บริษทัมีเลขานุการบริษัทซ่ึงท าหน้าท่ีให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัในด้านท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กฎระเบียบ จดัการเร่ืองการประชุมกรรมการ และคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง และการประชุมผูถื้อ
หุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี รวมทั้งการจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการ
หรือผูบ้ริหาร และด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด พร้อมทั้ง
จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียซ่ึงจดัท าโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น  

2. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผูน้ า ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ และก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
และเพ่ือประโยชน์ในการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัอย่างใกลชิ้ด คณะกรรมการบริษทัจึงได้จดัตั้ ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือติดตามและดูแลการด าเนินงานของบริษทั 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ท่ีก ากบัดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ รวมทั้ง
ใหค้  าแนะน าและสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ าของบริษทัฯ ประธาน
กรรมการเป็นผูท้  าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และสนบัสนุนใหก้รรมการทุก
คนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้นด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
จนส าเร็จลุล่วง ซ่ึงบทบาทหลกัท่ีส าคญัของประธานกรรมการบริษทัมีดงัน้ี 

▪ สนับสนุนให้มีการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพในคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

▪ สนบัสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระใน
กิจกรรมและกระบวนการทางการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั 

▪ สนบัสนุนใหมี้การประเมินและพฒันาผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบิษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
▪ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งก าหนดวาระการประชุมร่วมกบั

เลขานุการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระ
การประชุมได ้
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▪ เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 
ฝ่ายเท่ากนั 

▪ จดัใหค้ณะกรรมการบริษทั ไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอ ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
▪ จดัใหมี้ช่องทางท่ีมีประสิทธิภารพในการติดต่อระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้ 
▪ แต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพ่ือสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการบริษทั 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
และให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บังคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึง
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. มีหน้าท่ีก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ  และงบประมาณประจ าปี  และทิศทางการ
ด าเนินงานของบริษทั และก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

3. ควบคุม ก ากบั ดูแล ติดตามผลการด าเนินงาน ให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบาย แผนงาน และงบประมาณดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ 

4. รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น
สาระส าคญัต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปร่งใส 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 

6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวงั ในการ
ปฏิบติังาน 

7. ก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และวดัผลได้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
เป้าหมายในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได ้และสมเหตุสมผล 

8. ก ากบัดูแลใหมี้การด าเนินธุรกิจ และปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

9. ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

10. พิจารณาตดัสินในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจการบริหาร การ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายก าหนด 

11. ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมติัในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของบริษทัให้คณะ
หรือบุคคลตามความเหมาะสม และใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัท าเป็นคู่มืออ านาจด าเนินการ และให้
มีการทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ1 คร้ัง 

12. จดัให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลจดัให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 
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13. จดัให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซ่ึงผูส้อบบัญชี
ตรวจสอบแลว้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

14. รักษาผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ้น ด าเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมี
ประสิทธิผล และควบคุมใหมี้การก ากบัดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูล รวมทั้งจดัท ารายงานต่างๆ ใหถู้กตอ้งครบถว้นและ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

15. รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งตรวจสอบ
บญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษทั และมีหนา้ท่ีก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข 

16. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม 

17. จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

18. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจ าปี เพ่ือน าเสนอต่อผูถื้อหุ้นในการ
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

19. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบ
บญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเร่ืองส าคญัๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจด
ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

20. มีอ านาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะน าใหอ้นุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบติัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

21. ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้

22. มีอ านาจพิจารณาและอนุมติัเร่ืองใดๆ ท่ีจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกบับริษทั หรือท่ีเห็นว่าเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของ
บริษทั 

23. มอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการ
บริษทั ทั้งน้ีการมอบอ านาจดงักล่าว ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีอ านาจอนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ (“บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้” ใหมี้ความความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละหลกัทรัพย ์และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย  (ถา้มี) เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมท่ี
เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัไว ้ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ มีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดย
การประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินประจ าปี และรายไตร
มาส 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยอาจเสนอแนะให้มีการสอบ
ทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวา่จ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญั พร้อมทั้งน าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแกไ้ข
ระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษทั โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และ
ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ขอ้บังคบั และ/หรือ
ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระท าหนา้ท่ีผูส้อบบญัชี เพื่อใหด้ าเนินการตรวจสอบบญัชี 
ระบบควบคุม และงบการเงินของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและความรับผิดชอบในการคดัเลือก 
ประเมินผล เสนอค่าตอบแทน และก ากบัดูแลการท างานของผูส้อบบญัชี หรือการด าเนินการตรวจสอบอ่ืนใด รวมถึง
สอบทาน หรือใหค้วามเช่ือมัน่บริษทัของผูส้อบบญัชีต่อคณะกรรมการบริษทั  

ผูต้รวจสอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ านาจในการอนุมติัเง่ือนไขและค่าบริการเบ้ืองตน้ส าหรับบริการดา้นการตรวจสอบและบริการอ่ืนท่ีเสนอโดยผู ้
ตรวจสอบบญัชี  

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ค  าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเสนอต่อผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและค่าบริการตรวจสอบบญัชี 

5. ประชุมหารือร่วมกบัผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบญัชีตามความเหมาะสม เก่ียวกบัปัญหาและขอ้จ ากดัในการตรวจสอบ 
รวมถึงการด าเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือขอ้จ ากดันั้นๆ และนโยบายการบริหารและการประเมินความเส่ียง
ของบริษทั รวมถึงความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญัและมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดความเส่ียง
ดงักล่าว นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยงัตอ้งด าเนินการแกไ้ขความขดัแยง้ใดๆ ระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูส้อบบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงิน รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. ส่งเสริมและสร้างความมัน่ใจเก่ียวกบัความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งหารือกบัผูส้อบ
บญัชีเก่ียวกบัความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและบริษทั รวมถึงความสมัพนัธ์ใดๆ หรือบริการใดๆ ระหวา่งผูส้อบบญัชี
กบับริษทั ตลอดจนความสมัพนัธ์อ่ืนใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความเท่ียงธรรมของผูส้อบบญัชี 

7. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั มาตรฐานการบญัชี และนโยบายบญัชี และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกบั
มาตรฐานบญัชี หลกัการ หรือแนวทางปฏิบติั รวมถึงการตดัสินใจทางบญัชีท่ีส าคญั ท่ีส่งผลกระทบต่อรายงานทาง
การเงินของบริษทั ซ่ึงรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล และผลของการตดัสินใจดงักล่าว 
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8. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

9. สอบทานและอนุมัติหรือให้สัตยาบันในธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นธุรกรรมท่ีถูก
ก าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

10. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทั ตามวธีิการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

11. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

12. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

13. ร่วมใหค้วามเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

14. ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน
ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

15. ให้มีอ านาจว่าจา้งท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอก ตามระเบียบของบริษทัมาให้ความเห็นหรือให้ค  าปรึกษาในกรณี
จ าเป็น 

16. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

ช. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม 

ซ. กฎบตัร (Charter)  

ฌ. รายการอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

17. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบติังานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 
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18. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

19. ในกรณีท่ีพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระท า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน และผล
การด าเนินงานของบริษทั เช่น รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ขอ้สงสยั หรือสนันิษฐานวา่อาจมีการทุจริต 
หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หาก
คณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงาน
คณะกรรมการก าหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

20. ดูแลใหบ้ริษทัมีช่องทางการรับแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนต่างต่างๆ เก่ียวกบัรายงานในงบการเงินท่ีไม่เหมาะสมหรือ
ประเด็นอ่ืน โดยท าให้ผูแ้จ้งเบาะแสมัน่ใจว่า มีกระบวนการสอบทานท่ีเป็นอิสระ และมีการด าเนินการติดตามท่ี
เหมาะสม 

21. ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอก หรือ ผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพ
เก่ียวกบัการปฏิบติังานตรวจสอบ โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายตามระเบียบของบริษทั 

22. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาละพจิารณาค่าตอบแทน 

1. ด้านการสรรหา 

1.1. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

1.2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย ท่ี
ครบวาระ และ/หรือมีต าแหน่งวา่งลง และ/หรือแต่งตั้งเพ่ิม แลว้แต่กรณี 

1.3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผูบ้ริหารของบริษัท โดยเฉพาะต าแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ หรือประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร  

1.4. ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษทัทุกๆ ปี รวมทั้ งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัให้คณะกรรมการ
พิจารณา 

1.5. จดัท า ทบทวน และสรุปผลการจดัท าแผนการสืบทอดงานและความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับ
ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประจ าทุกปีและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

1.6. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 



 บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2561 หนา้  68 
 

2. ด้านการพจิารณาค่าตอบแทน  

2.1 จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหาร
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2.2 ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล
โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู ้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับ
ภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บจากกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการและ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั 

2.3 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ 

2.4 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีให้ค  าช้ีแจง ตอบค าถามเร่ืองค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการ
ชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2.5 รายงานนโยบาย หลกัการ เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของ
บริษทั 

2.6 ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และ
หน่วยงานต่างๆ ตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ก าหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
2. ก าหนด ทบทวนและพฒันานโยบายกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
3. ติดตามกระบวนการบ่งช้ีและประเมินความเส่ียง 
4. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนใหมี้การด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมาย

ทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั และน าเสนอวธีิการ

จดัการความเส่ียงนั้นๆ 
6. พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์ร และใหข้อ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งก าหนด

แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงองคก์รใหมี้
ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

7. พิจารณารายงานผลการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน ร่วมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ 
เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั  การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืน
ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั  การ
ไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 



 บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2561 หนา้  69 
 

8. รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รใหค้ณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยั หรือเหตกุารณ์ส าคญั ซ่ึง
อาจมีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว
ท่ีสุด 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

1.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

 บริษทัไดจ้ดัใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทั้งน้ี คณะกรรมการจะจดัใหมี้การ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าให้เหมาะสมอยู่เสมอ อย่างน้อยปีละหน่ึง (1) คร้ัง ทั้ งน้ี 
บริษทัจะถือปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ก าหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการก ากบั
ดูแลกิจการไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

1.2 จรรยาบรรณธุรกจิ 

 บริษทัไดก้ าหนดหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และเท่ียงธรรมทั้งการปฏิบติัต่อบริษทั 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามใหมี้การปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า 

2.2.1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทั
อยา่งย ัง่ยืนและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง  รวมทั้งจะด าเนินการอยา่งโปร่งใส มีระบบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้และ
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักล่าว  บริษทัจึงยดึถืออยา่งเคร่งครัดตามแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1.2.1.1 การเจริญเติบโตของบริษทัอยา่งย ัง่ยนื 

- ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกรายเพ่ือประโยชน์สูงสุดโดยรวม 

- บริหารจดัการบริษทัโดยน าความรู้ และทกัษะการบริหารมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเต็มความสามารถทุกกรณี  รวมทั้ง
การตดัสินใจด าเนินการใดๆ จะกระท าดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ 

- ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

2.2.1.2   การเปิดเผยขอ้มูล 

- รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัสม ่าเสมอและครบถว้นตาม
ความเป็นจริง 

- ไม่แสวงหาประโยชน์ใหก้บัตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

- ไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัต่อบุคคลภายนอก ซ่ึงอาจจะน ามาซ่ึงผลเสียแก่บริษทั 
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2.2.2    จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัลูกค้าและประชาชน 

 บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้และประชาชนวา่จะไดรั้บผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีดี  มีคุณภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม รวมทั้งรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีใหย้ ัง่ยืน โดยมีการก าหนดแนวทางปฏิบติั
ไวด้งัต่อไปน้ี 

2.2.2.1 มุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กับลูกคา้  ให้ได้รับผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดี มี
คุณภาพ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม  โดยยกระดบัมาตรฐานใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

2.2.2.2 เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น  ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
ขอ้เท็จจริง  รวมทั้งรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีใหย้ ัง่ยนื 

2.2.2.3 ใหก้ารรับประกนัสินคา้และบริการภายใตเ้ง่ือนไขเวลาท่ีเหมาะสม 

2.2.2.4 จดัท าระบบเพ่ือให้ลูกคา้และประชาชนสามารถร้องเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการ และด าเนินการอยา่ง
ดีท่ีสุดเพ่ือใหลู้กคา้และประชาชนไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

2.2.2.5 ไม่คา้ก าไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกนัและ
ไม่ก าหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 

2.2.2.6 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้และประชาชนอยา่งเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบแจง้
ใหลู้กคา้และประชาชนทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาและหาแนวทางแกไ้ข 

2.2.2.7 รักษาความลบัของลูกคา้อย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มูลมาใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2.2.3 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัคู่ค้า  คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนีก้ารค้า 

 บริษทัค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้  โดยคู่คา้
ของบริษทัพึงปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ  อยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ ในส่วนของ
ธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนั บริษทัจะยึดถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และบริษทัจะยดึถือแนวทางการปฏิบติัท่ีดี  และเป็นธรรม
ในการกูย้มืเงินจากเจา้หน้ีและการช าระคืน  ดงันั้นเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการดงักล่าว  บริษทัจึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติั
ไวด้งัต่อไปน้ี 

2.2.3.1 ความสมัพนัธ์กบัคู่คา้ 

- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 

- ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ  ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด 

- กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้ จะรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหา  โดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล 

2.2.3.2 ความสมัพนัธ์กบัคู่แข่งทางการคา้ 

- ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

- ไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาใหร้้ายโดยปราศจากความจริง 
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2.2.3.3 ความสมัพนัธ์กบัเจา้หน้ีทางการคา้ 

- รักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด  ทั้งในแง่การช าระคืน การดูแลหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและ
เง่ือนไขอ่ืนๆ  รวมทั้งไม่ใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ากการกูย้ืมเงินไปในทางท่ีขดักบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงท่ีท ากบัผูใ้ห้
กูย้มืเงิน 

- รายงานฐานะทางการเงินของบริษทัแก่เจา้หน้ีดว้ยความซ่ือสตัย ์

- รายงานเจา้หน้ีล่วงหนา้หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสญัญาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

2.2.4 จรรยาบรรณว่าด้วยการเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานทีด่ี 

 บริษทัถือวา่พนกังานเป็นปัจจยัหน่ึงสู่ความส าเร็จ  จึงมุ่งมัน่ในการพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการ
ท างานท่ีดี  ส่งเสริมการท างานเป็นทีม  เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหพ้นกังานบริษทัมีการก าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัน้ี 

2.2.4.1 ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังาน ในรูปแบบของเงินเดือน  และ/หรือเงินโบนสั 

2.2.4.2 ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

2.2.4.3 การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน ตอ้งกระท าดว้ยความเสมอภาค 
สุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และการกระท า/การปฏิบติัตน
ของพนกังานนั้นๆ 

2.2.4.4 ให้ความส าคัญต่อการพฒันา  การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาส
พนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

2.2.4.5 รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

2.2.4.6 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

2.2.4.7 บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการ
งานของพนกังาน 

2.2.5 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภยัของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงให้ความส าคญัใน
เร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดแนวทางปฏิบติัไวด้งัน้ี 

2.2.5.1 บริษทัจะค านึงถึงทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีผลกระทบต่อความเสียหาย
ของสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวติของประชาชนนอ้ยท่ีสุด 

2.2.5.2 คืนก าไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีมีส่วนสร้างสรรคส์งัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 

2.2.5.3 ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดบั 
อยา่งต่อเน่ือง 

2.2.5.4 ใหค้วามส าคญัในการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ท่ีมีเจตจ านงเดียวกนักบับริษทัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคม 
และส่ิงแวดลอ้ม 
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2.2.5.5 บริษทัถือเป็นนโยบายหลกัในการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 

2.2.5.6 ปฏิบติัและให้ความร่วมมือในการควบคุมให้มีการปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 

2.2.5.7 บริษทัถือเป็นหน้าท่ีและเป็นนโยบายหลกัในการให้ความส าคัญกบักิจกรรมของชุมชนและสังคมโดย 
มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ งสนับสนุน
การศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสให้เป็นชุมชนท่ี
เขม้แขง็พึ่งพาตนเองได ้

2.2.5.8 บริษทัยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้บุคลากรไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญทั้งน้ี  
บริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะให้การสนับสนุนทางการเงิน  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มแก่นักการเมือง
ใดๆ เพ่ือผลประโยชน์ของนกัการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ 

 ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การประกาศและแจง้ให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบติัอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ
ปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว 

2. การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีวา่ การตดัสินใจใดๆ ใน
การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบ
ถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมติัใน
ธุรกรรมนั้นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และถือเป็นการปฏิบติัท่ีอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้ งจะมีการ
เปิดเผยไวใ้นงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

3. ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัได้ให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้ งในระดบับริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพ่ือให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บริษทัจึงไดก้ าหนดภาระหนา้ท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท าหนา้ท่ีในการสอบ
ทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมี้ความเหมาะสม และมีประสิทธิผล 

4. การบริหารความเส่ียง 

ตั้งแต่ปี 2558  เป็นตน้มา บริษทัไดมี้การท าการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู ่เพ่ือพิจารณาหา
แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน และเพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัเพ่ือให้
ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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5. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้หนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบบญัชีมา
ประชุมร่วมกัน เพ่ือน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทถือเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี วา่งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีของบริษทั และการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน มีการด าเนินการ
บนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้น และสม ่าเสมอ 

6. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกสาม (3) เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม
ความจ าเป็น โดยมีการก าหนดและแจง้วาระการประชุมพร้อมรายละเอียดประกอบให้คณะกรรมการทราบและพิจารณา
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมทุกคร้ังตามขอ้บงัคบัของบริษทั เพ่ือให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนการ
ประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน โดยมีการบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรอง
แลว้เพื่อใชใ้นการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบได ้

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผูก้  าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุม
คณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการ
ประชุมได ้

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซ่ึงท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดง
ความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพ่ือรับทราบรายละเอียดขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์เพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งจะไดรั้บทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือใหส้ามารถน าไปปฏิบติั 

อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของเสียงขา้งมาก โดยกรรมการหน่ึงคนมี
เสียงหน่ึงเสียง กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น กรณีท่ี
คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
7. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีจูงใจในระดบัท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงผลการด าเนินงาน
ของบริษัทเป็นหลกั และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละคน  

บริษทัใช้ความระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม โดยเป็นอตัราท่ี
แข่งขนัไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพ่ือท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพไว ้ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบเพ่ิมข้ึนจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับเพ่ิมข้ึน ส าหรับการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร จะสอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ริหารแต่ละคน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสม
ท่ีเป็นตวัเงิน ใหแ้ก่ กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ี
รายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ีส าหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
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คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะน าเขา้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อขอมติเห็นชอบ และท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปีเพื่อขออนุมติัทุกปี 
8. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบ
การก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดั
ให้มีเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี รวมถึงการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

คุณสุวชิ ล ่าซ า ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และคุณชยัวฒิุ จิตราคนี ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ไดเ้ขา้ร่วม
สัมมนาในหัวขอ้ “Updated COSO Enterprise Risk Managemnet: Integration with Strategy and Performance” ในวนัท่ี 22 
มกราคม 2561  

นอกจากน้ี คุณจิตติมา สัจจวานิช อินทุจนัทร์ยง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และ คุณชยัวฒิุ จิตราคนี ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ไดเ้ขา้ร่วมสมัมนาในหวัขอ้ “Corporate Governance Orientation for New 
Listed Company” ในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 
9. การก ากบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัใหค้วามส าคญักบัการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยดึหลกัธรร
มาภิบาล ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการด าเนินธุรกิจ และเพ่ือให้แน่ใจวา่ นกัลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัไดรั้บสารสนเทศท่ี
เช่ือถือไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั และทนัท่วงที บริษทัจึงไดก้ าหนดระเบียบการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในและระเบียบการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ให้สอดคลอ้งกับกฎหมายท่ีเก่ียวกับหลกัทรัพยแ์ละมุ่งเน้นความ
โปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
- กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในและขอ้มูลท่ีตนล่วงรู้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

บริษทัท่ีมีสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะหรือตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัอนัน ามาซ่ึงผลประโยชน์ของตนเองและผูอ่ื้น  

- กรรมการ ผู ้บริหารและผู ้บริหารระดับสูงมีหน้าท่ี ท่ีจะต้องรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตาม
หลกัเกณฑข์องกฎหมาย และจ ากดัการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทั ในช่วงเวลาท่ีก าหนด 

- บริษทัมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษทัให้สาธารณชนทราบโดยทนัทีและ
อย่างทั่วถึง โดยผ่านส่ือและวิธีการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลของ
บริษทั รวมถึงผา่นส่ืออ่ืนๆ ของบริษทั เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลข่าวสารไดเ้ขา้ถึงนกัลงทุนทุกกลุ่มอยา่งทนัท่วงทีและ
เท่าเทียมกนั 

10. การส่ือสารกบัคณะกรรมการ 
บริษทัจดัให้มีช่องทางส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียในการติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการ โดยสามารถส่งจดหมายส่ือสาร 

แจง้ขอ้มูล หรือขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์มายงับริษทั เพื่อพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการท่ีก าหนด 
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11. วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระเท่ากบัอตัราหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของ

กรรมการทั้ งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ให้ออก
จ านวนใกลเ้คียงกบัหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของกรรมการทั้งหมดท่ีสุด โดยกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และ
ปีท่ีสอง ให้กรรมการจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนในปีท่ีสามให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง ทั้งน้ีกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใด
บุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เขา้
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึง
เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
(1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกินสาม (3) ปี กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตาม

วาระมีสิทธิไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาใหม่ได ้ทั้งน้ีส าหรับผูท่ี้ไดด้ ารงต าแหน่งมาแลว้เป็นระยะเวลาเกา้ (9) ปี 
หรือสาม (3) วาระติดต่อกนั คณะกรรมการบริษทัจะทบทวนความเป็นอิสระท่ีแทจ้ริงของกรรมการผูน้ั้น
เป็นประจ าทุกๆ ปี 

(2) กรรมการตรวจสอบคนใดประสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระตอ้งยื่นหนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการ
บริษทัโดยการลาออกมีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกมาถึงท่ีบริษทัเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนกรรมการท่ีลาออก โดยใหด้ ารงต าแหน่งเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมการซ่ึงตวัแทนคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหค้รบถว้นภายในเกา้สิบ 
(90) วนั นบัแต่วนัท่ีกรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ เพราะเหตุอ่ืนนอกจากขาดคุณสมบติั หรือ มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากต าแหน่งยงัคงตอ้งอยู่รักษาการในต าแหน่งเพียงเท่าท่ีจ าเป็นจนกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 
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การประเมนิผลการปฏิบัตงิานและการพฒันาความรู้ 
 บริษทัมีนโยบายจดัให้คณะกรรมการบริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เป็นประจ า

ทุกปีเพ่ือช่วยให้คณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆในระหวา่งปีท่ีผา่นมา และเพ่ิม
ประสิทธิผลการท างานของคระกรรมการ 

โดยเลขานุการบริษัทจะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคน
ประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีทั้งแบบคณะแลรายบุคคล ซ่ึงภายหลงัท่ีคณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อย
แลว้ จะน าส่งแบบประเมินกลบัมายงัเลขานุการบริษทั เพ่ือรวบรวมน ามาสรุปผลให้ประธานกรรมการบริษทัอนุมติั และ
น าเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการบริษทัคร้ังถดัไป 
 
หัวข้อพจิารณาการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริษัท 
แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย มีหวัขอ้พิจารณาหลกั ดงัน้ี 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

2. การประชุมคณะกรรมการ 

3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

5. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

 
 
 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการบริษัท 

 
หัวข้อประเมิน คะแนนเตม็ ค่าเฉล่ีย 

โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 36 29.77 
กำรประชุมคณะกรรมกำร 24 22.75 
บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 48 46 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร 4 3.87 
กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร 4 4 
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นโยบายทีส่ าคัญของบริษัทและการติดตามให้มีการปฏิบัติ 
นโยบายการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร 
การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลท่ี
เหมาะสมดา้นความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน โดยน าเสนอรายช่ือกรรมการเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในขั้นตอนของการสรรหาดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลท่ี
เหมาะสมเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกอีกทางหน่ึงดว้ย ทั้งน้ีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการถือเป็นของผูถื้อหุน้ โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ยห้า (5) คน ทั้งน้ี กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและกรรมการของบริษทัจะตอ้งไม่มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. การเลือกตั้งกรรมการโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ให้ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากและให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือ 
(ข) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน 
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขาด 

การสรรหากรรมการอสิระ 
บริษทัคดัเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 กฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยบริษทัจะจดัให้มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทัแต่ตอ้งไม่นอ้ย
กวา่สาม (3) คน 
คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึง (1) ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สอง (2) ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาต
ต่อส านกังาน ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของ
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
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3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กวา่สอง (2) ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือ
ให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั หรือ

คู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ยี่สิบ 
(20) ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 

ทั้ งน้ี  การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ี เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี

ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึง (1) ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ

บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั สงักดัอยู ่เวน้

แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สอง (2) ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สอง (2) ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ

ทางวิชาชีพนั้นด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึง (1) ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
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9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีผูข้ออนุญาตแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือ

การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามวรรคขอ้ 4. หรือขอ้ 6. ให้บริษทั จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษทัท่ี
แสดงวา่ไดพิ้จารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้วา่การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการให้
ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
อิสระดว้ย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวชิาชีพ ท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

(ข) เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตในการเสนอใหมี้การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ 
บริษทัมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบตามคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหา้ (5) ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้
นบัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบริษทั 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าจากบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

4. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงาน
ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั มาก่อนในระยะเวลาหน่ึง (1) ปี ก่อนไดรั้บ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบแลว้เห็นวา่การเคยมี
ผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
6. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
7. สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทั โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิท
ของบุคคลดงักล่าว 

8. มีคุณสมบติัครบถว้นในการเป็นกรรมการของบริษทั 
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การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดูแลกิจการเป็นผูพิ้จารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีหน้าท่ีรายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ โดยในการพิจารณาจะคดัเลือกจากบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นและเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะและ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั และเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี และสามารถบริหารงานให้
บรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทั ก าหนดไว ้โดยคณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูอ้นุมติัแต่งตั้งผูบ้ริหารสูงสุด
ดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการอาจพิจารณาว่าจ้างท่ีปรึกษาอิสระเพ่ือเขา้มาช่วยในการสรรหา
ดงักล่าวดว้ย 

คุณสมบติัของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

บริษทั มีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดตามคุณสมบติั ดงัน้ี 
1. เป็นบุคคลธรรมดาท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้ 
2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3. ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท าโดยทุจริต 
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
5. ไม่อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษโดยส านกังาน ก.ล.ต. หรือไม่อยูร่ะหวา่งถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ีส านกังาน 

ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่ และ
พน้โทษจ าคุกหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งน้ี เฉพาะในความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ดงัต่อไปน้ี 

- การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
- การกระท าโดยทุจริต หรือการท าใหเ้สียหายต่อทรัพยสิ์น ต่อเจา้หน้ี หรือต่อประชาชน 
- ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั หรือซ่ือสตัยสุ์จริต 
- จงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในสาระส าคญั หรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีควรบอกใหแ้จง้ 
- ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยไม่ไดรั้บอนุญาตและเขา้ข่ายเป็นการฉอ้โกง

ประชาชน 
6. ไม่อยูร่ะหวา่งถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน ไม่วา่ในประเทศหรือต่างประเทศ  หรือไม่อยู่

ระหวา่งถูกด าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ีหน่วยงานดงักล่าวกล่าวโทษ หรือไม่อยูร่ะหวา่งถูกหน่วยงานดงักล่าว หา้ม
เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของสถาบนัการเงิน ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษาให้
รอการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจาคุกหรือพน้จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งน้ี เฉพาะในมูลเหตุ
เน่ืองจากการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น และท าใหเ้กิดความเสียหายไม่วา่
จะต่อสถาบนัการเงินท่ีบุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือตอ่ลูกคา้ 

7. ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก ไม่วา่ศาลจะมีค าพิพากษาใหร้อการลงโทษหรือไม่ และพน้โทษจ าคุกหรือพน้
จากการรอลงโทษมาแลว้ไม่ถึงสาม (3) ปี ทั้งน้ี ในความผิดอาญาแผน่ดินเก่ียวกบัการบริหารงานท่ีมีลกัษณะ
หลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริตเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
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8. ไม่เป็นผูท่ี้ศาลมีค าสัง่ใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั และยงัไม่พน้สาม (3) 
ปีนบัแต่วนัท่ีศาลมีค าสัง่ใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน 

9. ไม่มีพฤติกรรมกระท าการ หรือละเวน้กระท าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงในการท าธุรกรรม
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย และเป็นเหตใุหบ้ริษทัหรือผูถื้อหุน้ไดรั้บความเสียหาย หรือเป็นเหตุใหต้นหรือบุคคลอ่ืน
ไดรั้บประโยชน์โดยมิชอบ 

10. ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ความเก่ียวกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยอนัเป็นเทจ็ท่ีอาจท าให้
ส าคญัผิด หรือโดยปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูถื้อ
หุน้ ผูล้งทุน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะโดยการสัง่การ การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจดัท าเปิดเผย หรือ
เผยแพร่ขอ้มูลหรือขอ้ความนั้น หรือโดยการกระท าหรือละเวน้การกระท าอ่ืนใด ทั้งน้ี เวน้แต่พิสูจน์ไดว้า่โดย
ต าแหน่ง ฐานะ หรือหนา้ท่ีของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของขอ้มูลหรือขอ้ความดงักล่าว หรือการขาด
ขอ้เทจ็จริงท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 

ทั้งน้ี การท าธุรกรรมดงัต่อไปน้ีของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ไม่วา่จะเป็นการสัง่การ การอนุมติั การสนบัสนุน การไดรั้บ
ประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอยา่งมีนยัส าคญัในลกัษณะอ่ืนใด เขา้ลกัษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เวน้แต่จะพิสูจน์ไดเ้ป็น
ประการอ่ืน 
- ธุรกรรมท่ีมิไดก้ระท าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิญูชนผูป้ระกอบธุรกิจจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์

เดียวกนั และไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นส าคญั หรือมีลกัษณะไปในทางเอ้ือประโยชน์แก่
ตนหรือบุคคลอ่ืน 

- ธุรกรรมท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 

11. ไม่มีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุนในการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสญัญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าว 

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุด 
การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารสูงสุด ใหพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนตาม

แนวทางดงัต่อไปน้ี 
1. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพิ้จารณาในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหาร

สูงสุด (ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) โดยพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความ
รับผิดชอบ ผลงาน ประเภท/ขนาดธุรกิจของบริษทั และประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากบุคลากรแตล่ะท่าน โดยท่ี
ค่าตอบแทนดงักล่าวตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไว ้โดย
เปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั อีกทั้งยงัตอ้งพิจารณาประเภทค่าตอบแทน วธีิการจ่ายค่าตอบแทน 
และจ านวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

2. หากมีการเสนอปรับอตัราค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสูงสุด (ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) ให้
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพิ้จารณาอนุมติัรายการดงักล่าว 

3. การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย ใหน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อ 
4. หุน้พิจารณาอนุมติัเป็นประจ าทุกปี 
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นโยบายการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
บริษทัมีการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง เพ่ือสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารงานส าหรับกลุ่มผูบ้ริหารในระดบัประธาน

เจา้หนา้ท่ีฝ่าย โดยมุ่งเนน้ไปท่ีพนักงานระดบับริหาร เพ่ือให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมใน
การปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ มีขีดความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์ท่ี
จ าเป็นส าหรับการด ารงต าแหน่งท่ีส าคญัในบริษทั 
 
นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทัจะจดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในทุกดา้น และระบบการตรวจสอบภายในต่าง ๆ ทั้งดา้น
การเงิน การปฏิบติังาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัให้มีกลไกการตรวจสอบ
และถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุน้และสินทรัพยข์องบริษทัอยูเ่สมอ จดั
ให้มีการก าหนดล าดบัชั้นของอ านาจอนุมติัและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนักงานท่ีมีการตรวจสอบถ่วงดุลในตวั 
ก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีส านักตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานสนบัสนุนให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีวางไว ้เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัเหมาะสม เพียงพอ สอดคลอ้งกับแนวทางของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ครอบคลุมการควบคุมภายในดา้นการบริหาร (Management Control) การด าเนินงาน (Operational 
Control) การบญัชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบติัตามกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง (Compliance 
Control) 
 
นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 

โครงสร้างขององคก์รปัจจุบนั มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงแต่งตั้งจากกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ยสาม (3) คน
โดยมีกรรมการอิสระหน่ึง (1) คน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย และกรอบการด าเนินงานการ
บริหารความเส่ียงของบริษทั จดัใหบ้ริษทัมีระบบบริหารความเส่ียงทุกดา้นครอบคลุมปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสิัยทศัน์ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน และการปฏิบัติการด้านอ่ืน ๆ พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดและระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ก าหนดมาตรการในการป้องกนั แกไ้ขและผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจนรวมทั้งก าหนดมาตรการในการรายงานและการ
ติดตามประเมินผล 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดขอบเขตความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทั (Risk Appetite) และมีตวัช้ีวดัความ
เส่ียงส าคญั (Key Risk Indicator: KRI) เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ และมีการผสานเช่ือมโยงระบบการบริหารความ
เส่ียงกบักระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยก าหนดให้ผูรั้บผิดชอบบริหารความเส่ียง รายงานตรงกับส านักงาน
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ท่ีรับผิดชอบงานวางกลยุทธ์องค์กรและแผนงานธุรกิจ ท าหน้าท่ี
ประสานงาน ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการในการควบคุมความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง ท าให้มัน่ใจไดว้่าการบริหาร
ความเส่ียงสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ตามท่ีก าหนดไว ้
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นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
คณะกรรมการบริษทั มุ่งมัน่ท่ีจะดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล

และความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด จดัให้มีศูนยน์กัลงทุนสัมพนัธ์ท าหนา้ท่ีส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นและใหค้วามสะดวกแก่นกัลงทุน
และนกัวเิคราะห์หลกัทรัพยท์ัว่ไปอยา่งเท่าเทียมกนั และดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม รวมทั้งการเผยแพร่ขอ้มูลในเวบ็ไซตท์ั้งท่ีเป็น
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ขณะเดียวกนัก็ไดจ้ดัใหส่้วนงานท่ีรับผิดชอบดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร และการประชาสมัพนัธ์ท า
หนา้ท่ีเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษทั ผา่นส่ือต่าง ๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูมี้ส่วนได้
เสีย และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทั อยา่งทัว่ถึงตรงเวลา และทนัต่อเหตุการณ์ 

คณะกรรมการบริษทั จะเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินตามก าหนดเวลา มีรายละเอียด
อยา่งเพียงพอ และผลประกอบการของบริษทัท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอสม ่าเสมอ ทนัเวลา เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง
สภาพทางการเงินและการประกอบการท่ีแทจ้ริงของบริษทั รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษทั ดงัน้ี 

1. รายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion Analysis : MD&A) 
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญักบัการจดัท าบทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ทั้งรายปีและรายไตร
มาสอยา่งละเอียด 

2. ขอ้มูลทางการเงิน 
ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัแต่งตั้ง ไดใ้ห้การรับรองขอ้มูลทางการเงิน โดยแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ และคณะกรรมการบริษทั 
ไดอ้ธิบายความรับผิดชอบในการแสดงรายงานทางการเงิน ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้และรับรองวา่งบการเงินท่ี
เปิดเผยนั้นมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และมาตรฐานบญัชี
สากล 

3. ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
บริษทัจะใหข้อ้มูลอยา่งครบถว้น ชดัเจน ทั้งในรายงานประจ าปี และในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
 
นโยบายด้านบัญชีและการเงนิ 
1. ความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการ 
- การบนัทึกรายการทางธุรกิจทุกอยา่งของบริษทัจะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั

หรือขอ้ยกเวน้ในลกัษณะใด 
- การลงรายการบญัชี และการบนัทึกทางธุรกิจจะตอ้งเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนหรือสร้างรายการ

เท็จ ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตาม 
- บุคลากรทุกระดบัตอ้งด าเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคลอ้ง และเป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด และค าสั่งต่าง ๆ 

ของบริษัท รวมทั้ งมีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งเพียงพอ และทนัเวลา เพ่ือให้ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึก การจดัท า และการประเมินรายงาน
ทางการบญัชีและการเงิน สามารถบนัทึก และจดัท ารายงานทางการบญัชี และการเงินทุกประเภทของบริษทั ลงใน
ระบบบญัชีของบริษทั โดยมีรายละเอียดท่ีถูกตอ้ง และครบถว้น 

2. รายงานทางการบญัชีและการเงิน 
- พนักงานทุกคนตอ้งไม่กระท าการบิดเบือนขอ้มูล หรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็น ขอ้มูลรายการทางธุรกิจท่ี

เก่ียวกบัการบญัชี และการเงิน หรือขอ้มูลรายการทางดา้นปฏิบติัการ 
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- พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกตอ้งของรายงานทางบญัชีและการเงิน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

- พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการ จดัเตรียม และ/หรือใหข้อ้มูล รายการทางธุรกิจ 
3. การปฏิบติัตามกฎหมาย 
- บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบ ขอ้ก าหนด และค าสั่ง เพ่ือให้การจดัท าบญัชีและ

การบนัทึกรายการทางการเงินของบริษทั เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
- บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งยึดหลกัความซ่ือสัตย ์ปราศจากอคติ และมีความซ่ือตรง ในการจดัเก็บบนัทึกขอ้มูล โดย

ความซ่ือตรงดงักล่าวหมายรวมถึงการไม่ยุง่เก่ียวกบักิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมดว้ย 
 
นโยบายด้านการปฏิบัตติามกฎหมาย 

บริษทัให้ความส าคญัในการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระท า
ธุรกรรม บริษทัหลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐด าเนินการท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม แต่จะเน้นการ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัในขอบเขตท่ีเหมาะสมและสามารถท าได ้เช่น การพบปะพูดคุยในท่ีสาธารณะต่างๆ การ
ไปแสดงความยนิดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบติั เป็นตน้ โดยมีหลกัปฏิบติั คือ ด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง เม่ือ
ตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานของรัฐ และตระหนกัอยูเ่สมอวา่กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขอ้บงัคบัในหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ อาจมีเง่ือนไข ขั้นตอน หรือวธีิปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั และบริษทัพึงรับรู้และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
 
นโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษัทก าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เป็นปัจจัยส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของพนักงานบริษทัทุกคนท่ีจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมาย ค าสัง่ บริษทั และตามมาตรฐานท่ีบริษทัก าหนด และบริษทัไดจ้ดัใหมี้การบริหาร
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซ่ึงหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล 
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

ทั้งน้ี พนกังานบริษทั ทุกคนมีหนา้ท่ี และขอ้ปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
1. มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกัน และดูแลให้ระบบสารสนเทศของบริษัทท่ีอยู่ในความครอบครอง หรือหน้าท่ี

รับผิดชอบของตนไม่ใหถู้กบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความส าคญัทางธุรกิจต่อผู ้
ไม่เก่ียวขอ้ง 

2. มีวินยัในการใชร้ะบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ส่ือสารของบริษทั ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษทั และผูอ่ื้น เช่น 
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบสร้างความเสียหายต่อช่ือเสียง และทรัพยสิ์น รบกวน หรือก่อ
ความร าคาญต่อการท างานของระบบสารสนเทศ ดักขอ้มูล ลกัลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
เผยแพร่ภาพ ขอ้ความ หรือเสียงท่ีไม่เหมาะสมรวมทั้งไม่น าไปใชใ้นเชิงธุรกิจส่วนตวั หรือการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

3. ตอ้งไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 
4. ตอ้งเขา้รหัสขอ้มูลในกรณีท่ีตอ้งการส่งขอ้มูลท่ีส าคญัทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งไม่แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ี

ส าคญัทางธุรกิจกบั Website ท่ีไม่มีการป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล 
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5. กรณีท่ีพนักงานขออนุญาตให้ผูป้ฏิบติังานสมทบ ซ่ึงเป็นพนกังานของผูรั้บจา้งของบริษทั เขา้ใชร้ะบบสารสนเทศของ
บริษทั ไดน้ั้น พนกังานผูข้ออนุญาตตอ้งควบคุมการใชง้านของผูป้ฏิบติังานสมทบ และตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนกบับริษทั 

6. บริษทัจะเขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศของพนกังาน หากพบขอ้สงสยัวา่
พนกังานใชง้านในทางท่ีไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอนัควร เพ่ือป้องกนัความปลอดภยัของระบบสารสนเทศของบริษ ั

7. หากบริษทัพบวา่ พนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอยา่งเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริง จะไดรั้บการพิจารณา
ลงโทษทางวนิยั และ/หรือโทษทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

บริษทัใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยมุ่งเนน้การส่งเสริมคุณธรรม สร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมท่ีถูกตอ้งในการปฏิบัติงาน บริษทัจึงก าหนดแนวทางการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นและส่ือสารให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานไดรั้บทราบ เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 
1. สร้างจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบติังานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 
2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยไม่เขา้ไป

เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบการกระท าท่ีเขา้
ข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

3. จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่าง
เหมาะสม เพ่ือป้องกนัมิใหพ้นกังานทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต คอร์รัปชัน่ต่างๆ 

4. ก าหนดระบบการตรวจสอบภายในท่ีครอบคลุมดา้นการเงินและการบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจว่าธุรกรรม
ทางการเงินดงักล่าวเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

5. ห้ามกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน กระท าการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซ่ึงทรัพยสิ์น หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นท่ีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในทางท่ีมิชอบ 
หรืออาจท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

6. ก าหนดหลกัการให้หรือการรับของขวญั ส่ิงของ หรือการบนัเทิงท่ีอาจมีผลส่อให้เกิดขอ้สงสัยในพฤติกรรมการทุจริต
หรือการให้สินบน หากเป็นการรับของขวญัควรเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล และตอ้งไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด 
และตอ้งตระหนกัวา่การกระท าใดๆ ตอ้งอยูภ่ายใตค้วามโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

7. ก าหนดระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง การเบิกจ่ายเงิน หรือการท าสญัญาใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนตอ้งมีหลกัฐานประกอบอยา่ง
ชดัเจนและมีการก าหนดอ านาจอนุมติัอยา่งเหมาะสมและรัดกมุ 

8. ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก 
เพ่ือจูงใจใหบุ้คคลนั้นกระท าหรือละเวน้การกระท าใดท่ีผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ท่ีของตน 

9. จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้ง 
10. จดัใหมี้การส่ือสารนโยบายและแนวทางการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั

ของบริษทัใหรั้บทราบและเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้พ่ือน าไปปฏิบติัโดยผา่นช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนกังาน ระบบการ
ส่ือสารภายในองคก์ร เป็นตน้ 
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11. ก าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ในกรณีท่ีพบเหตุการณ์ท่ีน่าสงสัยอนัส่อให้เกิดการทุจริต
และการประพฤติมิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัโดยผูแ้จง้เบาะแสสามารถส่งรายละเอียดและ
หลกัฐานต่างๆ ไปยงับริษทั โดยผา่นช่องทาง เวบ็ไซต ์ อีเมล หรือ จดหมาย 

12. จดัท ากลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยการก าหนดขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแส
ใหเ้ป็นความลบักรณีท่ีขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสถูกเปิดเผย ผูท่ี้มีหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งถูกด าเนินการ
ลงโทษทางวนิยั 

13. ก าหนดบทลงโทษกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีกระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่หรือสนบัสนุนการกระท าท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยจะด าเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลด
ค่าจา้ง พกังาน เลิกจา้ง และด าเนินคดีตามกฏหมาย เป็นตน้ 

14. ก าหนดใหมี้การตรวจสอบ และรายงานตามล าดบัขั้นของสายงานการบงัคบับญัชา ของผูก้ระท าการทุจริต จนกระทัง่ถึง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั 

15. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการ
ทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั  การท่ีผูบ้ริหาร
สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ี
ส าคญั การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผดิ 

บริษทัจดัให้มีแนวทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือ
การกระท าผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษทัรวมถึงความ
บกพร่องของระบบควบคุมภายในจากพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนโดยสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนไดท่ี้  

คุณสุวชิ ล า่ซ า ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ Email: suvit.l@rhombho.co.th 

หรือส่งจดหมายมาที่ “53 ถนนสุคนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230” 

บริษทัจะเกบ็ขอ้มูลการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนดงักล่าวเป็นความลบัและจ ากดัผูรั้บทราบขอ้มูลโดยเปิดเผย
เฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้นเพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้งร้องเรียนดงักล่าวอยา่ไรก็ตาม 
ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะเปิดเผยตวัหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนามก็ได ้หากปรากฎว่ามีผูใ้ด
กลัน่แกลง้หรือปฏิบติัไม่เป้นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนบริษทัจะลงโทษผูน้ั้นในขั้นเดด็ขาด 
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ความรับผดิชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค 
บริษทัค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทั รวมทั้งผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูท่ี้ใช้

สินคา้และบริการท่ีบริษทัผลิต ดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ และผูบ้ริโภค 
 

แนวปฏิบัต ิ
1. บริษทัมุ่งมัน่พฒันาสินคา้ และบริการใหค้รบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ 

ลูกคา้ และผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองบุคลากรของบริษทั ตอ้งทุ่มเทเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และผูบ้ริโภค
อยา่งเต็มท่ี ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล ทนัต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จ ากดัสิทธิของผูบ้ริโภค และมีเง่ือนไขท่ีเป็น
ธรรมส าหรับผูบ้ริโภค 

2. บริษทัตอ้งไม่ท าการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรือท าใหห้ลงเช่ือในคุณภาพสินคา้ และบริการของบริษทัท่ีอาจเกิน 
จริง 

3. บริษทัมุ่งมัน่พฒันาความปลอดภยัในการใชสิ้นคา้และบริการของบริษทั ความปลอดภยัของผูบ้ริโภคนั้น 
มีความส าคญัยิ่ง บริษทัก าหนดให้มีป้ายเตือนภยั ตรวจสอบความปลอดภยัในสถานประกอบการรณรงคแ์ละอบรม
พนกังานในเร่ืองความปลอดภยัส าหรับผูบ้ริโภคอยา่งเคร่งครัดต่อเน่ือง 

 
นโยบายการป้องกนัการน าข้อมูลภายในไปใช้ 

เพ่ือใหเ้กิดความยติุธรรมและเสมอภาคต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย และบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการป้องกนัการ
ใชข้อ้มูลภายใน บริษทัจึงมีนโยบายและวธีิดูแลกรรมการและผูบ้ริหารและพนกังานในการน าขอ้มูลภายในของบริษทั ซ่ึงยงัไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งัน้ี 

1. บริษทัก าหนดแนวทางการเก็บรักษาขอ้มูลและการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือความเป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

2. บริษทัหา้มไม่ให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ใชข้อ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
และท่ีอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยบ์ริษทัซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยแก่สาธารณชน เพ่ือผลประโยชน์ของ
ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. หา้มมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทั ท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงอาจจะ
มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซ่ึงตนได้ล่วงรู้มาใน
ต าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น ซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือใชเ้พ่ือการชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือหรือขาย 
หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายซ่ึงหุ้นหรือหลกัทรัพยอ่ื์น (ถา้มี) ของบริษทั ไม่วา่ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ในประการท่ี
น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษทั ไม่วา่ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่การกระท าดงักล่าวจะท าเพ่ือประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผูอ่ื้น หรือน าขอ้เท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือให้ผูอ่ื้นกระท าดงักล่าว โดยตนไดรั้บผลประโยชน์ตอบ
แทนหรือไม่ก็ตาม ขอ้ก าหนดน้ีให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 
และลูกจา้งของบริษทัดว้ย 

4. บริษทัก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั
ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า และพนกังานซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีรับทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงอาจจะ
มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาของหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือ และ/หรือ การขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัในช่วงหน่ึง (1) เดือนก่อนท่ีบริษทัจะมีการเผยแพร่งบการเงินหรือขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะ
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การเงินหรือขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นสาระส าคญั ซ่ึงอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จนกว่าบริษทัจะได้
เปิดเผยขอ้มูลภายในดงักล่าวต่อสาธารณชนแลว้ และควรรออยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
ให้สาธารณชนแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายหรือเป็นขอ้มูลท่ีมีความซบัซอ้น
มาก ควรรอถึง 48 ชัว่โมงภายหลงัจากการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้แก่สาธารณชนทราบแลว้ ก่อนท่ีจะซ้ือหรือขาย
หุน้ของบริษทั รวมทั้งหา้มบุคคลดงักล่าวและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อบุคคลอ่ืนดว้ย  

5. บริษทัก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั
ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า จดัท าและน าส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงบุคคลดงักล่าวรวมถึงคู่
สมรสและของบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายงัเลขานุการบริษทั โดยให้จดัท าและน าส่งภายในสามสิบ (30) 
วนัภายหลงัเขา้รับต าแหน่ง นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งแจง้เก่ียวกบัการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
ทุกคร้ัง โดยแจง้อยา่งนอ้ยหน่ึง (1) วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขายต่อคณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมาย 
เพ่ือรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือมีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์
ภายในสาม (3) วนัท าการนับแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้ น ทั้ งน้ี ตามท่ีพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

6. บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร จดัท าและน าส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สีย มายงัเลขานุการบริษทั ทั้งน้ี ตาม
หลกัเกณฑท่ี์พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

7. บริษทัก าหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์และรายงานการมีส่วนได้
เสีย ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู ้จัดท าข้อมูลรายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไป รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและ
ผูบ้ริหารระหวา่งปีไวใ้นรายงานประจ าปี 

8. บริษัทให้ความส าคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือท าให้
ผลประโยชน์ของบริษทัลดลง หรือก่อความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี จรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน สัญญาจา้งแรงงาน และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน  

9. บริษทัให้ความส าคญัในการรักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของลูกคา้ โดยไม่น าสารสนเทศดงักล่าวมาใช้เพ่ือ
ผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

10. บริษทัให้ความส าคญัในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกนัการ
เขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัจากบุคคลภายนอก และก าหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลให้กบัพนกังานในระดบัต่าง ๆ ตาม
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

11. กรณีท่ีบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการท างานเฉพาะกิจเก่ียวกับขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่
ระหว่างการเจรจา ซ่ึงเขา้ข่ายการเก็บรักษาขอ้มูลภายในอนัอาจมีผลต่อความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยข์อง
บริษทั บุคคลเหล่านั้นจะตอ้งท าสญัญาเก็บรักษาขอ้มูลความลบั (Confidentiality Agreement) จนกวา่จะมีการเปิดเผย
ขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูท่ี้ฝ่าฝืนนโยบายการใชข้อ้มูลภายในจะตอ้งถูกลงโทษทางวนิยั และ/หรือ กฎหมายแลว้แต่กรณี 
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นโยบายเกีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษทัใหค้วามส าคญัต่อการพิจารณารายการต่างๆ อยา่งโปร่งใส และเป็นประโยชนต์่อบริษทัเป็นส าคญั ดงันั้น จึงให้

ความส าคญัต่อการป้องกนัรายการท่ีอาจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหวา่งกนั โดย
มีหลกัการท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
1. กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงความสมัพนัธ์ หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการท่ีอาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
2. หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบั บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ท่ีอาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ยในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการนั้นใหมี้การน าเสนอรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนเสนอขออนุมติัต่อคณะคณะกรรมการบริษทั 
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพย ์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั และจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคญั

ท่ีตอ้งยดึถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด เพ่ือใหบ้ริษทัเป็นท่ีเช่ือถือและไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และจดัใหมี้การเผยแพร่
ขอ้มูลความเขา้ใจในการถือปฏิบติัของพนกังานทัว่ทั้งบริษทั 

 

นโยบายการลงทุน 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ใกลเ้คียงกนั หรือก่อให้เกิดประโยชน์ หรือสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงและผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัจะท าการวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ
และพิจารณาความเส่ียงจากการลงทุน ผลตอบแทน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษทัอย่างรอบคอบ นอกจากน้ี การ
ลงทุนของบริษทัจะตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอบเขตอ านาจอนุมติัท่ีก าหนดไว ้
และตอ้งสอดคลอ้งให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึง
กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัจะควบคุมดูแลผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการ
ตามสดัส่วนการถือหุน้เพ่ือควบคุมทิศทางและนโยบายการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

ปัจจุบนั บริษทัไม่มีการลงทุนในบริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม อยา่งไรก็ตาม ในอนาคต หากบริษทัมีความจ าเป็นตอ้ง
พิจาณาลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งขอ้งใดๆ บริษทัจะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจท่ีเก้ือหนุน และเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษทั โดยจะพิจารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุน
เป็นส าคญัเพ่ือเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริษทั  โดยบริษทัจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสม
และผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุน เพ่ือประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นส าคญั ทั้งน้ี บริษทัจะควบคุมดูแล
ดว้ยการส่งกรรมการ และ/หรือ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายของบริษทัเขา้ไปเป็นตวัแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพ่ือให้มีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการในกิจการนั้นๆ รวมทั้งมีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่อตัราร้อยละส่ีสิบ (40) ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลงั

จากหักภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืน (ถา้มี) โดยบริษทัจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึง
ปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นเป็นหลกั และการจ่ายเงินปันผลนั้ นจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตามปกติของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยูก่บัผล
การด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการ
ขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษทั
โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่บริษทัจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัและ/หรือ ผูถื้อหุ้นของบริษทัเห็นสมควร ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการ
บริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ใหร้ายงานให้ท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลหา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสม
อยูห่า้มมิใหจ่้ายเงินปันผล เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุริมสิทธิท่ีขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอ่ืน เงินปันผลใหจ่้ายตามจ านวนหุน้ หุน้
ละเท่าๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
นโยบายการบริจาคเพ่ือสาธารณะกศุล  

 บริษทัมีนโยบายบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล ในอตัราไม่เกินกวา่ร้อยละ 10.00 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการในปีก่อนหนา้ และหลงัหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายและบริษทัไดก้ าหนดไว ้
และการบริจาคเพื่อสาธารณะกศุล นั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษทั อยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี การบริจาค
เพื่อสาธารณะกุศล ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่องของ
บริษทั แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของ
บริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษทั เห็นสมควรโดยการบริจาคเพ่ือสาธารณะกุศลดงักล่าวจะตอ้ง
ผา่นการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ัง 
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นโยบายการพฒันาบุคลากร   
บริษทัมีนโยบายจดัอบรมสมัมนาเพื่อพฒันาทกัษะและความสามารถของบุคลากร และใหพ้นกังานสามารถขอไปอบรม

สมัมนาภายนอกได ้หรือตามความจ าเป็นและเห็นสมควรของหวัหนา้งาน 
ในปี 2561 บริษทัฯ ไดพ้ฒันาทกัษะและความสามารถของบุคลากรโดยไดจ้ดัใหพ้นกังานในทุกระดบัอบรมหลกัสูตร

ดงัน้ี 

 
 
 
 

จ ำนวนพนักงำนอบรม 14 คน

จ ำนวนชัว่โมงกำรกำรอบรม (ชม.)  : 414 ชัว่โมง

ชัว่โมงกำรอบรม (เฉลีย่/ชม./คน/ปี)  30 ชัว่โมง

หลกัสตูรการบริหารทรัพยากรบคุคลตามมาตรฐาน ISO FOR HR ✓

หลกัสตูร สตูรส าเร็จ เจ้าหน้าที่บริหารงานบคุคลมือใหม่ ✓

หลกัสตูรการขอ VISA เข้ามาในราชอาณาจกัร ใบอนญุาตท างานคนตา่งด้าวในประเทศไทย Work Permit ✓

หลกัสตูรเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน ระดบับริหาร ✓

หลกัสตูรเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน ระดบัหวัหน้างาน ✓

หลกัสตูรภาษีพนกังาน 2561 ผลกระทบทางภาษีของนายจ้างและลกูจ้าง ✓

หลกัสตูรบทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ✓

หลกัสตูรกฎหมายประกันสงัคม กองทนุประกันสงัคม กองทนุเงินทดแทน ที่นายจ้างและ HR ต้องรู้ ✓

หลกัสตูรกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสงัคม 2561 ✓

System

หลกัสตูร Excel Advance เทคนิคการใช้ Excel ขัน้สงู เพ่ือประยุกต์ใช้ในการท างานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ✓ ✓

หลกัสตูรการใช้โปรแกรม MS Power Point & Excel เพ่ือการน าเสนอข้อมลูทางบญัชีและการเงิน ✓ ✓

หลกัสตูรเทคนิคการใช้ Excel เพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ✓ ✓ ✓ ✓

หลกัสตูร Refreshment of the Role and Expectation of A CFO ✓

หลกัสตูร ประเด็นปัญหาภาษีอากรและเอกสารทางภาษี-บญัชีส าหรับงานจดัซือ้ ✓

หลกัสตูรสรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่ส าคญัของ TFRS ✓

หลกัสตูรการจดัท าภาษีเงินได้รอตดับญัชี Basic Deferred Tax ✓

หลกัสตูรเจาะลึกการวางแผนภาษีธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย์ ✓

หลกัสตูรภาระภาษีทัง้ระบบของธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน หมูบ้่านจดัสรร อาคารชดุ ✓

หลกัสตูรงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินส าหรับนกับญัชีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกับกิจการ ✓

หลกัสตูรการจดัท างบการเงินรวมเชิงปฏบิตัิการ (Workshop) ✓

หลกัสตูรเลขานกุารมืออาชีพยุคใหม่ ✓

หลกัสตูรเทคนิคการจดัท าเอกสารของบญัชีการเงิน ✓ ✓

หลกัสตูรกลยุทธสู่ความเป็นเลิศ “ผู้ ชว่ยผู้บริหาร” อย่างมืออาชีพ ✓

หลกัสตูรการสื่อสารอย่างมีทกัษะด้วยภาษาองักฤษ ✓

หลกัสตูรเทคนิคการบริหารเวลา ✓

หลกัสตูรกลยุทธ์การตรวจสอบและปอ้งกันการทจุริต งานจดัซือ้ จดัจ้าง ✓

หลกัสตูรเจาะปัญหาบญัชีของธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย์ ✓

หลกัสตูรการจดัท างบประมาณส าหรับบริหารธุรกิจ (Workshop) ✓

หลกัสตูรการจดัท า Cash Budgeting เพ่ือผู้ บริหารระดบัสงูในการวางแผนและตดัสินใจส าหรับผู้บริหาร ✓

หลกัสตูรภาษาองักฤษส าหรับนกับญัชี ✓

จ ำเป็นตอ้งอบรม แต่ยังไมไ่ดอ้บรม

จ ำเป็นตอ้งอบรม และอบรมแลว้
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DepartmentTraining Matrix Year 2018

Hard Skill

Orientation

ขอ้บังคับ

ISO

อืน่ๆ

Human Reaource Human Reaource

Law พระรำชบัญญัติ

Computer Skill
Microsoft Office

Team work
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ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
บริษทัด าเนินธุรกิจ โดยยดึมัน่และใหค้วามส าคญักบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ผูถื้อ

หุ้น ลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน ชุมชน และสังคมรอบดา้น เพ่ือสร้างความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจ และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนิน
ธุรกิจให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อสังคม ดว้ยหลกัจริยธรรมและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กบัสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ทั้งน้ี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ และไดว้างกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและแนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 
1. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

บริษทัจดัให้มีระบบบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดว้ยการจดัการอยา่งโปร่งใส เท่าเทียม และเป็น
ธรรม เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

แนวปฏิบัต ิ
ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนท่ี

ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหา้ (5) หมวดไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
2. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัถือปฏิบติัแนวทางการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งอนัจะส่งผลดีต่อ
บริษทัในระยะยาว 

แนวปฏิบัต ิ
1. หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  หรือหากพบว่ามีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์เกิดข้ึน ก็ควรจดัใหมี้ กระบวนการไกล่เกล่ียท่ีเป็นธรรมและมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งครบถว้น  
2. ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการ เล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกนั  
3. ไม่สนบัสนุนการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทาง ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  
4. จดัให้มีระบบการบริหารจดัการท่ีสามารถป้องกนัการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบไดโ้ดยไม่

ชกัชา้ รวมถึงมีกระบวนการ แกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมกบัใหค้วามเป็นธรรมหากเกิดกรณี ดงักล่าวข้ึน  
5. รณรงคใ์ห้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเห็นความส าคญัของการต่อตา้นการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการ

ใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

แนวปฏิบัต ิ
1. สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ตรวจตรา ดูแลมิใหธุ้รกิจของตนเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน  
2. ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุน้ให้มีการ

ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยงั
ครอบคลุมไปถึงบริษทัในเครือ ผูร่้วมทุน และคู่คา้  

 
 



 บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2561 หนา้  93 
 

3. บริษทัจะปฏิบติัต่อบุคลากรของบริษทัทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยก ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ 
อาย ุสีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การปฏิบติังาน 

4.  บริษทัให้โอกาสบุคลากรของ บริษทั ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ีโดยจดัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และ
สร้างแรงกระตุน้ในการท างาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนสั และค่าใชจ่้ายในการด าเนินการท่ีเหมาะสมตามระเบียบ
ของบริษทั อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของบริษทั ศึกษาเพ่ิมเติมทั้งในระดบัอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 

5. บุคลากรของบริษทัทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผิดชอบดว้ยตนเองอยา่งสุดความสามารถ ซ่ือสตัยสุ์จริต เท่ียง
ธรรม ยดึมัน่ในคุณธรรม ไม่มอบหมายหนา้ท่ีของตนใหก้บับุคคลใดบุคคลหน่ึงท าแทน ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม
เวน้แต่จะเป็นการจ าเป็น หรือเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในงานท่ีไม่ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะของตน 

6. บุคลากรของบริษทั ตอ้งปฏิบติังานตามสายบงัคบับญัชา รับค าสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชาของตน 
ไม่ขา้มสายการบงัคบับญัชาหากไม่มีความจ าเป็น หลีกเล่ียงการวิพากษ์วิจารณ์ผูบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษทั ทั้งน้ีทั้งนั้นบุคลากรของบริษทั จะเปิดโอกาส และเปิดใจรับฟัง
ความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงานอยา่งมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังดว้ยเหตุและผล 

7. บุคลากรของบริษทั สามารถใชท้รัพยากร แรงงาน สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกของบริษทั ในหน้าท่ีอยา่ง
เต็มท่ี ห้ามใชท้รัพยากร แรงงาน สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกไปในการอ่ืนนอกจากการปฏิบติัหนา้ท่ี หรือ
สวสัดิการท่ีตนมีสิทธิโดยชอบ 

8. บุคลากรของบริษทั ตอ้งมีกริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกบัหนา้ท่ี
การงาน ธรรมเนียมทอ้งถ่ิน โดยไม่สร้างความเส่ือมเสียต่อภาพลกัษณ์บริษทั 

9. บุคลากรของบริษทั สามารถใชช่ื้อ และต าแหน่งของตนเพ่ือเร่ียไรเงินเพ่ือการกุศลท่ีบริษทัเป็นผูจ้ดั แต่ห้ามใชช่ื้อ
ของบริษทั หรือต าแหน่งในบริษทั ในการเร่ียไรเงินเป็นการส่วนตวั ไม่วา่ดว้ยวตัถุประสงคใ์ด 

10. บุคลากรของบริษทั ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีบริษทั จัดข้ึนเพ่ือสร้างความสามคัคี ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
รวมทั้งกิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ีบริษทัจดัข้ึน 

11. ห้ามบุคลากรของบริษทักระท าการท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญ บัน่ทอนก าลงัใจผูอ่ื้น ก่อให้เกิดความเป็น
ปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ท่ีมีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัท หรือ
บุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อธุรกิจ ทั้งน้ีรวมถึง การละล่วงทางเพศ การเก้ียวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และ
การมีไวซ่ึ้งภาพลามกอนาจาร ทั้งทางวาจาและการสมัผสั 
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4. ความรับผดิชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค 
บริษทัค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทั รวมทั้งผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูท่ี้ใช้

สินคา้และบริการท่ีบริษทัผลิต ดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ และผูบ้ริโภค 
แนวปฏิบัต ิ

1. บริษทัมุ่งมัน่พฒันาสินคา้ และบริการใหค้รบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
และผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ืองบุคลากรของบริษทั ตอ้งทุ่มเทเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และผูบ้ริโภคอยา่ง
เต็มท่ี ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล ทนัต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จ ากดัสิทธิของผูบ้ริโภค และมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม
ส าหรับผูบ้ริโภค 

2. บริษทัตอ้งไม่ท าการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรือท าให้หลงเช่ือในคุณภาพสินคา้ และบริการของบริษทัท่ีอาจเกิน
จริง 

3. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ความปลอดภัยของผูบ้ริโภคนั้ นมี
ความส าคญัยิ่ง บริษทัก าหนดให้มีป้ายเตือนภยั ตรวจสอบความปลอดภยัในสถานประกอบการรณรงคแ์ละอบรม
พนกังานในเร่ืองความปลอดภยัส าหรับผูบ้ริโภคอยา่งเคร่งครัดต่อเน่ือง 

5. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
บริษทัเป็นบริษทัท่ีอยูใ่นสงัคมโดยไม่แยกขาดจากสงัคมบริษทัยอ่มมีภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบในการพฒันา และคืนก าไรสู่

ชุมชน และสงัคมโดยรวม เพ่ือใหบ้ริษทัเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืตามการพฒันาของสงัคม บริษทัถือเป็นหนา้ท่ีและเป็นนโยบาย
หลกัในการให้ความส าคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสังคมชุมชนส่ิงแวดลอ้มท านุบ ารุง
ศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้ งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาส ใหเ้ป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็พึ่งพาตนเองได ้

แนวปฏิบัต ิ
1. บริษัทมุ่งท่ีจะท าความเข้าใจ ส่ือสารกับสังคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของบริษัท ความ

รับผิดชอบของบริษทัต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบของบริษทัในส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่ปกปิด
ขอ้เท็จจริงท่ีอาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลกับนักลงทุน ผูถื้อหุ้น และผูส้นใจทั่วไป อย่างทัน
สถานการณ์ 

2. บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสงัคมในเร่ืองคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม
อย่างจริงจังและต่อเน่ืองในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความส าคญัของ
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชีวติของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

3. บริษทัจะค านึงถึงทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของ
สังคมส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยท่ีสุด พร้อมทั้ งสนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และ
ทรัพยากร 

4. บริษทัปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนในบุคลากรของบริษทั ทุกระดบั
อย่างต่อเน่ือง ให้ความส าคญัในการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ท่ีมีเจตจ านงเดียวกนักบับริษทัในเร่ืองความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูน้ าในการส่งเสริมการใชแ้ละการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ต่อ
ชนรุ่นหลงั 
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5. บริษทัจะคืนก าไรส่วนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์งัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ โดยกิจกรรมท่ี
จะกระท าตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กบัชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มไดจ้ริง หากเลือกใชก้าร
บริจาค จะมีการตรวจสอบข้อมูลผูรั้บบริจาค เพ่ือให้แน่ใจว่าน าไปใช้เพ่ือการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ก่อประโยชน์อยา่งแทจ้ริง การบริจาคทุกคร้ังจะมีการรวบรวมเอกสารเก็บไวเ้พ่ือเป็นหลกัฐาน 

 

กจิกรรมประจ าปี 2561 
ประเภทกจิกรรม รายละเอยีด 

กจิกรรมบ ารุงศาสนา ถวายส่ิงของแด่พระภิกษุสงฆ ์วดัดอยธรรมเจดีย ์
กจิกรรมรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม บริจาคตน้ไมใ้หแ้ก่วดัดอยธรรมเจดีย ์
กจิกรรมด้านการกศุล สนับสนุนเงินในการซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหกับ

โรงพยาบาลหนองมะโมง จ.ชยันาท 
กจิกรรมรับผดิชอบต่อสังคม - มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคใหก้บั บา้นนกขม้ิน 

- มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคใหก้บั บา้นเด็กรามอินทรา 
- บริจาคอาหารสุนขัใหก้บับา้นพกัส่ีขาเพ่ือหมาจร 
- มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคใหก้บั มูลนิธิพฒันาคนพิการ 
- มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคใหก้บั มูลนิธิออทิสติกไทย 

อ่ืนๆ - บริจาคเงินก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ. พระมงกุฏ
เกลา้ 
- เล้ียงอาหารกลางวนัเด็กมูลนิธิคณะนักบุญคามิลไลแห่ง
ประเทศไทย 
- ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐินสามคัคี ณ วดัสุทธาวาส 
จ.เพชรบุรี 
- สมทบทุนสร้างโรงครัว ณ วดัพระธาติเนินสวา่ง  
จ.เพชรบูรณ์ 
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6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษทัใส่ใจในความปลอดภยั และสุขอนามยัของบุคลากรของบริษทั และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริษทัมุ่ง

ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกทางดา้นคุณภาพความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มให้เป็นวถีิด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
บุคลากรของบริษทั เพ่ือประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษทัสนับสนุนให้มีการใชท้รัพยากรอย่าง
เหมาะสม ลดการใชอ้ยา่งส้ินเปลือง  

แนวปฏิบัตทิีด่ ี

6.1 บริษทัส่งเสริมให้ความปลอดภยัเป็นเร่ืองส าคญั โดยจดัท าขอ้ก าหนดและมาตรฐานทางดา้นคุณภาพความปลอดภยั
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีมาตรการไม่น้อยกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริษทั
ตอ้งศึกษา และปฏิบติัตามกฎหมายนโยบายขอ้ก าหนดและมาตรฐานทางดา้นคุณภาพความปลอดภยั  อาชีวอนามยั
และส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

6.2 บริษทัจะด าเนินการทุกวถีิทางเพ่ือควบคุมและป้องกนัความสูญเสียในรูปแบบต่างๆอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั 
การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างาน ทรัพยสิ์นสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภยั การ
ปฏิบติังานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัต่อ
บุคลากรของบริษทั และมีการซักซอ้มแผนการรักษาความปลอดภยัเป็นประจ า ทั้ งน้ีถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหารและพนกังานในการรายงานอุบติัเหตุอุบติัการณ์โดยปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้

6.3 บริษทัจดัให้มีแผนควบคุมและป้องกนัเหตุฉุกเฉินในทุกพ้ืนท่ีปฏิบติัการ มีแผนจดัการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต
ขององคก์ร เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการจดัการเหตุฉุกเฉินต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น เพลิงไหม ้ก๊าซสารเคมี หรือของเสีย
ร่ัวไหลและมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอ่ืน ท่ีอาจท าให้การด าเนินธุรกิจหยุดชะงัก เส่ือมเสียช่ือเสียงและ
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

6.4 บริษทัจะจดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์และส่ือความเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจและเผยแพร่ขอ้มูลให้กบับุคลากรของ
บริษทั ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ทราบและเขา้ใจในนโยบายกฎระเบียบขั้นตอนวธีิปฏิบติัและ
ขอ้ควรระวงัต่างๆ ทางดา้นคุณภาพความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มตลอดจนน าไปยึดถือปฏิบติัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง โดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพทรัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้ม 

6.5 บริษทัมุ่งมัน่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสงัคมในเร่ืองคุณภาพความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม การ
ใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง โดยตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม
และความปลอดภยัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและ
พฒันาคุณภาพชีวติของคนในชุมชนตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

6.6 หากการปฏิบติังานใดไม่ปลอดภยั หรือไม่อาจปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและมาตรฐานทางดา้นคุณภาพความปลอดภยัอา
ชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม หรือพบวา่การปฏิบติังานมีผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งร้ายแรง ใหบุ้คลากรของ
บริษัทยุติการปฏิบัติงานเท่าท่ีท าได้ชั่วคราวเพ่ือแจ้งผูร่้วมงาน ผูบ้ังคบับัญชา และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือ
ด าเนินการแกไ้ข หรือวางแผนแกไ้ขต่อไป หา้มปฏิบติังานต่อไปโดยเด็ดขาด 
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ความปลอดภัยและสุขอนามยัในการท างาน  
บริษทัให้ความส าคญักบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างาน และให้พนกังานมีคุณภาพชีวติท่ีดี จึง

ได้มีการจัดตั้ ง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม เพ่ือด าเนินงานเก่ียวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามยัท่ีดีแก่พนกังาน โดยจดัใหมี้การตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีท างานอยา่งสม ่าเสมอ มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยั ติดตั้งระบบเตือนภยัในอาคาร ถงัดบัเพลิง ประตูหนีไฟ กลอ้งวงจรปิด (CCTV) และป้ายเตือนต่างๆ  เพ่ือเป็นการ
ป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัพนกังานหรือบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาปฏิบติังานหรือมาใชบ้ริการในสถานท่ีประกอบการ
ของบริษทัฯ 

ในปี 2561พนกังานบริษทัฯ ประสบภยัอนัตรายจากการเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน ลาป่วย และเจ็บป่วยจากการ
ท างานดงัน้ี  

ประเภท จ านวน (คน) 

การเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน 0 

การลาป่วยท่ีเก่ียวกบัการท างาน 0 

การลาป่วยทัว่ไปท่ีไม่เก่ียวกบัการท างาน 37 
 

เป็นนโยบายหลกัในการให้ความส าคญักบักิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสังคมชุมชน
ส่ิงแวดลอ้มท านุบ ารุงศาสนา สร้างสรรคแ์ละอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนบัสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนบัสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาส ใหเ้ป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็พ่ึงพาตนเองได ้
7. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษัทน าแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวตักรรมทางธุรกิจท่ีสร้างประโยชน์ 
ความสามารถในการแข่งขนัต่อธุรกิจและสังคม รวมถึงการเปิดเผยนวตักรรมท่ีคน้พบในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือกระตุน้ใหธุ้รกิจและผูป้ระกอบการรายอ่ืนไดป้ฏิบติัตาม 
8. การจดัท ารายงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษทัด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลในการปฏิบตัตามแนวทางการับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่าย โดยยึดแนวทางปฏิบติัในจดัท ารายงานเปิดเผยการด าเนินงานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีครอบคลุมการด าเนินการดา้น
ธุรกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และดา้นสงัคมรวมถึงการจดัท าขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง และจดัใหมี้ช่องทางเผยแพร่ขอ้มูลท่ี
หลากหลาย ใหผู้อ่้านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลโดยสะดวก 
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การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  
บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของระบบควบคุมภายในท่ีดี ซ่ึงจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยบริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหน้าท่ีสอบทานระบบ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในท่ีเป็นไปตามหลกัการของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้ งน้ี การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ืออนุมติัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบควบคุมภายในของบริษทั
มีผูส้อบบัญชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมด้วยความเหมาะสม เพ่ือน าขอ้มูลเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณารับทราบ ติดตามความคืบหนา้ และหาแนวทางแกไ้ขขอ้สงัเกตเพ่ือให้
สามารถแกไ้ขประเด็นขอ้สงัเกตไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี  1/2561 เม่ือวนัท่ี  24 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารเก่ียวกบัความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ทั้ง 5 ส่วน คือ 

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  
2. การบริหารความเส่ียง  
3. การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  
5. ระบบการติดตาม  

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษทัมีระบบการ
ติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานท่ีจะสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัอนัเกิดจากการท่ีผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือ
โดยไม่มีอ านาจเพียงพอได ้รวมถึงมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอในเร่ืองของการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว  

บริษทัไดจ้ดัให้มีผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก โดยบริษทัไดแ้ต่งตั้งบริษทั ส านักงาน โป
รเฟส วนั จ ากดั ให้ด าเนินการเป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบควบคุมภายในให้แข็งแกร่ง พร้อมทั้งด าเนินการขจดัความเส่ียง
และตรวจสอบรายการท่ีมีลกัษณะผิดปกติ 

โดยหัวหนา้ทีมงานตรวจสอบควบคุมภายในของบริษทัคือ นายภาคิน วิรุลหกุล มีคุณสมบติั วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน ดงัน้ี 

วฒิุการศึกษา 
▪ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  
▪ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) เลขท่ี 10876 
▪ วฒิุบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน (IACP) สภาวชิาชีพบญัชีใน พระบรมราชูปถมัภ ์

ประสบการณ์ท างาน  
▪ หุน้ส่วน    บริษทั ส านกังาน เอม็เอม็ เอน็ ซินดิเคส จ ากดั (2551 - ปัจจุบนั) 
▪ หุน้ส่วน    บริษทั ส านกังาน โปรเฟส วนั จ ากดั (2553 - ปัจจุบนั) 
▪ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ  ส านกังานสอบบญัชี อี วาย จ ากดั (2544 - 2550) 
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นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัจากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี  จ ากดั ไดมี้การพิจารณาการควบคุมภายในของบริษทั 
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินของบริษทั เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและความเช่ือถือได้ของ
รายงานทางการเงิน โดยพบขอ้สังเกตเพ่ิมเติมส าหรับระบบการควบคุมภายในของบริษทัและแจง้ให้บริษทัทราบพร้อมกบั
ขอ้เสนอแนะเป็นขอ้มูลในการพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 

รายการระหว่างกัน 
บริษทัถือเป็นนโยบายท่ีส าคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ใชโ้อกาสจากการเป็น

กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงก าหนดเป็นขอ้ปฏิบัติ
ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. หลีกเล่ียงการท ารายการ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 
2. ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการเช่นนั้นเพ่ือประโยชน์ของบริษทั หรือบริษทัย่อย ให้ท ารายการนั้นเสมือนการท า

รายการกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้น
จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

3. ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และ
ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทั
จะต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวขอ้งกันของบริษัทจดทะเบียนอย่าง
เคร่งครัดโดย 
3.1 บริษทัอาจมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งในอนาคต บริษทัจึงไดข้อ

อนุมติัในหลกัการให้คณะกรรมการบริหาร หรือฝ่ายจดัการสามารถอนุมติัการท าธุรกรรมดงักล่าวได ้หากการ
ท าธุรกรรมท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี  

3.2 ให้จดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมท่ีมีขนาดรายการตามหลกัการท่ีไดผ้่านการอนุมติัตามขอ้ 3.1 เพื่อรายงาน
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส หรือตามความประสงคข์องคณะกรรมการบริษทั 

ในกรณีท่ีธุรกรรมท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีไม่เป็นไปตามลกัษณะรายการคา้ตามขอ้ 3.1 ในการท าธุรกรรมดงักล่าว 
ให้บริษทัปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (และ
ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัมีการท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ต่างๆ โดยรายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการท ารายการกบั
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัรวมถึงการท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และ/หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทักับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ได ้และบริษทัมีการท า
รายการระหวา่งกนัอนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะและมูลค่าของการท า
รายการระหวา่งกนัในรอบบญัชีปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 ตามตารางดงัต่อไปน้ี 

 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สามธนัวา จ ากดั • เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผูถื้อหุ้นใหญ่
ประกอบดว้ยกลุ่มของนายเด่นดนัย หุตะจูฑะ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัถือ
หุ้นร้อยละ 23.20 น.ส.จีรยา อุดมวงศ์ทรัพย ์ซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทั ถือหุ้น
ร้อยละ 3.60  และนายประเสริฐ วรรณเจริญ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษทัถือหุน้ร้อย
ละ 3.60 

• มีน.ส.จีรยา อุดมวงศท์รัพย,์ นาย วิโรจน์ หุตะจูฑะ และนาย ประเสริฐ วรรณเจริญ
เป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและประทับตรา
ส าคญัของบริษทั 

• ประกอบธุรกิจจ าหน่ายไมแ้ปรรูป และไมปู้พ้ืน พร้อมบริการติดตั้ง  
 

บริษทั พนา ๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จ ากดั  • เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผูถื้อหุ้นใหญ่
ประกอบดว้ย กลุ่มของน.ส.ดวงพร หุตะจูฑะ ซ่ึงเป็นญาติใกลชิ้ดกบันายเด่นดนยั 
หุตะจูฑะ ถือหุน้ร้อยละ 100.00 

• มีนางยพุา หุตะจูฑะ ซ่ึงเป็นญาติใกลชิ้ดกบันายเด่นดนัย หุตะจูฑะเป็นกรรมการ
ของบริษทั โดยกรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

• ประกอบธุรกิจจ าหน่ายตน้ไมพ้ร้อมจดัวางตน้ไมใ้หส้วยงาม (Soft scape)   
 

บริษทั โมโน กรุ๊ป จ ากดั • เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผูถื้อหุ้นใหญ่
ประกอบดว้ย กลุ่มของน.ส.ดวงพร หุตะจูฑะ ซ่ึงเป็นญาติกบันายเด่นดนัย หุตะ
จูฑะ ถือหุน้ร้อยละ 100.00 

• มีนางยพุา หุตะจูฑะ ซ่ึงเป็นญาติใกลชิ้ดกบันายเด่นดนัย หุตะจูฑะเป็นกรรมการ
ของบริษทั โดยกรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

• ประกอบธุรกิจใหบ้ริการจดัสวนและตกแต่งภูมิทศัน์ (Hard scape)  
 

นายเด่นดนยั หุตะจูฑะ • เป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 
2562 ถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 57.46 ของทุนจดทะเบียน 
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นายดรงค ์หุตะจูฑะ • เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2562 ถือหุน้คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 4.38 ของทุนจดทะเบียน 

นายวโิรจน์ หุตะจูฑะ • เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2562 ถือหุน้คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 1.35 ของทุนจดทะเบียน 

น.ส.จีรยา อุดมวงศท์รัพย ์ • เป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2562 ถือหุ้นคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 1.04 ของทุนจดทะเบียน 

นายประเสริฐ วรรณเจริญ • เป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นของบริษทั โดย ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2562 ถือหุ้นคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 0.97 ของทุนจดทะเบียน 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

บริษทั สามธนัวา จ  ากดั 
 

ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์
ก่อสร้าง 

บริษทัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสร้างเพ่ือใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจจากบริษทั สามธนัวา 
จ  ากดั 
 

เจ้าหนีก้ารค้า 

ณ ส้ินงวด บริษทัคา้งช าระค่า
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างแก่
บริษทั สามธนัวา จ  ากดั 

 

        0.39 
 
 
 
 
 
 

              - 

 0.08 
 
 
 
 
 
 

0.04 

0.35 
 
 
 
 
 
 

             - 

ในปี 2559 บริษทัไดซ้ื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากบริษทั สามธนัวา จ  ากดั เพ่ือใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจรวม 0.39 ลบ. ซ่ึงไดแ้ก่  

1) ซ้ือไมพ้ื้นเพ่ือใชใ้นการซ่อมแซมโครงการ The Title หาดราไวยเ์ฟส 1-2 ตามระยะเวลา
รับประกนัแก่ลูกคา้โครงการ มูลค่า 0.38 ลบ. โดยเทียบเคียงจากราคาตลาด    

2) ซ้ือไมเ้พ่ือใชใ้นการซ่อมแซมอาคารส านกังานมูลค่า 0.01 ลบ. โดยเทียบเคียงจากราคาตลาด 
ตามล าดบั 

 
ปี 2560 บริษทัไดซ้ื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากบริษทั สามธนัวา จ  ากดั เพ่ือใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจรวม 0.08 ลบ. ซ่ึงไดแ้ก่  ไมพ้ื้นรกฟ้า เพ่ือใชใ้นการซ่อมแซมอาคารส านกังานและซ่อมแซม
โครงการ The Title หาดราไวย ์เฟส 3 โดยเทียบเคียงราคาตลาด 
ในปี 2561 บริษทัไดซ้ื้อวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากบริษทั สามธนัวา จ  ากดั เพ่ือใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจรวม 0.35 ลบ. ซ่ึงไดแ้ก่ 

1) ซ้ือไมต้ะเคียนลาว จากบริษทั สาม ธนัวา จ  ากดั เพ่ือใชใ้นงานอาคารเรือ โครงการ The Title 
หาดในยาง มูลค่า 0.22 ลบ. ซ่ึงราคาซ้ือไมต้ะเคียนลาว ดงักล่าว เป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคา
ตลาด 

2) ซ้ือไมเ้ตง็ใสเรียบ จากบริษทัสาม ธนัวา จ  ากดั เอใชใ้นงานซ่อมแซมบา้น B มูลค่า 0.13 ลบ. 
ซ่ึงราคาซ้ือไมเ้ต็งดงักล่าว เป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคาตลาด 

ในปี 2560 บริษทัมีเจา้หน้ีท่ียงัไม่ไดช้ าระให้กบับริษทั สาม ธนัวา จ  ากดั เน่ืองจากยงัไม่ถึงงวด
ช าระ 0.04 ลบ. ซ่ึง ณ 31 ธนัวาคม 2561  ไดช้ าระเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 ค่าเช่าส านักงาน 

บริษทัเช่าพ้ืนท่ีจากบริษทั สาม
ธนัวา จ  ากดั เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้ง
ส านกังานใหญ่ 

0.28 0.48 0.48 บริษทัเช่าพ้ืนท่ีพร้อมส่ิงปลูกสร้างจากบริษทั สามธนัวา จ  ากดัเพ่ือใช้เป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ เลขท่ี 
53 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ีประมาณ 130 ตาราง
เมตร ในอตัรา 40,000 บาท/เดือน รวมค่าใช้กระแสไฟฟ้าและค่าน ้ าประปา โดยบริษทัได้เร่ิมท า
สญัญาเช่าตั้งแต่ 2558 และเม่ือสัญญาเดิมส้ินสุดลงบริษทัไดต่้อสัญญาต่อ 1 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม-31 
ธนัวาคม 2559 , 1 มกราคม-31 ธนัวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561- 31 ธนัวาคม 2561 ตามล าดบั 
ดว้ยอตัราค่าเช่าเดิมโดยอตัราค่าเช่าดงักล่าวเป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคาตลาด ณ ปัจจุบนั บริษทั
ไดท้  าการต่อสญัญาเช่าดงักล่าวจนถึง 31 ธนัวาคม 2562 โดยอตัราค่าเช่าเพ่ิมข้ึนจากเดิมเป็น 80,000 
บาท/เดือน เน่ืองจากมีการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ิมจากเดิม 130 ตร.ม. เป็น 326 ตร.ม. (เพ่ิมในส่วนของห้อง
ประชุม , ห้องรับแขก , ห้องเก็บเอกสาร , ห้องท างาน) โดยจากการเทียบเคียงราคาตลาดแลว้พบว่า
อตัราค่าเช่าดงักล่าวเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นอตัราค่าเช่าท่ีรวมค่าน ้ าค่าไฟ ตลอดจน
บริษทัสามารถใชพ้ื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียงเพ่ือเป็นท่ีจอดรถส าหรับพนกังานได ้
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

บริษทั พนา๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จ  ากดั 

 

ท าสัญญาซ้ือต้นไม้พร้อมปลูก 

บริษทัท าสญัญาซ้ือตน้ไม้
พร้อมปลูกเพื่อใชใ้นการจดั
สวนและตกแต่งภูมิทศัน์ 
(Landscape) จากบริษทั พนา
๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จ  ากดั 

 

- 
 

1.05 17.57 ในเดือน เม.ย. ปี 2560 บริษทัไดซ้ื้อตน้ไมพ้ร้อมปลูก จากบริษทั พนา๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จ  ากดั 
เพ่ือใชใ้นการจดัสวนและตกแต่ง Landscape พ้ืนท่ีรอบบริเวณส านกังานขายของโครงการ The 
Title หาดในยางเฟส 1 โดยมีมูลค่าก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิม 1.05 ลา้นบาท โดยเป็นราคาท่ีเทียบเคียง
จากราคาตลาด 
ในปี 2561 บริษทัไดซ้ื้อตน้ไมพ้ร้อมปลูก จากบริษทั พนา ๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จ  ากดั เพ่ือใช้ใน
การตกแต่ง Landscape โดยมีรายการกงัต่อไปน้ี 
1) บริษทัได้ซ้ือตน้ไทรใบยอ จ านวน 1 ต้น จากบริษทั พนา ๑๐๐๐ เมืองตน้ไม้ จ  ากัด เพ่ือ

ปลูกหน้าส านักงานขาย โครการ The Title หาดราไวย ์ในเดือนพฤษภาคม 2561 มูลค่า 
0.07 ลบ. ซ่ึงราคาซ้ือต้นไม้ดังกล่าว เป็นมูลค่ารวมค่าปลูกและค่าขนส่งแล้ว และได้
เปรียบเทียบกบัราคาตลาดแลว้ 

2) บริษทัไดซ้ื้อตน้ไมพ้ร้อมปลูก จากบริษทั พนา ๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จ  ากดั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของงานตกแต่งภู มิทัศน์ รอบบ ริเวณโครงการ The Title หาดในยาง มูลค่ ารวม 
20,481,830.40 บาท โดยในปี 2561 ช าระเงินดงัต่อไปน้ี 

งวดท่ี 1 วนัท่ี 25/09/2561 จ  านวนเงิน 4,000,000 บาท 
งวดท่ี 2 วนัท่ี 16/16/2561 จ  านวนเงิน 3,000,000 บาท 
งวดท่ี 3 วนัท่ี 06/11/2561 จ  านวนเงิน 6,000,000 บาท 
งวดท่ี 4 วนัท่ี 26/12/2561 จ  านวนเงิน 4,500,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน)  

แบบแสดงรายงาน 56-1 ประจ าปี 2561 หนา้  105 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะของรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

บริษทั โมโน กรุ๊ป จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ท าสัญญาใช้บริการจัดสวนและ
ตกแต่ง Landscape 

บริษทัท าสญัญาใชบ้ริการจดั
สวนและตกแต่ง Landscape 
จากบริษทั โมโน กรุ๊ป จ ากดั 

 

 

- - 1.85 ในปี 2561 บริษทัใชบ้ริการจดัสวนและตกแต่ง Landscape ส าหรับพ้ืนท่ีในโครงการ The Title 
หาดในยาง จากบริษัท โมโน กรุ๊ป จ ากัด โดยบริการดังกล่าวประกอบด้วย งานสนาม , 
อุปกรณ์และวสัดุปลูก โดยมีรายการดงัต่อไปน้ี 
1) บริษทัไดซ้ื้อตน้ไมแ้ละดินผสม มะพร้าวสับ ไมค้  ้า จากบริษทั โมโน กรุ๊ป จ ากดั เพ่ือใชใ้น

การตกแต่งภูมิทศัน์ บริเวณ ส านกังานขาย โครงการ The Title หาดในยางในเดือนมีนาคม 
2561 มูลค่า 0.57 ลบ. ซ่ึงราคาซ้ือตน้ไมแ้ละค่าวสัดุปลูกดงักล่าว เป็นราคาท่ีเทียบเคียงจาก
ราคาตลาด 

2) บริษทัได้ซ้ือดินผสม , ทราย , ปุ๋ ย จากบริษทั โมโน กรุ๊ป จ ากดั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงาน
ตกแต่งภูมิทศัน์ บริเวณ โโครงการ The Title หาดในยาง มูลค่ารวม 1,542,533.40 บาท 
โดยจ่ายเป็นจ านวนเงินดงัน้ี 

งวดท่ี 1 วนัท่ี 25/09/2561 จ  านวนเงิน 535,000 บาท 
งวดท่ี 2 วนัท่ี 12/10/2561 จ  านวนเงิน 749,000 บาท 
ซ่ึงราคาค่าวสัดุปลูกดงักล่าว เป็นราคาท่ีเทียบเคียงจากราคาตลาด และเป็นราคาท่ีเปรียบเทียบ
กบัผูรั้บเหมารายอ่ืนแลว้ 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะของรายการ 
มูลค่าของเงนิกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) 

ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

นายประเสริฐ วรรณเจริญ ท าสญัญาซ้ือห้องชุด โครงการ 
The Title Phase 3 ห้อง F208 

- 2.58 - คุณประเสริฐ วรรณเจริญ ผูบ้ริหารมีความประสงคข์อซ้ือห้องชุด โครงการ The Title Phase 
3 โดยใชสิ้ทธ์ิส่วนลดพิเศษแก่พนกังาน 15 % จากราคาขาย 3,035,626 บาท คงหลือ 
2,580,282 บาท และไดท้  าการโอนกรรมสิทธ์ิ ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะของรายการ 
มูลค่าของเงนิกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) 

ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ 
น.ส.จีรยา อุดมวงศท์รัพย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นผู ้ค  ้ าประกันเงินกู้ยืมกับ
สถาบนัการเงิน วงเงินรวมทั้ ง
ส้ิน304.50 ลบ.ซ่ึงประกอบดว้ย 
1.เงิน กู้ ยืม ระยะยาว  วงเงิน 
290.00 ลบ. 
2.เงินทุนหมุน เวียนเบิก เกิน
บญัชี วงเงิน 10.00 ลบ. 
3.เงินกูย้มืเพ่ือช าระค่า
ประกนัภยัค  ้าประกนัเงินกู ้
วงเงิน 4.50 ลบ. 

11.66 
 

- - เป็นการค ้าประกนัร่วมกบัท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั และค ้าประกนัส่วนตวัของ
กรรมการ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขและสญัญาท่ีท ากบัสถาบนัการเงินในปี 2557 โดยนาย
วิโรจน์ หุตะจูฑะ และน.ส.จีรยา อุดมวงศท์รัพย ์ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมค ้าประกนัเงินกูย้มื
กบับริษทัแต่อยา่งใด อยา่งไรก็ดี  ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ธนาคารไดป้ลดภาระค ้า
ประกนัของกรรมการบริษทัแลว้ทั้งจ  านวนซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกบัสถาบนั
การเงินและต่อมา ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2560 บริษทัช าระคืนเงินกูย้มืแก่สถาบนัการเงินครบ
ทั้งจ  านวนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

นายเด่นดนยั หุตะจูฑะ 
นายดรงค ์หุตะจูฑะ 
 
 
 

เป็นผู ้ค  ้ าประกันเงินกู้ยืมกับ
บริษทัประกนัภยั วงเงินรวมทั้ง
ส้ิน 119.00 ลบ.  

115.00 25.00 - เป็นการค ้าประกนัร่วมกบัท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั และค ้าประกนัส่วนตวัของ
กรรมการ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขและสญัญาท่ีท ากบับริษทัประกนัภยัในปี 2559 เพื่อใชเ้ป็น
วงเงินส าหรับการประกอบธุรกิจของบริษทั ต่อมา ณ วนัท่ี 16 มกราคม 2561 บริษทัช าระคืน
เงินกูย้มืแก่บริษทัประกนัภยัทั้งจ  านวนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

 

เน่ืองจากท่ีผ่านมา บริษัทมีสภาพเป็นบริษัทจ ากัด ดังนั้ นการเขา้ท ารายการระหว่างกันในอดีตจึงไม่ได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยในอดีต กรรมการ 
หรือผูบ้ริหารเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเป็นหลกั  

 นอกจากน้ี บริษทัไดว้างมาตรการในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตกบับุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพ่ิมเติมตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2559 ซ่ึงได้
ก าหนดใหร้ายการใดก็ตามท่ีบริษทั ท าธุรกรรมกบับริษทั โมโน กรุ๊ป จ ากดั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมใน บริษทั โมโน กรุ๊ป จ ากดั 
หรือบริษทั พนา๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จ ากัดหรือผูมี้อ  านาจควบคุมใน บริษัท พนา๑๐๐๐ เมืองตน้ไม้ จ ากัด จ าเป็นท่ีจะตอ้ง
พิจารณาวา่เขา้ข่ายเป็นรายการระหวา่งกนัและจะตอ้งน าเสนอรายการดงักล่าวเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาพร้อม
เอกสารประกอบเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถพิจารณาความสมเหตุสมผลของการท ารายการอย่างเพียงพอ 
เน่ืองจากทั้งสองบริษทัดงักล่าวมีผูมี้อ  านาจควบคุมเป็นญาติใกลชิ้ดกบัผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
 
 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษทั อาจมีการเขา้ท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตกบับริษทั สามธนัวา 
จ ากดั , บริษทั พนา ๑๐๐๐ เมืองตน้ไม ้จ ากดั และบริษทั โมโน กรุ๊ป จ ากดัโดยหากเป็นรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นรายการธุรกิจ
ปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไป บริษทัจะด าเนินการตามมาตรการควบคุมการท า
รายการระหวา่งกนัท่ีระบุไวข้า้งตน้ก่อนเขา้ท ารายการ กล่าวคือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และใหป้ฏิบติัตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด พร้อมทั้ง
ก าหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทประโยชน์  

ในกรณีท่ีมีการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต บริษทั จะด าเนินการตามมาตรการการอนุมติัรายการระหว่างกนัดงัท่ี
กล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ ทั้งน้ี หากมีรายการระหวา่งกนัท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทั จะด าเนินการใหค้ณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนันั้น ทั้ งน้ี บริษทัไม่มีนโยบายการให้เงินกูย้ืมแก่
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ยกเวน้เป็นไปตามระเบียบของบริษทัท่ี
เก่ียวกบัการใหส้วสัดิการพนกังาน หรือตามระเบียบอ านาจอนุมติัในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นอยูต่ามสัดส่วนการถือหุ้น นอกจากน้ี ในกรณีท่ีบริษทัมีการท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของ
รายการระหวา่งกนั และในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนนั้น 
บริษทัจะจดัให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีมีความเป็นอิสระ เป็น
ผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษ 
จะถูกน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้น  แลว้แต่กรณี  เพ่ือให้มีความมัน่ใจวา่การเขา้ท า
รายการดงักล่าวจะไม่เป็นการยกัยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัหรือบริษทัยอ่ยหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ
บริษทั แต่เป็นการท ารายการท่ีบริษทัไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 
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