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บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

                   บริษทั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงเป็นปัจจยัในกำรเสริมสร้ำงใหอ้งคก์รด ำเนินธุรกิจดว้ยควำม

โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเท่ำเทียมกนั รวมทั้งกำรมีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ  โดยมี

เป้ำหมำยเพื่อใหธุ้รกิจเติบโตอยำ่งมัน่คงและยัง่ยนื  บริษทัจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพ่ือท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลใหกิ้จกำรมี

กำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งต่อเน่ือง มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำย และท ำกำรปรับปรุง

นโยบำยดงักล่ำวใหมี้ควำมเหมำะสมอยูเ่สมอ อีกทั้งมีระบบกำรติดตำมและปรับปรุงแนวทำงปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงกำรก ำกบั

ดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบติัท่ีเป็นมำตรฐำนสำกล 

                 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ครอบคลุมถึงขอ้บงัคบัของบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 

พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ รวมถึงกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ท่ีออกโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีหนำ้ท่ีก ำกบัดูแล  โดยนโยบำยน้ีแบ่งเป็น 4 

ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ปรัชญำองคก์ร วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ค่ำนิยมองคก์ร และหลกับรรษทัภิบำล ส่วนท่ี 2 โครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

ส่วนท่ี 3 สิทธิและกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ส่วนท่ี 4 กำรควบคุมภำยใน 

ส่วนท่ี 1 ปรัชญำองคก์ร  วสิยัทศัน์  พนัธกิจ  ค่ำนิยมองคก์ร  และหลกับรรษทัภิบำล 

1.1 ปรัชญำองคก์ร 

ควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกคำ้ คือ ควำมปรำรถนำสูงสุดของเรำ 

1.2 วสิยัทศัน ์

มุ่งมัน่พฒันำ เพ่ือควำมเป็นผูน้ ำดำ้นสินคำ้เกษตรแช่แขง็และเกษตรแปรรูป 

1.3 พนัธกิจ 

• มุ่งพฒันำ และสรรหำผกัท่ีมีคุณภำพ สดสะอำด ปลอดสำรเคมี และส่งมอบสินคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็วตำมท่ีลูกคำ้

ตอ้งกำร 

• มุ่งบริหำรกิจกำรใหมี้ผลตอบแทนกำรลงทุนท่ีดี โดยยดึหลกับรรษทัภิบำล 
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1.4 ค่ำนิยมขององคก์ร 

• จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเท่ำเทียมกนั และเป็นธรรม 

• จะค ำนึงถึงควำมเส่ียงอยูเ่สมอ และบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสม 

• จะสร้ำงภำวะผูน้ ำใหเ้กิดข้ึนในทุกระดบั ส่งเสริมใหเ้กิดบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี  

มีควำมสุข และมีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

• จะสร้ำงสมัพนัธภำพท่ีดีกบัสงัคม ชุมชน และมุ่งรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

• จะสร้ำงองคก์รคุณภำพ และมุ่งสู่องคก์รแห่งกำรเรียนรู้ 

• จะต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

• จะไม่ละเมิดและไม่สนบัสนุนกิจกำรท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

1.5 หลกับรรษทัภิบำลในกำรด ำเนินธุรกิจ 

ก) ควำมซ่ือสตัย ์ยติุธรรม และมีคุณธรรม 

กำรกระท ำใด ๆ เป็นไปโดยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต ยติุธรรม และมีคุณธรรม ซ่ือตรงต่อหนำ้ท่ีทั้งต่อตนเอง และต่อผู ้

มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ไม่เอำรัดเอำเปรียบ โดยถือเอำประโยชน์ขององคก์รเป็นส ำคญั 

ข) เปิดกวำ้ง โปร่งใส 

จะด ำเนินธุรกิจและปฏิบติังำนดว้ยควำมโปร่งใส พร้อมท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัอยำ่ง

ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ พร้อมรับกำรตรวจสอบได ้และเปิดกวำ้งรับควำมคิดเห็นจำกทุก

ฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือกำรปรับปรุงและพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 

ค) ใหค้วำมเสมอภำค 

จะด ำเนินธุรกิจและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ เจำ้หน้ี พนกังำน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย

ดว้ยควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกนั จะไม่เลือกปฏิบติั เน่ืองจำกควำมแตกต่ำงดำ้นเช้ือชำติ ศำสนำ เพศ 

สถำนภำพสมรส หรือควำมไร้สมรรถภำพทำงร่ำงกำย 
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ง) ใหค้วำมเป็นธรรม 

จะด ำเนินธุรกิจและปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ เจำ้หน้ี พนกังำน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย

ดว้ยควำมเป็นธรรม เพ่ือประโยชน์ท่ีสมดุลร่วมกนั 

จ) ยดึมัน่ค  ำสญัญำ 

จะด ำเนินธุรกิจและปฏิบติังำนดว้ยควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ คูค่ำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ เจำ้หน้ี พนกังำน และ

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ในกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย ระบบงำนท่ีดี และพนัธะสญัญำท่ีไดใ้หไ้วก้บั

ผูเ้ก่ียวขอ้งต่ำง ๆ 

ฉ) ใส่ใจดูแลสงัคม  

จะด ำเนินธุรกิจโดยปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ชุมชน สงัคม ตำมสิทธิท่ีพึงไดรั้บตำมกฎหมำยเป็นพ้ืนฐำน และ

ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ โดยค ำนึงถึงปัจจยัดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม เพ่ือกำรพฒันำและเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื  

ช) กำรรักษำควำมลบั 

จะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ เจำ้หน้ี พนกังำน และผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ทั้งโดยเจตนำและไม่เจตนำ ต่อบุคคลท่ีสำม ยกเวน้แต่จะไดรั้บกำรยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มูล 

และจะไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดรั้บ เพ่ือผลประโยชน์ทำงกำรเงินส่วนตวัและผูอ่ื้น  

ซ) กำรเปิดเผยเร่ืองผลประโยชน์ 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนจะตอ้งเปิดเผยผลประโยชน์จำกธุรกิจส่วนตวั หรือธุรกิจอ่ืน ๆ รวมทั้งเร่ืองใด ๆ 

ท่ีเป็นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรืออำจน ำไปสู่ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  

ฌ) กำรยดึถือปฏิบติัตำมกฎหมำย 

จะยดึถือปฏิบติัตำมกฎหมำย  กฎเกณฑ ์       และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งเคร่งครัด  

1.6 จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมกำรไดอ้นุมติัระเบียบวำ่ดว้ยจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั

ยดึถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอเป็นปกติวสิยั  ซ่ึงกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนไดล้งนำมรับทรำบระเบียบ

ดงักล่ำว และยนืยนักำรปฏิบติัตำม  ซ่ึงถือเป็นกรอบมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนของบริษทั อีกทั้งคณะกรรมกำร ได้

มอบหมำยใหมี้ผูรั้บผิดชอบ ท ำหนำ้ท่ีติดตำมผลกำรปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ือง และปรับปรุงระเบียบดงักล่ำวให้

เหมำะสมอยูเ่สมอ 
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คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมตั้งใจอยำ่งยิง่ ท่ีจะสร้ำงกระบวนกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ท่ีเป็นมำตรฐำน และกระจำย

กำรปฏิบติัไปสู่พนกังำนทุกระดบัทัว่ทั้งบริษทั เพ่ือใหเ้กิดวฒันธรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งแทจ้ริง และ

ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จึงขอใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน ยดึถือปฏิบติั

ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัอยำ่งเคร่งครัด 

 

ส่วนท่ี 2 โครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

• คณะกรรมกำรบริษทั 

ก) บทบำท หนำ้ท่ี ควำมรับผดิชอบและอ ำนำจอนุมติัของคณะกรรมกำร 

- คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบ ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงรวมถึงกำรก ำกบั

ดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมของผูถื้อหุน้ โดยยดึ

หลกัขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีก ำหนดไว ้

- จดัใหมี้ระบบบญัชี  จดัท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  กำรตรวจสอบ

บญัชี มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ  

- ก ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ ค่ำนิยมองคก์ร หลกับรรษทัภิบำลและกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

- กรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง มีหนำ้ท่ีจดัท ำและรำยงำนกำรซ้ือ-ขำย โอน หรือรับโอน

หลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ภำยใน 

3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง และน ำส่งส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่บริษทั 1 ชุด เพื่อ

เก็บไวเ้ป็นหลกัฐำน 

- ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนกำรด ำเนินธุรกิจ งบประมำณ และนโยบำยดำ้นกำร

บริหำรควำมเส่ียง รวมถึงควบคุมก ำกบัดูแลกำรบริหำรและกำรจดักำรของฝ่ำยบริหำร ใหเ้ป็นไป

ตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

- ก ำหนดใหมี้นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ก ำกบัดูแล ประเมินควำมเส่ียง ควบคุมและ

ป้องกนั ตลอดจนกำรส่ือสำร เพ่ือใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย

ปฏิบติัตำมนโยบำยอยำ่งเคร่งครัด หำกไม่ปฏิบติัตำมจะถือเป็นควำมผิดทำงวนิยัและถูกลงโทษ

ตำมระเบียบท่ีบริษทัก ำหนด 
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- ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร 

และคณะอนุกรรมกำรอ่ืนตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีของ 

คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ท่ีแต่งตั้ง    

- ตรวจติดตำมและจดักำรแกไ้ขควบคุมไม่ใหเ้กิดปัญหำ กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรไดม้ำ

หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์ท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  

- ควบคุมดูแลไม่ใหมี้กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน  กำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ข้ึนในองคก์ร 

- ควบคุมดูแลใหก้ระบวนกำรด ำเนินธุรกิจ ตอ้งค ำนึงถึงและไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้ม 

สงัคม และชุมชนโดยรวม 

- ดูแลใหมี้ระบบ หรือกลไกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร พนกังำน ท่ีเหมำะสม เพ่ือก่อใหเ้กิด

แรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

- ประเมินผลงำนของกรรมกำรผูจ้ดักำร และก ำหนดค่ำตอบแทน ใหส้อดคลอ้งกบัผลกำร

ด ำเนินงำน 

- จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร และรับผิดชอบต่อกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงิน 

เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผำ่นมำ และน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้เพื่อพจิำรณำอนุมติั 

- จดัใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่ำเช่ือถือ  

- จดัใหมี้ช่องทำงในกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยำ่งเหมำะสม และเท่ำเทียม

กนั 

                        บทบำทหนำ้ท่ีของประธำนกรรมกำร 

- หำรือร่วมกบักรรมกำรผูจ้ดักำร ในกำรพิจำรณำเร่ืองเขำ้วำระกำรประชุมคณะกรรมกำร และกำร

ประชุมผูถื้อหุน้ 

- รับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำร ในกำรก ำกบั ติดตำม ดูแลกำรบริหำรงำนของคณะ

กรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้

- เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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- เป็นผูล้งคะแนนเสียงช้ีขำดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถื้อหุน้ มีกำร

ลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ำยเท่ำกนั 

ข) กำรประชุมคณะกรรมกำร 

- บริษทัก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรล่วงหนำ้เป็นรำยปี และกรรมกำรแต่ละคนทรำบ

ก ำหนดกำรดงักล่ำว 

- ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร ร่วมกนัพิจำรณำเร่ืองเขำ้วำระกำรประชุม 

- กรรมกำรทุกคนมีสิทธิท่ีจะเสนอเร่ืองเขำ้สู่วำระกำรประชุม ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำร

ประชุม และเอกสำรส ำคญัอ่ืน ๆ หำกมีขอ้สงสยั กรรมกำรอ่ืนและฝ่ำยจดักำรตอ้งด ำเนินกำรเพื่อ

ตอบขอ้สงสยันั้น 

- จดัใหมี้กำรส่งหนงัสือเชิญประชุม วำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมใหก้รรมกำร

ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วนั ก่อนวนัประชุม เพ่ือใหมี้เวลำพิจำรณำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ 

- ก ำหนดใหมี้กรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของคณะกรรมกำรทั้งคณะ เม่ือมีกำร

พิจำรณำลงมติในเร่ืองส ำคญั ๆ เช่น กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทั

ยอ่ย ท่ีมีผลกระทบส ำคญัต่อบริษทั รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  กำรขยำยโครงกำรลงทุน กำรก ำหนด

ระดบัอ ำนำจบริหำรงำน กำรก ำหนดนโยบำยบริหำรกำรเงิน และกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นตน้ 

- ในท่ีประชุมหำกกรรมกำรคนใดเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวำระท่ีพิจำรณำ ตอ้งออกจำกท่ีประชุมก่อน

เร่ิมพิจำรณำในวำระนั้น ๆ 

- เลขำนุกำรบริษทั หรือผูไ้ดรั้บมอบหมำย ตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรประชุมใหค้รบถว้นสมบูรณ์ภำยใน

เวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด 

ค) โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร 

จ ำนวนของกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษทั ใหเ้ป็นไปตำมท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก ำหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่ 

5 คน กรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร และ

กรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด (แลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่) จะตอ้ง

เป็นกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 
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นิยามกรรมการทีเ่ป็นอสิระ 

           บริษทัก ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยยดึหลกัแนวปฏิบติัท่ีดีในกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำร ดงัน้ี 

- ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 0.50 ของทุนช ำระแลว้ของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ใหน้บัรวมถึงหุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

- เป็นกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง  

- ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจำ้ง  พนกังำน    ท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือน

ประจ ำ หรือมีอ ำนำจควบคุมบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือบริษทัท่ีผูถื้อ

หุน้รำยใหญ่เขำ้ไปถือหุน้ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม เกินกวำ่ร้อยละ 5 ของทุนช ำระแลว้ หรือเป็น

บุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้เป็น

เวลำไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี 

- ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ี

เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้

อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั 

หรือบริษทัยอ่ย 

- ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้

ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำง กำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระ และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้

ไม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำม

ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำร หรือหุน้ส่วน

ผูจ้ดักำรของส ำนกังำนสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติ

บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้สงักดัอยู ่  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 

2 ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 
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- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรใหบ้ริกำรท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ี

ปรึกษำทำงกำรเงิน    ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่สองลำ้นบำทตอ่ปีจำกบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพเป็นนิติบุคคล ให้

รวมถึงกำรเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดักำร 

ของผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 

ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

- ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียไม่วำ่ทำงตรง หรือทำงออ้มในดำ้นกำรเงิน และกำรบริหำรงำน

ในบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

- ไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม ตำมท่ี ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์

ก ำหนด 

- ไม่เป็นกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในกลุ่มของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนั หรือบริษทัท่ีผูถื้อหุน้รำยใหญ่เขำ้ไปถือหุน้ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม เกินกวำ่ร้อยละ 5 

ของทุนช ำระแลว้ 

- เป็นอิสระและไม่เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหำรและผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

- สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรำยใหเ้ท่ำเทียมกนั 

- สำมำรถดูแลไม่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ระหวำ่งบริษทักบัผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

หรือบริษทัอ่ืน ซ่ึงมีผูบ้ริหำร หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่กลุ่มเดียวกนั 

- สำมำรถเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำร เพ่ือตดัสินใจในประเดน็ท่ีส ำคญัของบริษทั 

- เป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ ควำมเช่ียวชำญ ประสบกำรณ์ ตลอดจนภำวะผูน้ ำ และ

วสิยัทศัน์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

ง) วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

กรรมกำรจ ำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมกำรบริษทั จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในทุกคร้ังของกำรประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี โดยใหก้รรมกำรซ่ึงอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง ในกรณีท่ี

กรรมกำรท่ีจะพน้จำกต ำแหน่งดงักล่ำวไม่อำจแบ่งไดพ้อดี 1 ใน 3 ก็ใหใ้ชจ้ ำนวนใกลท่ี้สุดกบั 1 ใน 3  

กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ  อำจไดรั้บกำรเลือกตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งใหม่ไดอี้ก 
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นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 

- ตำย 

- ลำออก 

- ขำดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้ม ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 

- ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

- ศำลมีค ำสัง่ใหอ้อก 

จ) กำรสรรหำและเลือกตั้งกรรมกำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะพิจำรณำรำยช่ือผูท่ี้มีควำมเหมำะสมท่ีจะเป็นกรรมกำรใน

คณะกรรมกำรบริษทั จำกกำรเสนอช่ือโดยผูถื้อหุน้ และกรรมกำรแต่ละคน, รำยช่ือบุคคลจำกฐำนขอ้มูล

กรรมกำร ท่ีไดผ้ำ่นกำรกลัน่กรองคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและหลกัเกณฑต์่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะวชิำชีพ ควำมเช่ียวชำญดำ้นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั และ/หรือ มี

ทกัษะดำ้นกำรบญัชีและกำรเงิน รวมถึงทกัษะท่ีจ ำเป็นของคณะกรรมกำรท่ียงัขำดอยู ่ โดยไม่จ ำกดัเพศ อำย ุ

เช้ือชำติ ศำสนำ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพจิำรณำและใหค้วำมเห็นชอบ ภำยหลงั

คณะกรรมกำรบริษทัใหค้วำมเห็นชอบกบัรำยช่ือกรรมกำรท่ีเสนอดงักล่ำว บริษทัจะด ำเนินกำรน ำเสนอผูถื้อ

หุน้เพื่อพจิำรณำเลือกตั้งต่อไป 

ฉ) กำรปฏิบติัต่อกรรมกำรใหม่ 

บริษทัจดัใหมี้คู่มือกรรมกำร หรือจดัใหมี้กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ โดยคู่มือกรรมกำรประกอบดว้ย 

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบับริษทั รำยงำนประจ ำปีเล่มล่ำสุด และเอกสำรประกอบอ่ืนท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ 

บทบำทและหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษทั นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจ 

นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ และนโยบำยอ่ืน ๆ รวมทั้งบทบำทหนำ้ท่ีของคณะอนุกรรมกำรทุก

คณะ 

กำรอบรมและพฒันำควำมรู้   

บริษทั มีนโยบำยใหก้ำรสนบัสนุนกรรมกำรใหม่ในกำรอบรมหลกัสูตรของกำรเป็นกรรมกำร เพื่อ

เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจบทบำทหนำ้ท่ีของกำรเป็นกรรมกำร ตลอดจนเพ่ือทรำบกฎเกณฑต์่ำง ๆ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง   

 



 

นายวนัจนัทร์  ศิวบณุยวงศ์___________________ผู้ตรวจสอบ                                                             10 

 

ช) กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 

บริษทั มีนโยบำยเร่ืองกำรด ำรงต ำแหน่ง ในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ของกรรมกำร และ

กรรมกำรผูจ้ดักำร ตำมแนวปฏิบติัท่ีดี บริษทัจึงก ำหนดให ้ กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร ด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง  

• คณะอนุกรรมกำร 

บริษทัแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง        ซ่ึง

คณะอนุกรรมกำรแต่ละคณะ มีองคป์ระกอบ  บทบำท และหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมกำรบริหำร (ฝ่ำยจดักำร) 

คณะกรรมกำรบริหำรประกอบดว้ยกรรมกำรของคณะกรรมกำรบริษทั จ ำนวนหน่ึง และ/หรือผูบ้ริหำรของ

บริษทั จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน มีวำระอยูใ่นต ำแหน่ง ครำวละ 3 ปี 

กรรมกำรบริหำร ซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บแตง่ตั้งใหม่ไดอี้ก 

คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 

- ด ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  นโยบำย ระเบียบ ขอ้ก ำหนด 

ค ำสัง่ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

- พิจำรณำกลัน่กรองกำรก ำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจ กำรขยำยกิจกำร ก ำหนด

แผนกำรเงิน กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรลงทุนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพ่ือน ำเสนอตอ่ท่ี

ประชุมคณะกรรมกำรเป็นผูพิ้จำรณำอนุมติัต่อไป 

- มีอ ำนำจอนุมติักำรลงทุนซ้ือทรัพยสิ์น ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน และ/หรือกำรกูย้มืเงิน ไดใ้นวงเงินตำมท่ี

คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 

- มีอ ำนำจแต่งตั้งคณะท ำงำน เพ่ือกำรด ำเนินกิจกำรหรือกำรบริหำรงำน และกำรก ำหนดอ ำนำจ หนำ้ท่ี 

และควำมรับผิดชอบของคณะท ำงำนท่ีแต่งตั้ง ตำมนโยบำยและเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำม นโยบำยและเป้ำหมำย ท่ีก ำหนดไวแ้ละก ำกบัดูแลใหก้ำร

ด ำเนินงำนมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
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- พิจำรณำจดัสรรงบประมำณประจ ำปี ตำมท่ีฝ่ำยบริหำรเสนอ ก่อนท่ีจะน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำร

บริษทัพิจำรณำอนุมติั 

- ก ำหนดโครงสร้ำงองคก์ร อ ำนำจกำรบริหำรองคก์ร กำรวำ่จำ้ง กำรโยกยำ้ย กำรเลิกจำ้ง กำรก ำหนดเงิน

ค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน  โบนสัพนกังำน และสวสัดิกำรต่ำง ๆ 

- รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ต่อคณะ กรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  และคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ  

- ด ำเนินกำรอ่ืนใด ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมกำรอิสระของคณะกรรมกำรบริษทั จ ำนวน 3 คน โดย

กรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีควำมรู้ดำ้นบญัชีและกำรเงิน 

กรรมกำรตรวจสอบ มีวำระอยูใ่นต ำแหน่ง ครำวละ 3 ปี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 

- พิจำรณำคดัเลือก และเสนอคณะกรรมกำร เพื่อแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั 

- สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ใหต้รงต่อควำมเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ และเช่ือถือได ้

- ใหค้วำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยำ้ยหรือเลิกจำ้ง และพิจำรณำควำมดีควำมชอบของฝ่ำย

ตรวจสอบภำยใน 

- ประสำนงำนกบัผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัชีของบริษทั เก่ียวกบัขอบเขตกำรตรวจสอบ และ

กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ รวมทั้งดูแลใหผู้ต้รวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชี สำมำรถปฏิบติังำนได้

อยำ่งอิสระ 

- พิจำรณำและสอบทำนกบัผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัชีของบริษทั เก่ียวกบัประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งควำมเพียงพอของทรัพยำกรท่ีใชใ้นกำรควบคุม

ภำยใน และปัญหำท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ และค ำแนะน ำของผูต้รวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชี 

- สอบทำนและพิจำรณำกบัฝ่ำยบริหำรและผูส้อบบญัชีของบริษทั เม่ือส้ินสุดกำรสอบบญัชีประจ ำปี 

เก่ียวกบังบกำรเงินประจ ำปี หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน รำยงำนของผูส้อบบญัชี ปัญหำส ำคญัท่ีพบ
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ในระหวำ่งกำรตรวจสอบ และเร่ืองต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรสอบบญัชีท่ีจะตอ้งแจง้คณะกรรมกำรบริษทั 

ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

- สอบทำนและพิจำรณำร่วมกบัฝ่ำยบริหำร และผูต้รวจสอบภำยในของบริษทั เก่ียวกบัขอ้บกพร่องท่ี

ตรวจพบ ควำมยุง่ยำกระหวำ่งกำรตรวจสอบ ขอบเขตกำรปฏิบติังำน กำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีจ ำเป็น 

งบประมำณและอตัรำก ำลงั กฎบตัรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และมำตรฐำนกำรปฏิบติังำน 

- พิจำรณำและสอบทำนกบัผูต้รวจสอบภำยใน เพ่ือก ำกบัดูแล กำรปฏิบติังำนของกรรมกำร ผูบ้ริหำร 

และพนกังำน ใหป้ฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่อยำ่งเคร่งครัด 

- สอบทำนใหบ้ริษทัปฏิบติัตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

- พิจำรณำทบทวนรำยกำรท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

- จดัท ำรำยงำนกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เสนอคณะกรรมกำรบริษทั  รำยงำนดงักล่ำว

ตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

- สอบทำนควำมเส่ียงท่ีส ำคญั และดูแลใหมี้กำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัอยำ่งเหมำะสม 

- สอบทำน และเสนอแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใหท้นัสมยั และเหมำะสมกบั

สภำพแวดลอ้มขององคก์ร 

- ปฏิบติังำนอ่ืนใดเก่ียวกบักิจกรรมตรวจสอบ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมกำรของคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร 

และ/หรือบุคคลอ่ืนท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน โดยกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนตอ้งมำจำกกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีวำระกำรต ำแหน่ง ครำวละ 3 ปี 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน   ซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ไดอี้ก 
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 

- ก ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรบริษทัท่ีตอ้งสรรหำ ใหเ้ป็นไปตำมโครงสร้ำง ขนำด และองคป์ระกอบ

ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดไว ้

- สรรหำและเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมำะสมท่ีจะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ใหค้ณะกรรมกำรบริษทั

พิจำรณำ 

- พิจำรณำรูปแบบและหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทน 

- พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 

- พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรเสนอขำยหลกัทรัพยใ์หม่ ใหแ้ก่กรรมกำรและพนกังำน 

4. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ประกอบดว้ยกรรมกำรของคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และ/หรือบุคคล

อ่ืนท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน และกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็น

กรรมกำรอิสระ  

กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ครำวละ 3 ปี 

กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ไดอี้ก 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร มีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 

- คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ตอ้งอุทิศเวลำ และสำมำรถใชดุ้ลพินิจของตนไดอ้ยำ่งอิสระและมี

เป้ำหมำย เพ่ือประโยชน์สูงสุดในกำรเสริมสร้ำงใหบ้ริษทั มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

- ศึกษำและจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ภำยใตก้รอบของกฎหมำย หลกัเกณฑ ์ ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัท่ีเป็นปัจจุบนัขององคก์รท่ีท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแล     เช่น ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย           

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์   และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง     

ตลอดจน แนวทำงในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีท่ีเป็นมำตรฐำนสำกล 

- น ำเสนอนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ต่อคณะกรรมกำรบริษทั      เพ่ือพิจำรณำอนุมติั และน ำออกใช้

เป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัของคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน    โดยจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบั

ดูแลกิจกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
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- ใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำร  ผูบ้ริหำร  และพนกังำนของบริษทั         ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมกรอบ และ

หลกัเกณฑข์องนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร   เพ่ือใหก้ำรท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลของกรรมกำร และกำร

บริหำรจดักำรของฝ่ำยบริหำรเป็นไปดว้ยดี มีผลในทำงปฏิบติั และมีควำมต่อเน่ืองอยำ่งเหมำะสม 

เป็นไปตำมควำมคำดหวงัของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

- พิจำรณำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ   เพ่ือใหน้โยบำยกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนสำกล  

ตลอดจนกฎหมำย หลกัเกณฑ ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่ำง ๆ  และขอ้เสนอแนะขององคก์รภำยใน ท่ีท ำ

หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

- ติดตำมและประเมินผล กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำร และฝ่ำยบริหำรของบริษทั  ตำมแนวทำงกำร

ปฏิบติัท่ีดี  ท่ีก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เป็นประจ ำทุกส้ินปี 

- จดัท ำรำยงำนผลกำรประเมินกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั พร้อมทั้ง

เสนอควำมเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีจ ำเป็น 

- เสนอแนะแนวทำงในกำรปฏิบติัท่ีดี เก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยำบรรณ ในกำรด ำเนินธุรกิจ ของ

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั 

- แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือท ำหนำ้ท่ีสนบัสนุนงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ไดต้ำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมกำรของคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และ/หรือบุคคล

อ่ืนท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน  

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ครำวละ 3 ปี 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ไดอี้ก 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี 

- ก ำหนดทิศทำงธุรกิจท่ีชดัเจน ระบุ วเิครำะห์ และตรวจสอบปัจจยัควำมเส่ียงท่ีส ำคญั พร้อมทั้งก ำหนด

กลยทุธ์ในกำรบริหำรควำมเส่ียงนั้น 

- ก ำหนดมำตรฐำนของกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงปฏิบติัในส่วนงำนต่ำง ๆ ตำม

ควำมรับผิดชอบ 



 

นายวนัจนัทร์  ศิวบณุยวงศ์___________________ผู้ตรวจสอบ                                                             15 

 

- ก ำกบัดูแลใหม้ัน่ใจวำ่มำตรกำรดงักล่ำว ไดมี้กำรส่ือสำรอยำ่งทัว่ถึง และพนกังำนไดป้ฏิบติัตำม

มำตรกำรเหล่ำนั้น 

- จดัใหมี้กำรประเมิน และวเิครำะห์ควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือใหม้ัน่ใจ

วำ่กำรส ำรวจควำมเส่ียงไดค้รอบคลุมทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

- สนบัสนุนและพฒันำกำรบริหำรควำมเส่ียง ใหเ้กิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองทัว่ทั้งองคก์ร และสอดคลอ้งกบั

มำตรฐำนสำกล 

กรรมกำรคณะอนุกรรมกำร พน้จำกต ำแหน่งเม่ือ 

- ครบก ำหนดตำมวำระ 

- พน้จำกกำรเป็นกรรมกำร และ/หรือผูบ้ริหำรของบริษทั 

- ลำออก 

- ตำย 

- ขำดคุณสมบติักำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบ  ตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- คณะกรรมกำรบริษทัมีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

• กำรแบ่งแยกอ ำนำจ 

เพ่ือประโยชนใ์นกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และควำมโปร่งใสของกำรด ำเนินงำนภำยใน ต ำแหน่ง

และอ ำนำจหนำ้ท่ีของ ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร ไดรั้บกำรแบ่งแยกไวอ้ยำ่งชดัเจน ไม่เป็นบุคคล

คนเดียวกนั ซ่ึงเป็นไปตำมหลกักำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีระหวำ่งกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และกำร

บริหำรงำนประจ ำ 

• กำรถ่วงดุลของกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

คณะกรรมกำรของบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร และกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร ซ่ึงในจ ำนวน

กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร มีกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ เป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ หรือไม่นอ้ยกวำ่ 3 

คน   ท ำใหส้ำมำรถตรวจสอบกำรบริหำรงำนไดอ้ยำ่งอิสระ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจึงมัน่ใจไดว้ำ่ กรรมกำรท่ีเป็น

ผูบ้ริหำร ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งบริสุทธ์ิ ยติุธรรม มีควำมเสมอภำค เท่ำเทียมกนั ในฐำนะท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อ

หุน้และมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจกนัอยำ่งเหมำะสม 
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• ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูท้  ำหนำ้ท่ี เสนอแนะค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะอนุกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร  กรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง ท่ีเหมำะสมตำมปริมำณงำนท่ี

เพ่ิมข้ึน โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลอุตสำหกรรมเดียวกนั หรือรำยงำนขอ้มูลค่ำตอบแทนกรรมกำรของสมำคม

ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย หรือเท่ำกบัค่ำตอบแทนในปีท่ีผำ่นมำ และเป็นค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบั

ปริมำณงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีจะด ำรงไวซ่ึ้งกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีบริษทัตอ้งกำร เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้

พิจำรณำอนุมติัเป็นประจ ำทุกปี โดยบริษทัมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั คณะอนุกรรมกำร 

กรรมกำรผูจ้ดักำร  กรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงในระดบัท่ีเหมำะสม สอดคลอ้งกบัภำระหนำ้ท่ีท่ีตอ้ง

ปฏิบติั ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

• กำรประเมินตนเอง 

บริษทัจดัใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี โดยเลขำนุกำรบริษทั จะจดัส่ง

แบบกำรประเมินดงักล่ำวใหก้รรมกำรแต่ละคน และรวบรวมเสนอต่อประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน เพ่ือท ำกำรประเมิน ผลกำรปฏิบติังำน และน ำผลกำรประเมินไปหำรือในท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษทั ทั้งน้ี ขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ ท่ีไดรั้บจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร 

บริษทัจะน ำมำใชใ้นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดใน

กำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั 

• กำรสืบทอดต ำแหน่ง 

บริษทัมีกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัแผนพฒันำเพ่ือทดแทนต ำแหน่งงำน โดยวตัถุประสงคเ์พื่อเตรียมควำมพร้อมดำ้น

ก ำลงัคน ทั้งในเชิงคุณภำพและปริมำณ สร้ำงควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำรงำนท่ีเหมำะสม เพ่ือคดัเลือก และเตรียม

ควำมพร้อมของบุคลำกรท่ีเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งงำนท่ีเป็นต ำแหน่งงำนหลกัของบริษทั อนัไดแ้ก่ 

ผูบ้ริหำรสูงสุดของบริษทั รวมถึงต ำแหน่งท่ีมีควำมส ำคญัในโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร หรือกำรด ำเนินธุรกิจ

ของบริษทั    หรือเป็นต ำแหน่งงำนท่ีมีทกัษะเฉพำะดำ้น  มีควำมช ำนำญเชิงลึก หรือยำกแก่กำรทดแทน โดยได้

ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรจดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง เช่น ต ำแหน่งงำนท่ีส ำคญั เกณฑก์ำรพิจำรณำ และคดัเลือก 

ตลอดจนกระบวนกำรจดัท ำแผนกำรสืบทอด เป็นตน้ 
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• เลขำนุกำรบริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทั เป็นผูแ้ตง่ตั้งเจำ้หนำ้ท่ีบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม ใหด้ ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั 

เพ่ือท ำหนำ้ท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมถึงหนำ้ท่ีต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

- ใหค้  ำแนะน ำเบ้ืองตน้แก่กรรมกำรเก่ียวกบัขอ้ก ำหนด กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ของบริษทั และ

ติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัอยำ่งถูกตอ้ง และสม ่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส ำคญัแก่

กรรมกำร 

- จดักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และประชุมผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบริษทั 

และขอ้พึงปฏิบติัต่ำง ๆ 

- บนัทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งติดตำมใหมี้กำรปฏิบติั

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

- ดูแลใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูล และรำยงำนขอ้สนเทศในส่วนท่ีรับผดิชอบตำมระเบียบ และขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรัพย ์

- ติดต่อส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทรำบถึงสิทธิต่ำง ๆ และข่ำวสำรของบริษทั 

- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั 

ส่วนท่ี 3 สิทธิและกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

           3.1 กำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

              บริษทั ตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำง ๆ ไม่วำ่จะเป็นผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ เจำ้หน้ี พนกังำน สงัคม 

ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ดงัจะเห็นไดจ้ำกวสิยัทศัน์ รวมตลอดถึงจรรยำบรรณของบริษทัท่ีไดก้ล่ำวโดยสรุปไวใ้นส่วนท่ี 1 ของนโยบำย

กำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัฉบบัน้ี โดยมีนโยบำยท่ีจะใหแ้ต่ละกลุ่มของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดรั้บควำมพึงพอใจ และไดรั้บสิทธินั้นอยำ่ง

เตม็ท่ีบนหลกักำรของควำมเป็นธรรม เสมอภำค เพ่ือกำรเติบโตร่วมกนัอยำ่งย ัง่ยนื บริษทัจึงก ำหนดนโยบำยในกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม ดงัน้ี  
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ก. นโยบำยกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

บริษทัยดึหลกักำรปฏิบติัอยำ่งเสมอภำคและเท่ำเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

- บริษทัมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมเติบโตอยำ่งมีคุณภำพและมัน่คง เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนท่ี

ย ัง่ยนืจำกกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพและผลประกอบกำรท่ีดีของบริษทั 

- บริษทัจะเคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้ ในกำรไดรั้บขอ้มูลท่ีจ ำเป็นอยำ่งเท่ำเทียมกนั และเปิดเผยผล

ประกอบกำร ฐำนะกำรเงิน พร้อมขอ้มูลสนบัสนุนท่ีถูกตอ้งตำมควำมจริง ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 

- บริษทัจะปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัย ์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่ กำร

ตดัสินใจและกำรกระท ำใด ๆ มีกำรค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกรำยและผูเ้ก่ียวขอ้งทุก

กลุ่ม 

- บริษทัจะควบคุมใหมี้กำรด ำเนินงำน ปฏิบติัตำมนโยบำยของบริษทั และพฒันำกำรปฏิบติังำนใหมี้

คุณภำพท่ีดีข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 

ข. นโยบำยกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ 

บริษทัมีนโยบำยในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจใหก้บัลูกคำ้ จึงก ำหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

- บริษทัจดัใหมี้ระบบกำรบริกำรเพือ่สร้ำงควำมพึงพอใจใหก้บัลูกคำ้ โดยปฏิบติัต่อลูกคำ้ทุกรำยอยำ่ง

เสมอภำคและเท่ำเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติั 

- บริษทัจะใหข้อ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบักำรบริกำรอยำ่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง โดย

ค ำนึงถึงประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั 

- บริษทัจะจดัระบบเพื่อใหลู้กคำ้สำมำรถร้องเรียนเก่ียวกบักำรบริกำร หรือกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

โดยด ำเนินกำรอยำ่งรวดเร็ว และตอบสนองลูกคำ้อยำ่งดีท่ีสุด 

- บริษทัจะควบคุมดูแลสภำพแวดลอ้ม พ้ืนท่ีภำยในและบริเวณโดยรอบอำคำรโรงงำนและส ำนกังำนให้

มีควำมปลอดภยัต่อชีวติ ทรัพยสิ์นของลูกคำ้ และผูม้ำติดต่องำนกบับริษทั 

- บริษทัมีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมประทบัใจ และควำมพึงพอใจกบัลูกคำ้ เพ่ือใหลู้กคำ้ไดรั้บกำร

บริกำรท่ีดีท่ีสุด 
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ค. นโยบำยกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้  

บริษทัประสงคใ์หก้ำรจดัหำสินคำ้และบริกำรเป็นไปอยำ่งมีมำตรฐำน และมุ่งหมำยท่ีจะพฒันำและรักษำสมัพนัธภำพท่ีย ัง่ยนื

กบัคู่คำ้ และคู่สญัญำท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเร่ืองคุณภำพของสินคำ้และบริกำรท่ีคูค่วรกบัมูลค่ำเงิน คุณภำพทำงดำ้นเทคนิค 

และมีควำมเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั บริษทัจึงมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนกำรจดัหำสินคำ้และบริกำร ดงัน้ี 

- บริษทัจดัใหมี้กำรแข่งขนับนขอ้มูลท่ีไดรั้บอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

- บริษทัจดัใหมี้หลกัเกณฑใ์นกำรประเมินและคดัเลือกคู่คำ้และคู่สญัญำ ดว้ยควำมเท่ียงธรรม 

- บริษทัจดัท ำรูปแบบสญัญำกบัคูค่ำ้ท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม 

- บริษทัจดัใหมี้ระบบกำรจดักำรและติดตำม เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ มีกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขของสญัญำอยำ่ง

ครบถว้น และป้องกนักำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจดัหำ 

- บริษทัจ่ำยเงินใหคู้ค่ำ้และคู่สญัญำตรงเวลำ ตำมเง่ือนไขกำรช ำระเงินท่ีตกลงกนั 

ง. นโยบำยกำรปฏิบติัต่อคู่แขง่ทำงกำรคำ้  

บริษทัด ำเนินธุรกิจภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยบริษทัยดึหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

- บริษทัจะไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ ดว้ยวธีิกำรท่ีไม่สุจริต  

- บริษทัจะด ำเนินธุรกิจภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดี ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ย

กำรกล่ำวหำคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยควำมไม่สุจริต และปรำศจำกขอ้มูลควำมจริง 

จ. นโยบำยกำรปฏิบติัต่อเจำ้หน้ี 

บริษทัมีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัตอ่เจำ้หน้ีดว้ยควำมเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

- บริษทัจะรักษำและปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรค ้ำประกนัท่ีมีต่อเจำ้หน้ีอยำ่งเคร่งครัด 

- บริษทัจะควบคุมใหมี้กำรช ำระคืนเงินกู ้ และดอกเบ้ีย ใหก้บัเจำ้หน้ีเงินกูย้มืทุกประเภทอยำ่งครบถว้น

ตำมก ำหนดเวลำ และปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรกูย้มืเงินตำมขอ้ตกลง โดยไม่ใชเ้งินกูย้มืไปในทำงท่ีขดัต่อ

วตัถุประสงคข์องกำรกูย้มืเงิน 

- บริษทัจะบริหำรเงินทุน เพ่ือใหเ้จำ้หน้ีมัน่ใจในฐำนะทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีท่ีดี

ของบริษทั 
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- กรณีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงได ้ บริษทัจะรีบแจง้ใหเ้จำ้หน้ีทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือ

ร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแกไ้ข 

- บริษทัจะรำยงำนและใหข้อ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง และครบถว้นแก่เจำ้หน้ี 

ฉ. นโยบำยกำรปฏิบติัต่อพนกังำน 

บริษทัตระหนกัในคุณค่ำของทรัพยำกรมนุษย ์ และประสงคท่ี์จะใหบุ้คลำกรมีควำมภำคภูมิใจในองคก์ร โดยมีบรรยำกำศใน

กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีโอกำสกำ้วหนำ้ในงำนอำชีพอยำ่งเท่ำเทียมกนั บุคลำกรจะไดรั้บกำรพฒันำส่งเสริมศกัยภำพ

ใหมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถอยำ่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพ่ือกำรสร้ำงคุณค่ำและด ำรงควำมเป็นเลิศในธุรกิจ บริษทัจึงมีนโยบำยดำ้น

ค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร นโยบำยดำ้นกำรพฒันำควำมรู้และศกัยภำพของพนกังำน นโยบำยดำ้นควำมปลอดภยัและ

สุขอนำมยั  และนโยบำยดำ้นอ่ืน ๆ  โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

- บริษทัคดัเลือกบุคคลเพ่ือวำ่จำ้งใหด้ ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ดว้ยควำมเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงคุณสมบติัของ

แต่ละต ำแหน่ง คุณวฒิุทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็นกบังำน  โดยไม่มีขอ้

กีดกนัเร่ืองเพศ อำย ุเช้ือชำติ ศำสนำ 

- บริษทัก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรแก่พนกังำนอยำ่งเป็นธรรม มีควำมเหมำะสมกบัควำมรู้

ควำมสำมำรถ สภำพและลกัษณะของงำน ผลกำรปฏิบติังำน และสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของ

บริษทัทั้งในระยะสั้นและระยะยำว  โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทั กำรบริหำรงำนและ

กำรประเมินผลงำนทัว่ทั้งองคก์ร 

- บริษทัสนบัสนุนใหพ้นกังำนไดรั้บกำรฝึกอบรม พฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ พฒันำศกัยภำพกำร

ท ำงำนใหสู้งข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และเปิดโอกำสใหพ้นกังำนมีควำมกำ้วหนำ้ใน

หนำ้ท่ีกำรงำน 

- บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังำนไดรั้บข่ำวสำรท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ ตำมโอกำสอนัควรและเท่ำท่ีจะท ำได ้เพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภำพและควำมสมัพนัธ์อนัดีในกำรท ำงำนร่วมกนั 

- บริษทัจดัใหมี้ระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ในเร่ืองกำรแต่งตั้ง โยกยำ้ย รวมถึงกำรใหร้ำงวลั และ

กำรลงโทษพนกังำนท่ีชดัเจน โดยปฏิบติัดว้ยควำมสุจริต เป็นธรรม เท่ียงธรรม ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐำนของ

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนกังำน 

- บริษทัเปิดโอกำสใหพ้นกังำนมีช่องทำงในกำรเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร

ท ำงำน โดยไม่ถือเป็นควำมผดิทำงวนิยั ซ่ึงกำรร้องเรียน ร้องทุกขย์อ่มไดรั้บควำมคุม้ครอง และถือเป็น
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ควำมลบั โดยขอ้เสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกขต์่ำง ๆ จะไดรั้บกำรพิจำรณำอยำ่งจริงจงั และหำแนว

ทำงแกไ้ขโดยเร็ว  

ช. นโยบำยกำรปฏิบติัดำ้นควำมปลอดภยัและสุขอนำมยั  

บริษทัตระหนกัดีวำ่ควำมปลอดภยั และสุขอนำมยัเป็นควำมรับผิดชอบขั้นพ้ืนฐำนของบริษทั และเป็นปัจจยัส ำคญัต่อกำร

เติบโตอยำ่งย ัน่ยนืขององคก์ร บริษทัจึงก ำหนดนโยบำยท่ีจะเอ้ืออ ำนวยใหพ้นกังำนและคู่สญัญำปฏิบติังำนอยำ่งปลอดภยั และ

เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดย 

- บริษทัจะหำแนวทำงป้องกนัอุบติัเหตุ กำรบำดเจ็บ และควำมเจบ็ป่วย อนัเน่ืองมำจำกกำรปฏิบติังำน 

โดยควำมร่วมมืออยำ่งจริงจงัของพนกังำนทุกคน รวมทั้งหำทำงจ ำกดัและควบคุมควำมเส่ียงในกำร

ปฏิบติังำนท่ีไม่ปลอดภยั 

- บริษทัจะใหค้วำมร่วมมือกบัหน่วยงำนรัฐบำลและองคก์รอ่ืน ในกำรระงบัเหตุฉุกเฉินหรืออุบติัเหตอุนั

เกิดจำกกำรปฏิบติังำนดว้ยควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และระมดัระวงั 

- บริษทัจะปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ในเร่ืองควำมปลอดภยัอยำ่งเคร่งครัด และจะน ำ

มำตรฐำนกำรจดักำรเก่ียวกบัควำมปลอดภยั ท่ีน่ำเช่ือถือมำใชบ้งัคบัในกรณีท่ียงัไม่มีกฎหมำยและ

ขอ้บงัคบัก ำหนดไว ้

- บริษทัจะจดัใหมี้กำรออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ กำรจดัท ำระเบียบปฏิบติั กำรวำงแผนด ำเนินกำร และ

กำรฝึกอบรมพนกังำนใหมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจและไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเพียงพอในเร่ืองควำมปลอดภยั

ในกำรท ำงำน เพ่ือป้องกนัอนัตรำยอนัอำจเกิดจำกเคร่ืองจกัร วธีิกำรท ำงำน หรือโรคภยัต่ำง ๆ 

- พนกังำนท่ีรำยงำนตวัเขำ้ท ำงำน โดยมีสำรเสพติดผิดกฎหมำยอยูใ่นระบบร่ำงกำยหรือมีฤทธ์ิสุรำ หรือ

สำรเสพติดอ่ืน ๆ ในระดบัท่ีสำมำรถท ำใหก้ำรปฏิบติังำนเสียหำยได ้ จะตอ้งไดรั้บโทษทำงวนิยัตำม

กฎระเบียบของบริษทั 

ซ. นโยบำยกำรมีส่วนร่วมพฒันำชุมชน และสงัคม  

เพ่ือรักษำไวซ่ึ้งชุมชนและสงัคมท่ีดี บริษทัจึงก ำหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

- บริษทัจะประพฤติปฏิบติัตำมสิทธิของตนในฐำนะพลเมืองดีตำมกฎหมำย และ/หรือกฎระเบียบท่ีออก

โดยหน่วยงำนก ำกบัดูแลอยำ่งเคร่งครัด และใหค้วำมร่วมมือกบัภำครัฐอยำ่งสม ่ำเสมอ 

- บริษทัสนบัสนุนใหพ้นกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้ง รับรู้ เขำ้ใจ แนวปฏิบติัในกำรด ำเนินงำน เพ่ือกำรมีส่วน

ร่วมในกำรพฒันำชุมชนและสงัคม 



 

นายวนัจนัทร์  ศิวบณุยวงศ์___________________ผู้ตรวจสอบ                                                             22 

 

- บริษทัจะด ำเนินโครงกำรหรือท ำกิจกรรมทำงสงัคมอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดควำมรัก ควำมสำมคัคี 

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัชุมชนและสงัคม 

- บริษทัจะดูแลป้องกนัมิใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษทั ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อคุณภำพชีวติของชุมชน 

และสงัคม  

- บริษทัจะสร้ำงจิตส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อชุมชน และสงัคม ในหมู่พนกังำนทุกระดบัอยำ่งต่อเน่ือง

และจริงจงั 

- บริษทัจะร่วมกนัส่งเสริม สร้ำงสรรค ์ ชุมชนและสงัคม สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำ

ชุมชน ทั้งในส่วนของกำรพฒันำคุณภำพชีวติ  แลกเปล่ียนประสบกำรณ์จำกกำรด ำเนินงำนกบัชุมชน

และสงัคม เพ่ือน ำมำปรับปรุงกำรท ำงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ฌ. นโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติ  

บริษทัมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยำกรธรรมชำติ ตำมหลกักำร 

ดงัน้ี 

- บริษทัจะบริหำรงำนโดยมีเป้ำหมำยในกำรป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบ ต่อส่ิงแวดลอ้มและ

ทรัพยำกรธรรมชำติ และดีกวำ่ขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย 

- บริษทัมุ่งพฒันำกระบวนกำรด ำเนินงำน  ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนทบทวนและ

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

- บริษทัจะปลูกฝังและส่งเสริมพนกังำน รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง ใหมี้ควำมรับผิดชอบ ต่อส่ิงแวดลอ้มและ

ทรัพยำกรธรรมชำติ 

- บริษทัจะตระหนกัในกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติ ใหน่้ำอยูอ่ำศยั เป็นแหล่งตน้น ้ำล ำ

ธำร จดัใหมี้กระบวนกำรใหค้วำมรู้แก่พนกังำนดว้ยกำรฝึกอบรม เพ่ือใหพ้นกังำนทุกคน ตระหนกัใน

ควำมส ำคญั เกิดควำมหวงแหน รักษำ และใชท้รัพยำกรธรรมชำติอยำ่งคุม้ค่ำมำกท่ีสุด 

- บริษทัจะดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ในพ้ืนท่ีท่ีด ำเนินกิจกำร ใหเ้กิด

ควำมสมดุลของระบบนิเวศน์อยำ่งย ัง่ยนื 

- บริษทัจะมีส่วนร่วมในกำรลดกำรเกิดก๊ำซเรือนกระจก ท่ีจะส่งผลกระทบ ต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ 
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- บริษทัจะแสวงหำโอกำสในกำรแลกเปล่ียน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบกำรณ์จำกกำรด ำเนินงำนกบั

หน่วยงำนอ่ืน เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง 

ญ. นโยบำยดำ้นสิทธิมนุษยชน  

บริษทัมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจโดยยดึหลกักำรเคำรพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนตำมหลกัสำกล ดงัน้ี 

- บริษทัจะปฏิบติัต่อพนกังำนทุกคนดว้ยควำมเคำรพในเกียรติและศกัด์ิศรี 

- บริษทัสนบัสนุนใหพ้นกังำนใชสิ้ทธิอนัชอบธรรมของตนในฐำนะพลเมือง ตำมบทบญัญติัแห่ง

รัฐธรรมนูญ และตำมกฎหมำย 

-  บริษทัจะรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังำน เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภำพ ประวติักำรท ำงำน กำร

เปิดเผยหรือกำรถ่ำยโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังำนสู่สำธำรณะ จะท ำไดต้่อเม่ือไดรั้บควำมยนิยอม

จำกพนกังำนผูน้ั้น ทั้งน้ี กำรล่วงละเมิดถือเป็นควำมผิดทำงวนิยั เวน้แต่ไดก้ระท ำไปตำมระเบียบบริษทั 

หรือตำมกฎหมำย 

- บริษทัไม่ละเมิดและไม่สนบัสนุนกิจกำรท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

- พนกังำนทุกคนตอ้งไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดหรือคุกคำม ไม่วำ่จะโดยทำงวำจำ หรือกำร

กระท ำต่อผูอ่ื้นบนพ้ืนฐำนของเช้ือชำติ เพศ ศำสนำ อำย ุควำมพิกำรทำงร่ำงกำย 

ฎ. นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

บริษทัมีอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณธรรม ปฏิบติัตำมกฎหมำยของประเทศไทย มีควำมโปร่งใส ยดึมัน่ในควำม

รับผิดชอบต่อสงัคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตำมหลกับรรษทัภิบำล และจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่สนบัสนุนกำร

ทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ดงันั้น ในปี 2556 บริษทัจึงเขำ้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำร

ทุจริตและคอร์รัปชัน่ และก ำหนดแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 

- ค ำนิยำม กำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ (Corruption) หมำยถึง กำรใชต้  ำแหน่งอ ำนำจหนำ้ท่ี หรือกำรใช้

ทรัพยสิ์นท่ีมีอยูใ่นทำงมิชอบ กำรติดสินบนไม่วำ่จะอยูใ่นรูปแบบใด  โดยกำรเสนอให ้สญัญำ มอบให ้     

ใหค้  ำมัน่ เรียกร้อง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดอนัมิควรได ้ เพ่ือประโยชนต์่อ

ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั กบัหน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนเอกชน หรือบุคคลผูมี้หนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไม่วำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เพ่ือใหห้น่วยงำนหรือบุคคลนั้น กระท ำ หรือละเวน้จำกกำรกระท ำ

หนำ้ท่ีท่ีถูกตอ้งตำมหลกัปฏิบติัท่ีก ำหนดไว ้ เพ่ือใหไ้ดม้ำหรือรักษำไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่

เหมำะสมทำงธุรกิจ เวน้แต่ เป็นกรณีท่ีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ของทอ้งถ่ิน หรือจำรีตทำงกำรคำ้ ใหก้ระท ำได ้
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- บริษทัก ำหนดนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ กล่ำวคือ หำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ

พนกังำนของบริษทั กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อ

ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั ทั้งโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ไม่วำ่ตนจะอยูใ่น

ฐำนะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห ้ หรือผูเ้สนอให ้ ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงำนรำชกำรหรือ

หน่วยงำนเอกชน ท่ีบริษทัไดด้ ำเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย และตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยอยำ่งเคร่งครัด 

หำกไม่ปฏิบติัตำม จะไดรั้บกำรพิจำรณำโทษทำงวนิยัตำมระเบียบท่ีบริษทัก ำหนดไว ้ และอำจไดรั้บ

โทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนั้นเป็นกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย 

- บริษทัใหค้วำมส ำคญัในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ใหส้ำมำรถน ำนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและ

คอร์รัปชัน่ มำใชป้ฏิบติัใหเ้กิดเป็นรูปธรรม ท ำกำรส่ือสำร ใหค้วำมรู้และฝึกอบรมพนกังำน เก่ียวกบั

กำรป้องกนักำรหำผลประโยชน์ในหนำ้ท่ีโดยมิชอบ และแนวทำงกำรปฏิบติั เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คคลำกร

มีควำมเขำ้ใจและปฏิบติัใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

- บริษทัใหค้วำมเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังำนท่ีปฏิเสธกำรทุจริต หรือพนกังำนท่ีแจง้เร่ืองทุจริตและ

คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยใชม้ำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือในกำรแจง้

เบำะแสและรำยงำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ตำมท่ีบริษทัก ำหนดไวใ้นมำตรกำรคุม้ครองและรักษำ

เป็นควำมลบั ส ำหรับพนกังำนท่ีปฏิเสธกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ บริษทัมีนโยบำยไม่ลดต ำแหน่ง 

ลงโทษ หรือใหผ้ลทำงลบต่อพนกังำนผูน้ั้น แมว้ำ่กำรปฏิเสธกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่นั้นจะท ำให้

บริษทัสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ 

- บริษทัมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเป็นอิสระและเท่ียงธรรม โดยรำยงำนตรงต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรตรวจประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต ประเมินควำมเป็นไปไดใ้น

เร่ืองกำรทุจริต และพิจำรณำมำตรกำรป้องกนัและกำรควบคุม ใหมี้ประสิทธิภำพสูงสุด เพ่ือใหม้ัน่ใจ

ไดว้ำ่บริษทัจะสำมำรถป้องกนัและควบคุมกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

- บริษทัมีแนวทำงกำรก ำกบั และควบคุมดูแล เพ่ือป้องกนั และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติั ตำม

นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแล

กำรปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่เป็นประจ ำ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตลอดจน

ทบทวน แนวปฏิบติั และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำร เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย 

- บริษทัจะเผยแพร่นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจน

บุคคลภำยนอกไดรั้บทรำบ ผำ่นช่องทำงกำรส่ือสำรของบริษทั อำทิ เวบ็ไซตข์องบริษทั อีเมล ์โทรสำร 
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รำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1 และ 56-2) แผน่พบั หนงัสือเวยีน รำยงำนควำม

รับผิดชอบต่อสงัคม กำรปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สมัมนำ และจดหมำยทำงโปรษณีย ์

- ไม่กระท ำกำรอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเมือง และไม่ใชท้รัพยำกรใด ๆ ของบริษทั เพ่ือด ำเนินกำร

ดงักล่ำว ทั้งน้ี บริษทัเป็นองคก์รท่ียดึมัน่ในควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง สนบัสนุนกำรปฏิบติัตำม

กฎหมำย และกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทำงในกำรใหค้วำมช่วยเหลือ

ทำงกำรเมืองแก่นกักำรเมือง หรือพรรคกำรเมืองใด ไม่วำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

- ค ำนิยำมของกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง (Political Contributions) หมำยถึง 

กำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงิน ส่ิงของ และ/หรือกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนกำรส่งเสริมให้

พนกังำนเขำ้ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมของบริษทั เพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงควำมไดเ้ปรียบทำงธุรกิจ

กำรคำ้ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกำรท่ีพนกังำนเขำ้ร่วมกิจกรรมตำมสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคล แต่จะตอ้งไม่แอบ

อำ้งควำมเป็นพนกังำน หรือน ำทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใด ๆ ของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ใน

กำรด ำเนินกำรทำงกำรเมือง 

- กำรใชเ้งิน หรือทรัพยสิ์นของบริษทั เพื่อบริจำคกำรกุศล ตอ้งกระท ำในนำมบริษทัเท่ำนั้น โดยกำร

บริจำคเพื่อกำรกศุล ผูรั้บตอ้งเป็นมูลนิธิ องคก์รสำธำรณะกศุล วดั โรงพยำบำล สถำนศึกษำ หรือ

องคก์รเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม ท่ีมีใบรับรอง หรือเช่ือถือได ้และสำมำรถตรวจสอบได ้โดยด ำเนินกำร

ผำ่นขั้นตอนตำมระเบียบของบริษทั และไดรั้บอนุมติัโดยผูมี้อ ำนำจ 

- กำรบริจำคเพ่ือกำรกศุล ในนำมส่วนตวัพึงกระท ำได ้ แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง หรือท ำใหเ้กิดขอ้สงสยัไดว้ำ่

เป็นกำรกระท ำท่ีทุจริต เพื่อหวงัผลประโยชน์ใด ๆ  

- กำรใหเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือสนบัสนุนโครงกำร ตอ้งระบุช่ือในนำมบริษทัเท่ำนั้น โดย

เงินสนบัสนุนท่ีจ่ำยไป ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ ภำพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของบริษทั ทั้งน้ีกำร

เบิกจ่ำยตอ้งระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และมีหลกัฐำนท่ีตรวจสอบไดแ้ละด ำเนินกำรผำ่นขั้นตอนตำม

ระเบียบของบริษทั 

- ไม่รับของขวญั ของท่ีระลึกท่ีเป็นเงินสด เช็ค พนัธบตัร หุน้ ทองค ำ อญัมณี อสงัหำริมทรัพย ์ หรือ

ส่ิงของในท ำนองเดียวกนั กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีตนไดเ้ขำ้ไปติดตอ่ประสำนงำน ทั้งหน่วยงำนรำชกำร 

และหน่วยงำนเอกชน ท่ีเป็นกำรเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลนั้น ๆ หรือต่อตนเอง หรือท ำใหบ้ริษทัไดรั้บ

ควำมเสียหำย 

- ไม่รับทรัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั ของก ำนลัใด ๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด อนัเป็นกำรชกัน ำใหเ้กิดกำรละ

เวน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของตน 
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- ไม่ใหท้รัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั หรือของก ำนลัใด ๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด      เพ่ือจูงใจในกำร

ตดัสินใจ หรือมีผลท ำใหผู้รั้บ ไม่ปฏิบติัตำมวธีิปฏิบติัทำงกำรคำ้เช่นเดียวกนักบัคู่คำ้รำยอ่ืน 

- ไม่เป็นตวักลำงในกำรเสนอเงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

หน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนเอกชน เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้ หรือท ำใหเ้จำ้หนำ้ท่ี

รำชกำรหรือเอกชน ละเวน้กำรปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติัทำงกฎหมำยตำมท่ี

ก ำหนดไว ้

ฏ. นโยบำยกำรแจง้เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียน 

บริษทัจดัใหมี้มำตรกำรในกำรแจง้เบำะแส  หรือขอ้ร้องเรียนจำกกำรกระท ำผิดกฎหมำย หรือจรรยำบรรณ หรือมีพฤติกรรมท่ี

อำจส่อถึงกำรทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ทั้งจำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนและผูมี้ส่วน

ไดเ้สียอ่ืน หรือกำรถูกละเมิดสิทธิ ซ่ึงกำรร้องเรียนหรือแจง้เบำะแสโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มยอ่มไดรั้บควำมคุม้ครอง ถือเป็น

ควำมลบั และไม่ถือเป็นควำมผิดทำงวนิยักรณีผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบำะแสเป็นพนกังำนของบริษทั และบริษทัจะเร่ง

ด ำเนินกำรตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหำโดยเร็ว  

• ช่องทำงท่ีปลอดภยัท่ีพนกังำน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลข่ำวสำรไดอ้ยำ่งมัน่ใจ เม่ือตอ้งกำรค ำแนะน ำเก่ียวกบั
กำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ไดท้ำงเวบ็ไซตข์องบริษทั คือ www.cmfrozen.com  คลิก นกัลงทุน

สมัพนัธ์ คลิก หวัขอ้ต่ำง ๆ ท่ีตอ้งกำรทรำบ เช่น นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ หรือ จริยธรรมธุรกิจ หรือ นโยบำย

กำรก ำกบัดูแลกิจกำร หรือหวัขอ้อ่ืน ๆ   

• ช่องทำงท่ีปลอดภยัท่ีพนกังำน  หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถเขำ้ถึงไดอ้ยำ่งมัน่ใจ  เม่ือตอ้งกำรร้องเรียน แจง้ขอ้มูล หรือเบำะแส 

ท่ีเก่ียวกบักำรทุจริตและคอร์รัปชัน่   รวมถึงกำรถูกละเมิดสิทธิ โดยปรำศจำกควำมเส่ียงต่อผูแ้จง้ในภำยหลงั โดยส่งขอ้

ร้องเรียน  แจง้ขอ้มูล หรือเบำะแส ทำงไปรษณียไ์ปท่ี 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  หรือ  

ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  หรือ         

เลขำนุกำรบริษทั  หรือ  ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขท่ี 149/34 ซ.แองโกลพลำซ่ำ ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

หรือส่งทำง E-mail address:  cg@cmfrozen.com 

หรือแจง้ทำงโทรศพัท ์หมำยเลข 02-238-4091, 02-634-0061-4 

หรือส่งขอ้ร้องเรียนผำ่นกล่องรับเร่ืองร้องเรียน 
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                    3.2 กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

                        บริษทั มีนโยบำยท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐำน อนัไดแ้ก่ กำรซ้ือขำยหรือโอนหุน้ กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของ

บริษทั กำรเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมอยำ่งเป็นอิสระและเท่ำเทียมกนั กำรร่วมตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษทั 

เช่น กำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี กำรก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี 

กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพ่ิมทุน กำรอนุมติัรำยกำรพิเศษ เป็นตน้ 

และกำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทัอยำ่งรวดเร็ว ครบถว้น และเพียงพอ ผำ่นช่องทำงท่ีเขำ้ถึงไดง่้ำย โดยกำรจดัท ำขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ รวมตลอดถึงข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชนเ์ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

โดยบริษทัจดัใหมี้หน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ และ/หรือ เลขำนุกำรบริษทั ท ำหนำ้ท่ีดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชสิ้ทธิของผู ้

ถือหุน้  

                       บริษทั มุ่งท่ีจะด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นไปอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นไปตำม

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  

                      ก่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเร่ืองท่ีเห็นวำ่ส ำคญัและเป็นประโยชน์ เพื่อพิจำรณำ

บรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั 

รวมทั้งเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำถำมใด ๆ ล่วงหนำ้ (หำกมี) ก่อนวนัประชุม โดยผูถื้อหุน้สำมำรถเสนอผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ ภำยในวนัท่ี

ท่ีบริษทัก ำหนด คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองขอ้เสนอของผูถื้อหุน้ เพ่ือน ำเสนอ

คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ และจะมีกำรแจง้ผลกำรพิจำรณำในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้หรือในวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปี                  

                      เม่ือคณะกรรมกำรบริษทัมีมติก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผล และวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี รวมถึงระเบียบวำระกำร

ประชุม วนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้เพื่อสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม และกำรจ่ำยเงินปันผลแลว้  บริษทัจะน ำรำยละเอียดดงักล่ำว

แจง้ใหผู้ถื้อหุน้โดยทัว่ไปรับทรำบ ผำ่นช่องทำงกำรเปิดเผยขอ้มลู ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผำ่นทำงเวบ็ไซตข์อง

บริษทั 

                     บริษทั จะจดัส่งหนงัสือบอกกล่ำวเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทำงไปรษณีย ์ ทั้งฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษ ซ่ึง

ประกอบดว้ยรำยละเอียดวำระกำรประชุมพร้อมดว้ยขอ้เทจ็จริง และเหตุผลรวมถึงควำมเห็นของคณะกรรมกำรส ำหรับแตล่ะวำระ

แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ และเอกสำรประกอบกำรประชุมอ่ืน ๆ ตลอดจนรำยละเอียดขั้นตอนกำรประชุม กำรออกเสียงลงคะแนน 

กำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั โดยผูถื้อหุน้สำมำรถเรียกดูหนงัสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบอ่ืน 

ก่อนวนัประชุม อยำ่งนอ้ย 30 วนั ไดท้ำงเวบ็ไซต ์www.cmfrozen.com ภำยใตห้วัขอ้ Investor Relations และบริษทัจะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้

ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม อยำ่งนอ้ย 21 วนั พร้อมทั้งเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผำ่นทำงหนงัสือพิมพร์ำยวนั เป็นเวลำ 3 วนัก่อนวนั

ประชุม ทั้งน้ี เพ่ือเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลำอยำ่งเพียงพอในกำรพิจำรณำ และใชสิ้ทธิไดอ้ยำ่งเตม็ท่ีในแต่ละวำระของกำรประชุม      

และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีควำมประสงคต์อ้งกำรรับรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรูปเล่ม ผูถื้อหุน้สำมำรถติดต่อขอรับไดท่ี้นกัลงทุนสมัพนัธ์ของ

บริษทั ส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้นั้น ๆ สำมำรถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนหรือกรรมกำรอิสระ
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ของบริษทัเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้ โดยบริษทัจะจดัเตรียมขอ้มูลของกรรมกำรอิสระ อำทิ ประวติั ท่ีอยู ่ กำรศึกษำ 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ของกรรมกำรอิสระกบับริษทั บริษทัยอ่ย 

กำรมีส่วนไดเ้สียในวำระท่ีจะมีกำรพิจำรณำ เป็นตน้ ซ่ึงหนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัจดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้นั้นจะเป็นแบบท่ีก ำหนดรำยกำร

ต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะอยำ่งละเอียดชดัเจนตำมท่ีก ำหนดโดยกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ โดยผูถื้อหุน้สำมำรถท่ีจะออก

เสียงลงคะแนนอยำ่งเฉพำะเจำะจงมำในหนงัสือมอบฉนัทะได ้

                   วนัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทให้ความส าคญักบัผู้ ถือหุ้นทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนั ทัง้นกัลงทนุรายยอ่ย และนกัลงทนุสถาบนั 

จึงได้มกีารก าหนดนโยบายในการอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  หรือ ประชมุ

วิสามญัผู้ ถือหุ้น          โดยบริษัทท าการคดัเลอืกสถานท่ีประชมุ ที่สะดวกตอ่การเดินทาง  รวมถึงการเดินทางด้วยระบบขนสง่มวลชล 

และมีที่จอดรถเพียงพอส าหรับรถยนต์สว่นบคุคล  ก าหนดวนัประชมุที่ไมต่รงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์หรือวนัหยดุท าการ ก าหนดเวลา

ประชมุในช่วงเวลา 8.30-16.00 น.  จดัให้มีเจ้าหน้าที่พร้อมอปุกรณ์ช่วยในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุโดยใช้ระบบ Barcode      

จดัให้มีอากรแสตมป์เพื่อการมอบอ านาจเข้าร่วมประชมุ  ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุก่อนการประชมุ 2 ชัว่โมงและ    

ในระหวา่งการประชมุเพื่อใช้สทิธิในการออกเสยีงในวาระท่ียงัมิได้มีการลงมติ   

                    ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในท่ีประชุม โดยก ำหนดใหก้รรมกำรบริษทัท่ีมีถ่ินพ ำนกัในรำชอำณำจกัร 

ประธำนคณะอนุกรรมกำรทุกคณะ ผูบ้ริหำร ท่ีปรึกษำกฎหมำย และผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัเขำ้ร่วมประชุมทุกคน ทั้งน้ีวำระท่ี

เก่ียวกบักำรเลือกตั้งกรรมกำรของคณะกรรมกำรบริษทันั้น  บริษทัจะด ำเนินกำรใหมี้กำรพิจำรณำลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรำยบุคคล 

                   ส ำหรับกำรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม ก่อนเร่ิมเขำ้สู่กำรประชุมตำมวำระ เลขำนุกำรบริษทัหรือบุคคลท่ีบริษทัมอบหมำย

จะแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทรำบ ถึงวธีิปฏิบติัในกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ และเพ่ือใหก้ระบวนกำรนบัคะแนนเป็นไปอยำ่งมี

ประสิทธิภำพและรวดเร็ว บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพำะส ำหรับบตัรของผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงก่อน หลงัจำก

นั้นจึงจะเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทั้งหมด กำรลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงในแต่ละวำระจะเป็นไปอยำ่งเปิดเผย ดว้ยวธีิ

ประมวลผลคะแนนโดยใชบ้ำร์โคด้ โดยเลขำนุกำรบริษทัหรือบุคคลท่ีบริษทัมอบหมำย จะรำยงำนผลกำรลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุม

รับทรำบเป็นรำยวำระ และส ำหรับบตัรลงคะแนนเสียงท่ีบริษทัไดใ้ชใ้นกำรนบัคะแนนนั้น บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่ำวไวเ้พ่ือ

สำมำรถตรวจสอบไดใ้นภำยหลงั นอกจำกน้ี บริษทัยงัจดัใหมี้ผูต้รวจสอบกำรนบัคะแนน เพื่อควำมโปร่งใส และควำมถูกตอ้ง ของกำร

ประชุมและกำรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมดว้ย 

                 ประธำนในท่ีประชุมจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำม รวมทั้งแสดงควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ โดยกรรมกำรและ

ผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูท้  ำหนำ้ท่ีช้ีแจงและตอบค ำถำมของผูถื้อหุน้ และเลขำนุกำรบริษทัหรือผูท่ี้บริษทัมอบหมำย ท ำหนำ้ท่ีจดบนัทึก

รำยงำนกำรประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระอยำ่งละเอียด นอกจำกน้ี บริษทัจะไม่ด ำเนินกำรใด ๆ เพ่ือใหมี้กำรเพ่ิม

วำระกำรประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส ำคญัใด ๆ ในท่ีประชุมอยำ่งกะทนัหนั อนัเป็นกำรสอดคลอ้งกบันโยบำยท่ีใหค้วำมส ำคญักบั

กำรเคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้ 
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                  ภำยหลงักำรประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจะจดัท ำรำยงำนสรุปมติของกำรประชุมเพ่ือรำยงำนต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ภำยในเวลำไม่เกิน 9.00 น. ของวนัท ำกำรถดัไปนบัจำกวนัประชุมพร้อมกบัเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุน

ไดรั้บทรำบ และบริษทัจะจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วนันบั

จำกวนัประชุม และเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทั www.cmfrozen.com ภำยใตห้วัขอ้ Investor Relations    เพื่อใหผู้ถื้อหุน้           

ไดรั้บทรำบอยำ่งรวดเร็ว  

กำรจ่ำยเงินปันผล 

                 บริษทั มีนโยบำยท่ีจะจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกวำ่ ร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิ เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทั มีโครงกำรจะขยำยกำร

ลงทุน ก็จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลตำมควำมเหมำะสมทำงกำรเงิน  

3.3 กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 

                       บริษทั มุ่งมัน่ท่ีจะใหก้ำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทัต่อผูถื้อหุน้ และสำธำรณชนเป็นไปอยำ่งดีท่ีสุด และทนัต่อ

เหตุกำรณ์ เพ่ือใหก้ำรตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทั กระท ำบนพ้ืนฐำนของขอ้มูลท่ีครบถว้นและเท่ำเทียมกนั โดยก ำหนด

หลกักำรส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำร ดงัน้ี 

- ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเปิดเผยจะตอ้งมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน  

- กำรปฏิบติัตำมกฎ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรจะกระท ำอยำ่งถูกตอ้ง และครบถว้น 

- ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวเิครำะห์หลกัทรัพย ์และผูท่ี้มีควำมสนใจอ่ืน ๆ มีสิทธิ

ท่ีเท่ำเทียมกนั ในกำรรับทรำบขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเผยแพร่ของบริษทั 

- ขอ้มูลข่ำวสำรใดท่ีจะมีผลต่อรำคำซ้ือ-ขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั หรือถือไดว้ำ่ส ำคญัต่อผูล้งทุนในกำร

ตดัสินใจลงทุน หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัจะด ำเนินกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะโดย

ทนัที ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผำ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

                   นอกจำกน้ี เพ่ือควำมโปร่งใส บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัของกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

เม่ือมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรใหม่ หรือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย ์ ผำ่นเวบ็ไซตข์องส ำนกังำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

นกัลงทุนสมัพนัธ ์

คณะกรรมกำรบริษทัตระหนกัดีวำ่ ขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเก่ียวกบักำรเงินและมิใช่กำรเงิน ลว้นมีผลต่อกระบวนกำรตดัสินใจ

ของผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั คณะกรรมกำรจึงมีนโยบำยใหฝ่้ำยบริหำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น ตรงกบัควำม

เป็นจริง เช่ือถือได ้ สม ่ำเสมอ และทนัเวลำ  ซ่ึงบริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัและยดึถือปฏิบติัมำโดยตลอด  ในส่วนของงำนดำ้น
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ลงทุนสมัพนัธ์ นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ นกัวเิครำะห์และภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง สำมำรถดูขอ้มลูของบริษทัไดท้ำงเวบ็ไซต ์

www.cmfrozen.com     ภำยใตห้วัขอ้  Investor Relations       หรือติดต่อขอทรำบขอ้มูลไดท่ี้   โทรศพัท ์02-238-4091, 

02-634-0061-4 หรือติดต่อทำง E-mail address: cg@cmfrozen.com 

3.4 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

         บริษทั จดัใหมี้หน่วยงำน เพื่อรับผดิชอบงำนดำ้นกิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ในกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกกลุ่ม ประกอบดว้ย ผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ เจำ้หน้ี พนกังำนของบริษทั และกำรด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึง

ควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัท่ีดีของพนกังำน ควำมรับผิดชอบตอ่ชุมชน สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ กำร

ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน กำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยบริษทัจดัท ำรำยงำนกิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดแลอ้ม

แยกต่ำงหำกจำกรำยงำนประจ ำปีตำมแบบ 56-1 และ 56-2  

ส่วนท่ี 4 กำรควบคุมภำยใน 

           4.1 กำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยใน  

              บริษทัมีนโยบำยและวธีิกำรดูแลกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั ในกำรน ำขอ้มูลภำยใน ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ

สำธำรณชนไปใชเ้พ่ือหำประโยชน์ส่วนตน และบุคคลอ่ืน และบทก ำหนดโทษ และกำรใหค้วำมรู้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรระดบัสูง รวมถึง

คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ เก่ียวกบัหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

ก) จดัท ำจรรยำบรรณของกรรมกำรบริษทั รวมถึงจรรยำบรรณของพนกังำนท่ีครอบคลุมเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยใน กำรเก็บรักษำ

ควำมลบัลูกคำ้ โดยมีกำรส่ือสำรเผยแพร่แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหย้ดึถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

ข) หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญัซ่ึงมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงของรำคำ

หลกัทรัพยข์องบริษทั เปิดเผยขอ้มูลหรือใชข้อ้มูลภำยใน หรือท ำกำรซ้ือ-ขำยหลกัทรัพย ์ หรือชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือ-ขำย

หลกัทรัพยข์องบริษทั ทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม ไม่วำ่กำรกระท ำดงักล่ำวจะท ำเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น  ก่อนท่ีงบ

กำรเงินหรือขอ้มูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภำยใน ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นใหผู้อ่ื้นทรำบ 

จนกวำ่จะไดมี้กำรแจง้ขอ้มูลนั้นใหแ้ก่ตลำดหลกัทรัพยฯ์  

มำตรกำรลงโทษ หำกกระท ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบติัดงักล่ำว บริษทัถือเป็นควำมผิดทำงวนิยัตำมขอ้บงัคบักำรท ำงำนของ

บริษทั โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ กำรตกัเตือนดว้ยวำจำ กำรตกัเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร กำรภำคทณัฑ ์

ตลอดจนกำรเลิกจำ้งพน้สภำพจำกกำรเป็นพนกังำนดว้ยเหตุ ไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แตก่รณี  
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         4.2 รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

                คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบกำรด ำเนินงำนของบริษทั ในกำรก ำหนดนโยบำย ขั้นตอนกำรอนุมติั  รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและ

รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ดงัน้ี 

ก) ปฏิบติัตำมระเบียบขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด

หลกัทรัพย ์ และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อยำ่งเคร่งครัด โดยกรรมกำร หรือผูบ้ริหำร ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัรำยกำร ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้

ทำงผลประโยชน์ จะไม่มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจพิจำรณำรำยกำรดงักล่ำว ในกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อมีมติอนุมติั 

พร้อมกนัน้ีเลขำนุกำรบริษทั หรือผูท่ี้บริษทัมอบหมำยเป็นผูจ้ดรำยงำนกำรประชุม และควำมเก่ียวขอ้งของกรรมกำรหรือ

ผูบ้ริหำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 

ข) ก ำหนดนโยบำยกำรก ำหนดรำคำ และเง่ือนไขต่ำง ๆ ของกำรท ำรำยกำรระหวำ่งบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรำคำ และ

เง่ือนไขต่ำง ๆ จะตอ้งเป็นเช่นเดียวกนักบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

ค) ก ำหนดใหก้ำรลงทุนในกิจกำรใดๆท่ีมีผลประโยชนเ์ก่ียวขอ้งกนั หรือมีรำยกำรระหวำ่งกนั ระหวำ่งบริษทักบักรรมกำร ผูมี้

อ  ำนำจในกำรจดักำร ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำร ทั้งน้ี ไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

ง) ก ำหนดระเบียบ หลกัเกณฑก์ำรซ้ือ-ขำยหลกัทรัพย ์ และวธีิปฏิบติัอยำ่งเหมำะสมในกำรซ้ือ-ขำยหลกัทรัพยข์องกรรมกำร 

ผูบ้ริหำรระดบัสูง และพนกังำนท่ีสงักดัหน่วยงำนท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกขอ้มูลภำยใน เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ใหแ้ก่

ตนเอง หรือผูอ่ื้น ทั้งน้ี ในระเบียบดงักล่ำวไดร้วมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยด์ว้ย 

จ) ปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่อยำ่งเคร่งครัด กล่ำวคือ หำ้มกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทั 

กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้งเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั 

ทั้งโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ไม่วำ่ตนจะอยูใ่นฐำนะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห ้ หรือผูเ้สนอให ้ ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่

หน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนเอกชน ท่ีบริษทัไดด้ ำเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย และตอ้งปฏิบติัตำมนโยบำยอยำ่งเคร่งครัด 

หำกไม่ปฏิบติัตำม จะไดรั้บกำรพิจำรณำโทษทำงวนิยัตำมระเบียบท่ีบริษทัก ำหนด และอำจไดรั้บโทษตำมกฎหมำย หำกกำร

กระท ำนั้นเป็นกำรกระท ำท่ีผดิกฎหมำย 

ฉ) กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน จะไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่เป็นกำรรับสินบนหรือติดสินบน แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ในเร่ืองท่ีตนท ำหนำ้ท่ีรับผิดชอบ ทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม เพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงผลประโยชนใ์นทำงมิชอบ 

ช) กำรใชเ้งิน หรือทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือบริจำคกำรกศุล ตอ้งกระท ำในนำมบริษทัเท่ำนั้น โดยกำรบริจำคเพ่ือกำรกศุล ผูรั้บ

ตอ้งเป็นมูลนิธิ องคก์รสำธำรณะกศุล วดั โรงพยำบำล สถำนศึกษำ หรือองคก์รเพ่ือประโยชนต์่อสงัคม ท่ีมีใบรับรอง หรือ

เช่ือถือได ้และสำมำรถตรวจสอบได ้โดยด ำเนินกำรผำ่นขั้นตอนตำมระเบียบของบริษทั และไดรั้บอนุมติัโดยผูมี้อ  ำนำจ 
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ซ) กำรบริจำคเพ่ือกำรกศุล ในนำมส่วนตวัพึงกระท ำได ้ แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง หรือท ำใหเ้กิดขอ้สงสยัไดว้ำ่เป็นกำรกระท ำท่ีทุจริต 

เพื่อหวงัผลประโยชน์ใด ๆ  

ฌ) กำรใหเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือสนบัสนุนโครงกำร ตอ้งระบุช่ือในนำมบริษทัเท่ำนั้น โดยเงินสนบัสนุนท่ีจ่ำยไป 

ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ ภำพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของบริษทั ทั้งน้ีกำรเบิกจ่ำยตอ้งระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และมี

หลกัฐำนท่ีตรวจสอบไดแ้ละด ำเนินกำรผำ่นขั้นตอนตำมระเบียบของบริษทั 

ญ) ไม่กระท ำกำรอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเมือง และไม่ใชท้รัพยำกรใด ๆ ของบริษทั เพ่ือด ำเนินกำรดงักล่ำว ทั้งน้ี บริษทัเป็น

องคก์รท่ียดึมัน่ในควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง สนบัสนุนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย 

รวมถึงไม่มีแนวทำงในกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่นกักำรเมือง หรือพรรคกำรเมืองใด ไม่วำ่จะโดยทำงตรงหรือ

ทำงออ้ม 

           4.3 รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย 

                    บริษทั ก ำหนดใหก้รรมกำร และผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำร  จดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีมีควำม

เก่ียวขอ้งส่งใหเ้ลขำนุกำรบริษทั หรือบุคคลท่ีบริษทัมอบหมำย เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูล ซ่ึงเลขำนุกำรบริษทั หรือบุคคลท่ีบริษทั

มอบหมำย มีหนำ้ท่ีจดัเก็บ และท ำรำยงำนควำมเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนแจง้ไปยงัประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์  ซ่ึงขอ้มูลดงักล่ำว บริษทัจะน ำไปใชใ้นกำรควบคุมดูแลกำรท ำ

ธุรกรรมระหวำ่งบริษทักบักรรมกำร และผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำร และ/หรือผูเ้ก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่ำวเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมกฎ ระเบียบ 

และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

           4.4 กำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน 

                     บริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ ทั้งในระดบับริหำร และระดบัปฏิบติักำร จึงไดก้ ำหนด

ภำระหนำ้ท่ีอ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูบ้ริหำร และผูป้ฏิบติังำนไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร มีกำรควบคุมดูแลกำรใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้

เกิดประโยชน์ และมีกำรพฒันำระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีเก่ียวกบักำรบญัชีและกำรเงิน รวมทั้งระบบกำรรำยงำนท่ีมีประสิทธิภำพ 

                   บริษทั มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่กำรปฏิบติังำนหลกั และกิจกรรมทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของ

บริษทั ไดด้ ำเนินตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดของบริษทั

ตำมสำยงำนกำรบงัคบับญัชำ 

           4.5 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

                     บริษทั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียง และเห็นวำ่กระบวนกำรดงักล่ำว เป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัของ

กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  จึงจดัใหมี้กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง ท่ีเป็นระบบมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ  โดยมอบหมำยให้

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จดัท ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ก ำหนดนโยบำย วตัถุประสงค ์ กลยทุธ์ในกำรบริหำรควำมเส่ียง 



 

นายวนัจนัทร์  ศิวบณุยวงศ์___________________ผู้ตรวจสอบ                                                             33 

 

กำรประเมินควำมเส่ียงทั้งท่ีเป็นควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนปกติ และควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ก ำกบัดูแลและควบคุม เพ่ือ

ป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต รวมทั้งส่ือสำรใหทุ้กคนในองคก์รไดรั้บทรำบ เพื่อจะไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญั และเป็นกำรสร้ำง

วฒันธรรมในกำรบริหำรควำมเส่ียงใหเ้กิดข้ึนในทุกระดบัของบริษทั ใหส้ำมำรถน ำไปปฏิบติัอยำ่งตอ่เน่ืองสม ่ำเสมอ ทนัต่อสถำนกำรณ์

ท่ีเปล่ียนแปลงไป บนพ้ืนฐำนของหลกักำรบริหำรควำมเส่ียง  รวมทั้งดูแลใหมี้กำรก ำหนดวธีิติดตำมประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียง

ตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง และนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ เน่ืองจำกเป็นขั้นตอนสุดทำ้ยท่ีส ำคญัต่อควำมสมัฤทธ์ิ

ผลของกำรบริหำรควำมเส่ียง และก ำหนดใหต้อ้งรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำ 

นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรน้ี ไดรั้บอนุมติักำรปรับปรุง คร้ังท่ี 5 จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 10 

พฤศจิกำยน 2560 

 

 

(นำยประยรู  พลพิพฒันพงศ)์ 

ประธำนกรรมกำร 


