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นโยบายในการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 

ของ บริษัท เอสทซีี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”) ตระหนกัและเช่ือมัน่ถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีวา่เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการดาํเนินงานของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงจะ

นาํไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตั้งแต่พนกังาน ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ดงันั้น 

คณะกรรมการจึงเห็นควรใหมี้การจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ่งเนน้ต่อบทบาทและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการในฐานะผูน้าํองคก์ร การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั การสรรหาและพฒันาบุคลากรของบริษทั การ

เสริมสร้างบุคลากรใหมี้วสิยัทศันก์า้วไกลต่อการสร้างมูลค่าระยะยาวใหก้บับริษทั การดาํเนินงานอยา่งเปิดเผย โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้ การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจอยา่งครบถว้น การรับผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนได้

เสียอ่ืน ตลอดจนการพฒันาหรือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง

ท่ีสอดคลอ้งต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป โดยปรับปรุงใหส้อดรับกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีฉบบัน้ีจะสะทอ้นถึง

เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ท่ีชดัเจนของบริษทัเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน 
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 เพ่ือใหบ้ริษทัมีระบบการกาํกบัดูแลท่ีดี ตามแนวทางของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับ 

บริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการของบริษทั เอสทีซี 

คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน)  จึงไดจ้ดัทาํขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือใหเ้ป็นแนวทางในการ

ปฏิบติั ดงัน้ี 

1. จริยธรรมทางธุรกิจ 

2. หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. หลกัปฎิบติัสาํหรับการกาํกบัดูแลกิจการ 

4. จรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับผูบ้ริหารและพนกังาน 

5. กฎบตัรของคณะกรรมการ 

6. กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8. กฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 

9. กฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

10. ขอบเขตอาํนาจ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร 

11. ขอบเขตอาํนาจ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

12. กฎบตัรของเลขานุการบริษทั 

13. ขอ้กาํหนดในการทาํธุรกรรมของ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

14. นโยบายท่ีสาํคญัและการติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

                                                                                                                    การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

[3] 
 

 

จริยธรรมทางธุรกจิ 

บริษทัมีหลกัจริยธรรมทางธุรกิจเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังานของบริษทั ยึดถือเพ่ือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบติังานในฐานะตวัแทนของบริษทั ดงัน้ี 

1

. 

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ บ ริ ษัท จ ะ ดํา เ นิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ย ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้อ มู ล 

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชดัเจน ถูกตอ้ง ครบถว้น มุ่งมัน่ต่อการ

สร้างผลการดาํเนินงานท่ีดีและการเติบโตท่ีมัน่คงภายใตร้ะบบเศรษฐกิจท่ี

เปล่ียนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคสมยั เพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

2

. 

การปฏิบติัต่อพนกังาน บ ริ ษัท จ ะ ป ฏิ บั ติ ต่ อ พ นัก ง าน ทุ ก ร ะ ดับ ข อ ง บ ริ ษัท อ ย่า ง เ ท่ า เ ที ย ม  

เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เน่ืองจากบริษัทเล็งเห็น

ความสาํคญัของการพฒันาความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพของบุคลากร

ของบริษทั ดงันั้น บริษทัจึงจดัใหมี้การอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรม

แก่พนกังานแต่ละระดบัอยา่งสมํ่าเสมอ และสร้างแรงจูงใจให้พนกังานท่ีมี

ความรู้ความสามารถในระดบัสูงให้ร่วมดาํเนินงานกบับริษทัเพ่ือเป็นกาํลงั

ในการร่วมพฒันาบริษัทต่อไป นอกจากน้ี บริษัทกําหนดแนวทางการ

ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย

และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การห้ามใชข้อ้มูลภายในเพ่ือแสวงหา

ประโยชน์อนัมิชอบเพ่ือตนเองหรือเพ่ือผูอ่ื้น เป็นตน้ 

3

. 

การปฏิบติัต่อคู่คา้ บริษทัมีกระบวนการในการคดัเลือกคู่คา้โดยการใหคู้่คา้สามารถแข่งขนัได้

บนขอ้มูลท่ีเท่าเทียมกนั และมีระบบการคดัเลือกคู่คา้ภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ี

ยติุธรรม มีความเป็นกลาง และปราศจากการมีส่วนไดเ้สีย รวมถึงการจดัการ

เจรจาทางการคา้เพ่ือสร้างโอกาสในการต่อรองท่ีจะยงัมาซ่ึงความเป็นธรรม

แก่คู่สญัญาทุกฝ่าย อีกทั้ง บริษทัมีการจดัใหมี้ระบบการติดตามเพ่ือใหม้ัน่ใจ

วา่มีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และป้องกนัมิ

ใหเ้กิดการประพฤติทุจริตหรือการประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน 

4

. 

การปฏิบติัต่อลูกคา้ บริษทัรับผิดชอบต่อลูกคา้ของบริษทัโดยการรักษาและพฒันาซ่ึงคุณภาพ

และมาตรฐานของสินคา้และบริการของบริษทัโดยการใหบ้ริการท่ี

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ การสร้างความ  

พึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ในระยะยาว การจดัใหมี้บริการหลงัการขายหรือการ

ใหบ้ริการเพ่ือติดตามความพึงพอใจและพฒันาคุณภาพสินคา้และคุณภาพ

การใหบ้ริการต่อไป ตลอดจน 



 

 บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

                                                                                                                    การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

[4] 
 

การใหบ้ริการดา้นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่บิดเบือน หรือ 

เกินความจริงต่อลูกคา้ และจดัใหมี้ช่องทางการรับแจง้ปัญหา พฤติกรรม

หรือการใหบ้ริการท่ีไม่เหมาะสมเพ่ือดาํเนินการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน และ

กาํหนดวธีิทางป้องกนัมิใหเ้กิดกรณีปัญหาเช่นเดิมหรือ 

ท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือท่ีมีลกัษณะอยา่งเดียวกนัในอนาคต 

5

. 

การปฏิบติัต่อเจา้หน้ี บริษทัจะปฏิบัติตามสิทธิ หน้าท่ี และเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีบริษทัมีต่อเจ้าหน้ี

ตามท่ีระบุในสญัญาอยา่งเคร่งครัด  

6

. 

การปฏิบติัต่อลูกหน้ี บริษัทจะปฏิบัติตามสิทธิ หน้าท่ี และเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีบริษทัมีต่อลูกหน้ี

ตามท่ีระบุในสญัญาอยา่งเคร่งครัด 

7

. 

การปฏิบติัต่อคู่แข่ง บริษทัจะดาํเนินธุรกิจของบริษทัตามกลยุทธ์ทางธุรกิจภายใต้กติกาทาง

ธุรกิจและอยูใ่นกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนบัสนุนและส่งเสริมนโยบาย

การแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

8

. 

การปฏิบติัต่อสงัคมและส่วนรวม บริษทัให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมต่อสังคมและการรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดล้อมโดยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้อง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ี

เสริมสร้างและรักษาไวซ่ึ้งส่ิงแวดลอ้มของชุมชนและประเทศชาติ 
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หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัการท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ (“ก.ล.ต.”) เพราะหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

เสริมสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะนาํไปสู่ความมัน่คงเจริญกา้วหนา้ เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของ

บริษทั โดยบริษทัไดก้าํหนดระเบียบปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน (Corporate 

Governance Code for listed companies) ซ่ึงครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด เพ่ือใชเ้ป็นแนวปฏิบติัสาํหรับคณะกรรมการในการ

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

3. บทบาทผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

สิทธิและความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

 บริษทัให้ความสาํคญัและเคารพในสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยผูถื้อหุ้น

ทุกรายทั้งในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละในฐานะเจา้ของบริษทัพึงไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัจึงได้

กาํหนดแนวปฏิบติัท่ีดีเพ่ือเป็นการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ไว ้ดงัน้ี 

1.1 บริษทัจะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อยา่งถูกตอ้งครบถว้น โดย

ระบุเหตุผล วตัถุประสงค ์ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่ง

ครบถว้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั พร้อมเผยแพร่เอกสารดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นเวลา

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 28 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บริษทัเปิด

โอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้

ใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

1.2 บริษทัอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมโดยกาํหนดใหจ้ดัประชุมผูถื้อ

หุน้ในวนัเวลาท่ีเหมาะสม ณ สถานท่ีท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง 

1.3 คณะกรรมการจะกาํกบัดูแลการประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมเพ่ือ

ดาํเนินการประชุมให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติเรียงตามวาระท่ีกาํหนด โดยไม่เปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญั หรือเพ่ิมวาระ
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การประชุมในการประชุมโดยไม่จาํเป็น และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของ

บริษทั สอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ทั้ งน้ี บริษทัสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและผูบ้ริหารท่ี

เก่ียวขอ้งทุกท่านเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือตอบคาํถามในท่ีประชุมดว้ย 

1.4 บริษทัเพ่ิมช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถื้อหุน้ผา่นทาง เวบ็ไซต ์ของบริษทั โดยบริษทัจะเผยแพร่ข่าวสาร

ต่างๆ และรายละเอียดผา่น เวบ็ไซต ์ของบริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยตรง 

1.5 คณะกรรมการจะกาํกับดูแลให้การจดัทาํบนัทึกรายงานการประชุมถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยการตรวจสอบให้มีการบนัทึกขอ้มูลให้ครบถว้น มีการบนัทึกประเด็นขอ้ซักถาม และ/หรือ ขอ้เสนอแนะท่ี

สาํคญัจากผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้ง เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้นอกจากน้ี บริษทัจะจดัใหมี้การบนัทึกวดีีทศันภ์าพการ

ประชุมเพ่ือบนัทึกเป็นขอ้มูลสาํหรับการสอบทานและอา้งอิง และจะเผยแพร่มติท่ีประชุมและผลการออกเสียงลงคะแนน

ภายในวนัทาํการถดัไปผา่นระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) เผยแพร่รายงาน

การประชุมผูถื้อหุ้นบนเวบ็ไซตข์องบริษทั และนาํส่งสาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนั 

นบัแต่วนัท่ีมีการประชุมผูถื้อหุน้ ตามลาํดบั 

หมวดที ่2 ความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น (The Equitable of Shareholders) 

ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

1. สิทธิในการเป็นเจา้ของบริษทัโดยควบคุมการดาํเนินกิจการของบริษทัผา่นคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดย

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. สิทธิการซ้ือขายหรือโอนหุน้ 

3. สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และร่วมพิจารณา

ตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัต่างๆ 

4. สิทธิในการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

5. สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ 

6. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

7. สิทธิในการรับทราบขอ้มูล ผลการดาํเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อยา่งสมํ่าเสมอและทนัเวลา 

8. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไรอยา่งเท่าเทียมกนั 

9. สิทธิในการรับทราบขอ้มูลการทาํรายการท่ีสาํคญั เช่นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์

ของบริษทั 

บริษทัมีแนวทางปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นรายยอ่ย รวมทั้งผูถื้อหุ้นต่างชาติอย่าง

เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยบริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัท่ีดีไวด้งัน้ี 

1   ใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถือหุน้อยู ่โดย 1 หุน้มีสิทธิเท่ากบั 1 เสียง 
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2   อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือกรรมการ หรือเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผู ้

ถือหุน้ เพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ หรือเร่ืองการเพ่ิมวาระท่ีผูถื้อหุน้นอ้ย

เสมอ 

3   เพ่ิมการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให้

บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกรรมการอิสระซ่ึงบริษทัจะเสนอรายช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คนไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผู ้

ถือหุน้ ใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้ 

4   การดาํเนินการประชุมจะเป็นไปตามของบงัคบัของบริษทัและตามลาํดบัวาระการประชุมท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญ

ประชุม ซ่ึงบริษทัจะจดัเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอยา่งชดัเจนและเพียงพอ รวมทั้งไม่เพ่ิมวาระการ

ประชุมหากไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระสําคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อน

ตดัสินใจ 

5   บริษทัจะจดัใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระท่ีสาํคญั เช่น การทาํรายการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไป การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงเป็นตน้ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

 บริษทัตระหนักและรับรู้ถึงความสําคญัในการกาํกบัดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน 

ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนักงาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง และหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งชุมชน

ใกลเ้คียงท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บการดูแลจากบริษทัตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือตามขอ้ตกลงท่ี

มีกบับริษทัและบริษทัจะไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้น โดยบริษทักาํหนดนโยบาย

และแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 

3.1  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

บริษทัระลึกอยูเ่สมอวา่ผูถื้อหุน้ คือ เจา้ของกิจการ และบริษทัมีหนา้ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว จึง

กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งปฏิบติัตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

- ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ตามหลกัการของวิชาชีพ ดว้ย

ความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 

- นาํเสนอรายงาน ผลประกอบการ ขอ้มูลทางการเงิน การบญัชี และรายงานอ่ืนๆ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

ทนัเวลา โปร่งใส และมีความน่าเช่ือถือ 

-  ห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือเพ่ือผูอ่ื้นโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผย

ต่อสาธารณะ หรือดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

3.2  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อพนกังาน 

บริษทัตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัท่ีมีคุณค่ายิ่ง จึงเป็น

นโยบายของบริษทั ท่ีจะให้การปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมทั้งการให้โอกาส ผลตอบแทน การเล่ือนตาํแหน่ง การ
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เปล่ียนขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บริษทัจึงมีหลกัปฏิบติั

ดงัน้ี 

- ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเท่าเทียมกนัอยา่งสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 

- ให้ผลตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวท่ีเหมาะสมต่อตาํแหน่งหน้าท่ีของพนักงานแต่ละคนอย่างเป็น

ธรรม รวมทั้งมีการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน และให้ความสาํคญัในดา้นการดูแลสวสัดิการ

ของพนกังานดา้นต่างๆ 

- ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังาน 

- การเล่ือนตาํแหน่ง การเปล่ียนสายงาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน ดาํเนินการดว้ย

ความซ่ือสัตย ์ปราศจากอคติ และอยูบ่นพ้ืนฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน

นั้น 

- บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพ และความสามารถของพนกังาน โดยจดัใหมี้การอบรมหรือ

สมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในตาํแหน่งนั้นๆ เพ่ือพฒันาความสามารถของพนกังานให้เกิด

ศกัยภาพในการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพและนาํพาบริษทัใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

- รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความรู้ทางวชิาชีพของพนกังาน 

- ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

3.3 นโยบายและแนวปฏิบติัต่อลูกคา้ 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของลูกคา้ จึงไดก้าํหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อลูกคา้ดงัน้ี 

- บริการลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ตอ้นรับดว้ยความจริงใจ เต็มใจ 

ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผูรั้บบริการดุจญาติสนิท บริการดว้ยความรวดเร็ว  

- รักษาความลบัของลูกคา้ และไม่นาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

- ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละ

การบริการโดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงท่ีเป็นเหตุให้ลูกคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ หรือ

เง่ือนไขใดๆ ของผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 

3.4  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคูค่า้ และ/หรือ เจา้หน้ี 

บริษทัมีนโยบายให้พนักงานปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือ เจา้หน้ีทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซ่ือสัตย ์และไม่เอารัดเอา

เปรียบคู่คา้ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั พ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียง

สถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเจรจาแกปั้ญหาตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดย

มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

- ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคูค่า้ และ/หรือ เจา้หน้ี กรณีท่ีมีขอ้มูล

วา่มีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อคูค่า้

และ/หรือ เจา้หน้ี และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 



 

 บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

                                                                                                                    การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

[9] 
 

-  ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้ง

รีบแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

3.5  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งขนั 

 บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของ 

 คู่แข่งขนัดว้ยวธีิฉอ้ฉล จึงกาํหนดหลกันโยบายดงัน้ี 

- ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

- ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

-  ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

3.6  นโยบายและแนวปฏิบติัต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทให้ความสําคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเก่ียวกับคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดลอ้มของ

ชุมชนและสงัคมเพ่ือชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษทัท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทนัเวลา แสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพทางการเงิน

และการประกอบการท่ีแทจ้ริงของบริษทั รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษทั 

 คณะกรรมการมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการ

เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัททั้ งภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางเผยแพร่ทางส่ือมวลชน ระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์อง

บริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยา่งทัว่ถึง และจะทาํการปรับปรุงเปล่ียนแปลง

ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. ประกาศใชบ้งัคบั 

 บริษทัจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือทาํหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับนัก

ลงทุนหรือผูถื้อหุน้ รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัและผูถื้อหุน้รายยอ่ย บริษทัจะจดัใหมี้การประชุมเพ่ือวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน

เป็นประจาํ รวมทั้งจะเผยแพร่ขอ้มูลขององคก์ร ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์

บริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ผา่นทางช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ การรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์  

ก.ล.ต. และเวบ็ไซต์ของบริษทั นอกจากน้ี บริษทัยงัให้ความสําคญัในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างสมํ่าเสมอทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บข่าวสารเป็นประจาํ โดยผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั ขอ้มูลท่ีอยู่บนเวบ็ไซต์จะมีการ

ปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทศัน์ พนัธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพนัธ์ รายงานประจาํปี โครงสร้าง

บริษทั และผูบ้ริหาร โครงสร้างการถือหุน้และผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 นอกจากน้ี บริษทัให้ความสาํคญัต่อรายงานทางการเงิน เพ่ือให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการ

ประกอบการท่ีแทจ้ริงของบริษทั โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตามมาตรฐานการ

บัญชีซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลาดจนบทบาทและหน้าท่ีของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัในรายงานประจาํปีของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มูล
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ประจาํปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงในรายงานประจาํปีของบริษทั (แบบ 

56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษทั มีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. ตามขอ้บงัคบัของบริษทั คณะกรรมการของบริษทั ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คนและกรรมการไม่

นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย กรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผู ้

มีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด และกรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้

2. คณะกรรมการ ประกอบกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารในจาํนวนท่ีมีการถ่วงดุลกนั

อย่างเหมาะสม และมีจาํนวนกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด และกรรมการอิสระนั้น ๆ มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกาํหนด

ดว้ย 

3. คณะกรรมการ จะคดัเลือกกรรมการอิสระคนหน่ึงจากกรรมการอิสระทั้งหมดเพ่ือแต่งตั้งให้ทาํหนา้ท่ีประธาน

กรรมการ  

4. คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้ ประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพ่ือให้

เกิดความชดัเจนใหด้า้นความรับผิดชอบระหวา่งการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํ 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจํานวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออก

จากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัการแปรสภาพนั้นให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่น

ตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่อีกไดโ้ดยท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ 

นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

1. เสียชีวติ 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

4. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติใหอ้อก ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออก

เสียง 

5. ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 
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บริษทัมีนโยบายให้กรรมการอิสระของบริษทัมีการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัท่ีไดรั้บการ

แต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก หากมีบริษทัมีความจาํเป็นตอ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดให้

ดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองมากกวา่ 9 ปี จะตอ้งแสดงเหตุผล ความจาํเป็นในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่าน

ดงักล่าว 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ตง่ตั้งใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น 

ผูพิ้จารณาเสนอแนวทาง และหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพ่ือเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการและผูถื้อ

หุน้ โดยมีนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทน ดงัน้ี 

1. ผลประกอบการของบริษทั และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั 

2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหนา้ท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

3. ประโยชน์ท่ีคาดวา่บริษทัจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละท่าน 

4. ค่าตอบแทนท่ีกาํหนดข้ึนนั้นจะตอ้งสามารถจูงใจกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัความจาํเป็นและสถานการณ์

ของบริษทั ใหม้าเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารได ้

คณะกรรมการชุดย่อย และหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจาํนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยไดมี้การ

กาํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละชุดไวอ้ยา่งชดัเจน 

รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํรายงานประจาํปี แบบ 56-1 รายงานทางการเงินของบริษทั และ

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี การจดัทาํรายงานทางการเงินเป็นการจดัทาํตามมาตรฐานการบญัชีท่ี

รับรองโดยทัว่ไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการ

จดัทาํ รวมทั้งกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษทั

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผูใ้ห้ความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษทั 
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นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 

 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารจดัการองคก์รท่ีดี เพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รใหมี้การ

เติบโตและขยายธุรกิจอยา่งมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินท่ีดีมัน่คง และสามารถสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระดบัท่ี

เหมาะสม ดงันั้นบริษทั จึงเห็นควรใหน้าํระบบการบริหารความเส่ียงมาปฏิบติัโดยมีกรอบการดาํเนินงาน และขั้นตอนการ

บริหารความเส่ียงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง The Committee of  Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากล เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจหลกัการบริหารความเส่ียงนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด้

อยา่งเหมาะสม 

 1. กาํหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของพนกังานทุกคนท่ีตอ้งตระหนกัถึงความเส่ียง

ในการปฏิบติังานในหน่วยงานของตนและองคก์รโดยรวม และตอ้งใหค้วามสาํคญัในการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ อยา่ง

เพียงพอและเหมาะสม 

 2. กาํหนดใหทุ้กหน่วยงานมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการประเมินความเส่ียง กาํหนดตวัช้ีวดัความเส่ียง 

แนวทางและบรรเทาความเส่ียง รวมถึงติดตมและประเมินผลการบริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งจดัทาํรายงานท่ี

เก่ียวกบัความเส่ียงตามกรอบการดาํเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเส่ียง 

 3. กาํหนดใหก้ระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงในการจดัการวางแผนกลยทุธ์ และการ

ดาํเนินงานของบริษทั 

 4. เม่ือพนกังานพบเห็นหรือรับทราบความเส่ียง โดยเฉพาะความเส่ียงดา้นคอรัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนตอ่บริษทั

จะตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลตามนโยบายรับเร่ืองร้องเรียน และตามนโยบายการต่อตา้นคอรัปชัน่ของบริษทั

 5. มุ่งส่งเสริมสนบัสนุน และใหค้วามรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ และแนวทางการบริหารความเส่ียงแก่

ผูบ้ริหารและพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการปลูกฝังใหบุ้คลากรทุกระดบั ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั และความมีส่วน

ร่วมรับผิดชอบในการดาํเนินการดา้นบริหารความเส่ียงขององคก์รใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมท่ีนาํไปสู่การสร้าง

มูลค่าเพ่ิม (Value Creation) 

  

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีมติใหจ้ดัตั้ง คณะทาํงานบริหารความเส่ียง เพ่ือทบทวนและประเมินคาม

เส่ียงท่ีอาจมีผลต่อองคก์ร ทั้งความเส่ียงจกภายนอกและภายในองคก์ร โดยครอบคลุมความเส่ียง ส่ี(4) ประการดงัน้ี 

 1. ความเส่ียงเชิงกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

 2. ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) 

 3. ความเส่ียงดา้นการดาํเนินงาน (Operation  Risk) 

 4. ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก (Compliance Risk) 

 คณะทาํงานบริหารความเส่ียง ตอ้งกาํหนดกลยทุธ์ ท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางธุรกิจ 

ของบริษทั โดยตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร 
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้น เพ่ือใหก้าร

ปฏิบติังานของบริษทัเป็นไปตามเป้าหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงไดจ้ดัใหมี้กลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลท่ี

มีประสิทธิภาพอยา่งเพียงพอ ในการปกป้อง รักษา  และดูแลเงินทุนของผูถื้อหุน้ และสินทรัพยข์องบริษทั กาํหนดลาํดบัชั้น

ของการอนุมติ และความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และพนกังาน กาํหนดระเบียบการปฏิบติังานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรมี

ฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง รัดกมุ และเป็นไปตามท่ี

ระเบียบกาํหนดไว ้รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน และบริหารงานบริษทั  เพ่ือให้

บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือโดยฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงจะตอ้ง 

รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูท้าํหนา้ท่ีตรวจสอบ และทบทวนระบบการควบคุมภายใน

ของบริษทั 
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หลกัปฏิบัตสํิาหรับการกาํกบัดูแลกจิการ 

วตัถุประสงค์ 

 บริษทัฯ ได้มีการกาํหนดนโยบายการกาํกับดูแลกิจการตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลกัทรัพย”์) เพ่ือเป็นหลกัใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ยึดถือและปฏิบติั เพ่ือการสร้างคุณค่าให้

กิจการอย่างย ัง่ยืน  และส่งเสริมการเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือให้กิจการสามารถแข่งขนัได้และมีผล

ประกอบการท่ีดีโดยคาํนึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความ

รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนการประกอบธุรกิจอย่างเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลด

ผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลงต่างๆ  โดยสาระสาํคญัของนโยบาย

กาํกบัดูแลกิจการสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 8 หลกัปฏิบติัดงัน้ี 

หลกัปฏิบัตทิี ่1 :  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่

กจิการอย่างยัง่ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการ

บริษทั โดยมีหนา้ท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์ท่ีสาํคญัในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากร

ต่างๆ ซ่ึงคณะกรรมการมีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี ประโยชน์ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในการสร้างคุณค่าใหแ้ก่

กิจการอย่างย ัง่ยืน และจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  

 ทั้งน้ี คณะกรรมการจะกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงความสามารถในการแข่งขนัและการ

ปรับตวัเพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลงจากปัจจยัต่างๆ เพ่ือผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว ดว้ยการประกอบธุรกิจท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสงัคมและคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม อยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ของ

บริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียม การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูล

และความโปร่งใส เน้นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืน และการส่งเสริมนวตักรรม เช่น การออกแบบส่วนผสมของ

ผลิตภณัฑ์ร่วมกับลูกคา้ เพ่ือให้ได้ตรงตามกับความตอ้งการของลูกคา้ ในขณะท่ียงัคงรักษาราคาขายให้อยู่ในระดบัท่ี

เหมาะสมได ้เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการไดมี้การกาํหนดหน้าท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

และประธานกรรมการบริหาร (CEO) และกรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) ไวอ้ยา่งชดัเจน และจะทาํการกาํกบัดูแล

ให้กรรมการและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต พร้อมดูแลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมคณะกรรมการ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ

นโยบายต่างๆ ของบริษทัฯ 
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หลกัปฏิบัต ิ2 :  กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน  (Define Objectives that 

Promote Sustainable Value Creation) 

 คณะกรรมการให้ความสําคญัอย่างยิ่งต่อการกาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัในการดาํเนินธุรกิจของ

องคก์รใหส้ามารถเติบโตคู่กบัสังคมดว้ยความยัง่ยนื สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร ลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน ผูถื้อหุน้ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม และจะส่งเสริมการส่ือสาร และเสริมสร้างใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององค์กร

สะทอ้นอยูใ่นการตดัสินใจและการดาํเนินงานของบุคลากรในทุกระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีอยูภ่ายใตห้ลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 ในการน้ี คณะกรรมการมีการกาํหนดกลยทุธ์ แผนงานต่างๆ พร้อม ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่ง

สมํ่าเสมอ  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยี

มาใชอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั นอกจากน้ี ยงัตอ้งตระหนกัถึงความเส่ียงของการตั้งเป้าหมายท่ีอาจนาํไปสู่การประพฤติท่ี

ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนกาํกบัดูแลใหมี้การถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกล

ยทุธ์และแผนงานให้ทัว่ทั้งองคก์ร โดยไดพิ้จารณาแผนธุรกิจและกลยทุธ์องคก์รต่างๆ โดยคาํนึงถึงการสร้างคุณค่าท่ีย ัง่ยืน 

แก่ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และตระหนักถึง

ความสาํคญัในการพฒันาบุคลากรจึงไดจ้ดัใหมี้การอบรมอยูเ่สมอ และการกาํหนดกิจกรรมเพ่ือสงัคม เช่น การสนบัสนุนให้

พนกังานเขา้อบรบและฝึกฝนงานท่ีเก่ียวขอ้ง การสนบัสนุนทุนการศึกษา เป็นตน้ 

หลกัปฏิบัต ิ3 :  เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)   

 คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ี

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์แก่บริษทัฯ ทั้งน้ี กรรมการบริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ี

กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้าง

คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

โดยกรรมการอิสระของบริษทัฯ จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด ซ่ึงมีความ

เขม้งวดไม่นอ้ยกว่าคุณสมบติัท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กาํหนด ปัจจุบนัคณะกรรมการของ

บริษทัฯ ประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ 4 คนจาก 9 คน เพ่ือถ่วงดุลอาํนาจอยา่งเหมาะสม ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการ

ชุดย่อยเพ่ือช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขตท่ีระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัจะแต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูด้าํรงตาํแหน่งประธาน

กรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทัจะมอบหมายใหก้รรมการอิสระหน่ึงท่านร่วมพิจารณาการกาํหนดวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือส่งเสริมให ้เกิดการถ่วงดุลอาํนาจระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ และใหเ้ป็นไป

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน 

 ทั้ งน้ี  คณะกรรมการได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือทําหน้าท่ีสนับสนุน

คณะกรรมการในการสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการท่ีโปร่งใสและชัดเจน พร้อมพิจารณา

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมก่อนเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั 
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 คณะกรรมการบริษทัจะกาํกบัดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีและจดัสรรเวลา

อยา่งเพียงพอ และดูแลใหมี้การเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดยอ่ย จาํนวนคร้ังของ

การประชุม ตลอดจนจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา และรายงานผลการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด  

 คณะกรรมการบริษทัตอ้งทาํการประเมินผลการปฏิบติังานทุกปี และตอ้งประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดย

นาํผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการตอ้งดูแล

ใหก้รรมการตอ้งไดรั้บการพฒันาความรู้ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการรวมทั้ ง

ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนจดัการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู ้

ถือหุน้ดว้ย   

หลกัปฏิบัต ิ4 :  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People 

Management) 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดคุณสมบติักรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือท่ีสามารถมัน่ใจไดว้่าบริษทัฯ มีการสรรหา

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการดาํเนินงาน และปฏิบติัตามแผนธุรกิจและแนวทางการเตรียม

พฒันาผูสื้บทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) ตามท่ีระบุในกฎบัตรและจรรยาบรรณ (code of conduct) ของบริษทัฯ ให้

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัยงัให้ความสําคญักับการทาํความเขา้ใจโครงสร้างและ

ความสมัพนัธ์ของผูถื้อหุน้ใหญ่ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอาํนาจในการควบคุมการบริหารจดัการ

บริษทัฯ เพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ  คณะกรรมการบริษทั และจะดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอยา่งเหมาะสม 

 ในการดาํเนินการดงักล่าว คณะกรรมการไดมี้การกาํหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

ตลอดจนการประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัขอบเขตความรับผิดชอบของหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทนช่วยกาํกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายดา้นการบริหารบุคคลและพฒันาองค์กรท่ีบริษทัฯ อยู่

ระหวา่งจดัทาํและมติของผูถื้อหุน้  

 ดา้นการพฒันาบุคลากร คณะกรรมการบริษทัจะติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะ 

ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม เพ่ือใหส้ามารถจดัการบริหารกิจการใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

หลกัปฏิบัต ิ5 :  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business) 

 คณะกรรมการใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยมุ่งเนน้การวจิยัและ

พฒันาผลิตภณัฑ ์เพ่ือสร้างนวตักรรมเขา้ไปในสินคา้ท่ีบริษทัฯ พฒันา ช่วยให้ลูกคา้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั นอกจากน้ียงั

ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมต่างๆ โดยมีการนาํเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นเทคโนลีขั้นสูงมาช่วยในการผลิตเพ่ือลด

อตัราการสูญเสีย (Waste) ซ่ึงเป็นการประหยดัตน้ทุนดา้นการผสม และสามารถทาํใหลู้กคา้ไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ี



 

 บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

                                                                                                                    การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

[17] 
 

เหมาะสม นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัร่วมกบัลูกคา้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์คอนกรีตให้มีความเหมาะสมกบัการใชง้านของ

ลูกคา้อีกดว้ย 

 คณะกรรมการกาํหนดใหมี้การบริหารความเส่ียงและการควบคุมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มีการจดัสรร

และการบริหารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกาํหนดให้มีมาตรการ

รักษาความปลอดภยัสารสนเทศอยา่งเพียงพอและเหมาะสม โดยคาํนึงถึงการรักษาความลบั การรักษาความน่าเช่ือถือ และ

ความพร้อมใชข้องขอ้มูล พร้อมทั้งป้องกนัการนําขอ้มูลไปใช้โดยมิชอบ อีกทั้งตอ้งควบคุมดูแลให้บริษทัฯ ปฏิบติัตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดูแลแผนรองรับท่ีจะทาํ

ใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองในยามท่ีเกิดสภาวะวกิฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP) 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างคุณประโยชน์ต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยจะส่งเสริมการดาํเนินการเพ่ือเพ่ิมคุณค่า

ให้บริษทัฯ ตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ซ่ึงอาจครอบคลุมการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) 

วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพฒันาสินคา้และบริการ การวิจยั การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทาํงาน 

รวมทั้งการร่วมมือกบัคู่คา้ โดยบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรม

เป็นหัวใจสําคญั พร้อมให้บริการท่ีดีเลิศแก่ลูกคา้และผูม้าติดต่อ ยินดีแข่งขนัในธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือ

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบติัอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึง

ความสาํคญัของบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็น

ธรรม ซ่ึงรวมถึง 

• พนกังาน  ใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานโดยยดึหลกัพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลไดภ้ายใต้

หลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดและมุ่งส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั

คาํนึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นสาํคญัและเปิดโอกาสใหพ้นกังานร้องเรียนกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมผา่นช่องทางต่างๆ 

• ลูกคา้ สร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือในระยะยาวกบัลูกคา้ โดยยึดหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริตความเช่ือถือและ

ไวว้างใจ โดยบริษทัฯ มีหนา้ท่ีในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ดว้ยการรับผิดชอบ และใหค้วามสาํคญัต่อปัญหา

และความตอ้งการของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก โดยยดึหลกัจริยธรรมและการใหบ้ริการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

• เจา้หน้ี สร้างความสัมพนัธ์และปฏิบติัต่อเจา้หน้ี โดยยึดหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริต ความเช่ือถือและไวว้างใจ และมี

หนา้ท่ีรับผิดชอบและใหค้วามสาํคญัต่อเง่ือนไขต่างๆท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ีอยา่งดีท่ีสุด 

• คู่คา้ ปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความเท่าเทียมกนั เพ่ือให้การประกอบธุรกิจเป็นธรรม ไดรั้บ

ประโยชน์ร่วมกนั มีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน และเป็นคู่คา้ในระยะยาวกบับริษทัฯ โดยเลือกทาํธุรกิจกบัคู่คา้จากเง่ือนไขต่างๆ 

เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไวว้างใจยึดมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนความเช่ียวชาญดา้นเทคนิค กฎหมาย และการป้องกนั

ส่ิงแวดลอ้ม 

• ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ดูแลใหบ้ริษทัฯ และพนกังานดาํเนินธุรกิจอยา่งรับผิดชอบและเป็นประโยชน์แก่สงัคมและ

ชุมชน และมีหนา้ท่ีประพฤติต่อชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียงดว้ยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุนพฒันาชุมชน

ใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดี  
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• การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ดูแลให้บริษทัฯ ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม 

• หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ดูแลให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและปฏิบติัต่อ

ภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างมีความเป็นกลางตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัรและจรรยาบรรณ และนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ 

หลกัปฏิบัต ิ6 :  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control) 

 คณะกรรมการจะกาํกบัดูแลให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะทาํให้

บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีคณะกรรมการ

ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมถึงตอ้งมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ี

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ เพ่ือทาํหนา้ท่ีต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงรวมถึงหนา้ท่ีใน

การสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบติัตามกฎหมาย การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี การ

เปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ และการจดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ นอกจากน้ีคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือดูแลสนบัสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเส่ียงตามท่ีกาํหนดใว ้

ในนโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management)  

 ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่าคณะกรรมการสามารถกาํกบัดูแลระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือช่วยจดัการการกาํกบัดูแล ดงัน้ี 

 1. จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน  

 2. นโยบายการบริหารความเส่ียง  

 3. นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนั 

 4. นโยบายกาํกบัดูแลป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั 

 5. นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  

 6. นโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระทาํผิดหรือการทุจริต 

 7. นโยบายการใหห้รือรับรองของขวญัและการเล้ียงรับรอง 

 8. นโยบายการรักษาและการใชท้รัพยสิ์นของบริษทั 

 9. นโยบายการลงทุนและแนวทางการกาํกบัดูแล บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือกิจการร่วมคา้ 

 10. อาํนาจอนุมติัดาํเนินการระดบับริหาร 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ท่ีชดัเจน กาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษทั

ฯ โดยไดส่ื้อสารในทุกระดบัขององคก์รและบุคคลภายนอกเพ่ือใหเ้กิดการนาํไปปฏิบติั และคณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบั

ดูแลให้มีกลไกการรับเร่ืองร้องเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแสและกาํหนดแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในนโยบาย

การแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระทาํผิดหรือการทุจริต โดยมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการรายงาน การสอบสวน การละเมิด

จรรยาบรรณ การรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและการกระทาํผิดในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียมีขอ้สังเกตเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
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ของบริษทัฯ สามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้ร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทาํผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกตอ้งของ

รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการ

ตรวจสอบของ บริษทัฯ ได้ โดยขอ้มูลการร้องเรียนและเบาะแสท่ีแจง้มายงับริษทัฯ จะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั ผูรั้บขอ้

ร้องเรียนรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด รายงานขอ้เท็จจริงต่อ ผูบ้ริหาร และ/

หรือ กรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพ่ือดาํเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริง และกาํหนดมาตรการดาํเนินการตาม

ความเหมาะสม และแจง้ผลของการตรวจสอบใหผูร้้องเรียนทราบ หากผูร้้องเรียน เปิดเผยตนเอง ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสาํคญั 

ใหร้ายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัทราบต่อไป โดยบริษทัฯ จดัใหมี้ช่องทางรับขอ้ร้องเรียน 

และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพ่ิมช่องทางในการอีเมลถึ์งผูบ้ริหารระดบัสูงโดยตรงท่ี  

 ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความเห็นผา่นช่องทางการส่ือสารกบับริษทัฯ ไดด้งัน้ี 

 1. ทางไปรษณีย ์– นาํส่งท่ี ประธานกรรมการบริษทั หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

   220/26 หมูท่ี 6 ตาํบลนาเกลือ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 2015 

 2. ทางอีเมล ์– นาํส่งท่ี ประธานกรรมการตรวจสอบ: narongrit@stc.co.th หรือ  

  เลขานุการบริษทั : amonwan@stc.co.th 

 3. ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ – http://www.stc.co.th/  

หลกัปฏิบัต ิ7 :  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

 คณะกรรมการบริษทัรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัถูกตอ้ง 

เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยดูแลใหมี้บุคลากรท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกบั

งานจดัทาํรายงานทางเงินและการเป็นเผยขอ้มูลของบริษทัฯ รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน

และความสามารถในการชาํระหน้ี รวมถึงแผนการแกไ้ขในกรณีหากประสบปัญหาทางการเงินโดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้

ส่วนไดเ้สีย 

 ในการน้ี บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้เลขานุการบริษทัเป็นผูท้าํหน้าท่ีฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations)                  

เพ่ือทาํหนา้ท่ีส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

อยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา พร้อมทั้งช่วยดูแลการเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทัฯ ตามเกณฑท่ี์กาํหนดต่อสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในแบบ

แสดงรายการขอ้มูลรายการประจาํปี และรายงานประจาํปี และ/หรือ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เป็นตน้ ตลอดจนขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ี

มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของ

บริษทัฯ อยา่งถูกตอ้ง ไม่ทาํใหส้าํคญัผิด และเพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทุน  

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with 

Shareholders) 
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 คณะกรรมการให้ความสาํคญักบัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ดาํเนินการให้มัน่ใจไดว้่าผูถื้อหุ้นไดรั้บการ

ปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัและผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิพ้ืนฐานในฐานะผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งครบถว้น เช่น (1) สิทธิในการซ้ือขายหรือ

โอนหุ้น (2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัฯ (3) สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือโดยวิธีการอ่ืนใด (4) สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิ

ออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นอิสระ เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 

การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การจ่ายเงินปันผล การเพ่ิมทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้ง สิทธิในการตั้งคาํถามต่อคณะกรรมการ

บริษทัเก่ียวกบัรายงานของคณะกรรมการบริษทัและเร่ืองอ่ืนใดท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและอนุมติั สิทธิในการ

เสนอวาระการประชุมล่วงหนา้และการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษทัฯ โดยกาํหนดให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุ้นท่ีถืออยู่และแต่ละหุ้นมี

สิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัตอ้งตระหนกัและให้ความสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น ไม่กระทาํการใด ๆ อนั

เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยจะใหม้ัน่ใจวา่ผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบริษทั

จะดูแลให้การดาํเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอ้ือให้ผูถื้อหุ้น

สามารถใชสิ้ทธิของตน จะดูแลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและการจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่าง

ถูกตอ้งและครบถว้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบัตสํิาหรับผู้บริหารและพนักงาน 

บริษทักาํหนดจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับผูบ้ริหารและพนกังานเพ่ือถือปฏิบติั ดงัน้ี 
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1. ข้อพงึปฏบิัตสํิาหรับผู้บริหาร 

ผูบ้ริหาร หมายถึง พนักงานท่ีมีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นอกจากผูบ้ริหารจะตอ้งพึงปฏิบติัในจรรยาบรรณทุกๆ ขอ้ใน

ฐานะท่ีเป็นพนกังานคนหน่ึงของบริษทัแลว้ ผูบ้ริหารตอ้งมีแนวทางปฏิบติัท่ีดีเพ่ือเสริมสร้างการเป็นผูบ้ริหารท่ีดี และใน

ฐานะผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานจะตอ้งเป็นผูน้าํและเป็นแบบอยา่งในการประพฤติปฏิบติัท่ีดีใหแ้ก่พนกังานโดยทัว่ไปดว้ย 

จึงกาํหนดแนวทางปฏิบติัสาํหรับผูบ้ริหารไว ้ดงัน้ี 

1.1 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ไม่

แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือผูอ่ื้นโดยทุจริต ไม่ใชข้อ้มูลซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะของบริษทัและไม่เปิดเผย

ขอ้มูลความลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดาํเนินการใดๆ อนัเป็นลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 

1.2 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อพนกังาน 

ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งยติุธรรม บริหารงานโดยปราศจากอคติ สนบัสนุนการสร้างศกัยภาพใน

ความก้าวหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน รวมทั้ งส่งเสริมให้พนักงานมีความเขา้ใจในเร่ือง

จรรยาบรรณ ท่ีพนกังานตอ้งพึงปฏิบติั จดัสรรสวสัดิการใหพ้นกังานอยา่งเหมาะสม และปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุจริต

ใจ รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งมีเหตุผล 

1.3 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อลูกคา้ 

ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัต่อลูกคา้ตามขอ้ปฏิบติัจริยธรรมธุรกิจ ท่ีบริษทักาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

1.4 ผูบ้ริหารต่อคูค่า้ 

ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีมิชอบจากคู่คา้ และหาก

ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดไม่ได ้ใหรี้บแจง้คู่คา้ใหท้ราบล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนัแกไ้ข 

1.5 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อคู่แขง่ทางการคา้ 

ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็น

ความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวธีิท่ีไม่สุจริต 

1.6 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และรับผิดชอบต่อสงัคม 

รวมถึงใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน และอาสาทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม 

 

 

 

 

 

2. ข้อพงึปฏบิัตสํิาหรับพนกังาน 
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เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการทาํงานท่ีดี มีประสิทธิภาพ พนกังานควรมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

2.1 พนกังานพึงปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และดว้ยความอุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและบริษทั 

2.2 พนกังานพึงประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการทาํงานของบริษทัโดยเคร่งครัด 

2.3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชาท่ีสั่งการโดยชอบดว้ยนโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัของ

บริษทั 

2.4 พนกังานพึงมีความสมคัรสมานสามคัคีต่อกนั และเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ซ่ึงจะ

นาํไปสู่ความเสียหายต่อตนเอง บุคคลอ่ืน และบริษทั 

2.5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซ่ึงกันและกันหลีกเล่ียงการนําขอ้มูลของผูอ่ื้นทั้ งในเร่ืองเก่ียวกับการ

ปฏิบติังาน และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพากษว์ิจารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายทั้งต่อบุคคลอ่ืน

และต่อบริษทั 

2.6 พนักงานพึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัใดๆ ท่ีอาจทาํให้ตนเองปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความอยุติธรรม หากหลีกเล่ียง

ไม่ไดใ้หพ้นกังานแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาในทนัที 

2.7 พนกังานตอ้งไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ี หรือประโยชน์จากหนา้ท่ีการงาน แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือผูอ่ื้น

โดยมิชอบ อีกทั้ง พนกังานตอ้งไม่ประกอบธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบับริษทั 

2.8 พนกังานพึงปฏิบติั ต่อลูกคา้ คู่คา้ ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และดว้ยความเสมอภาค 

2.9 พนกังานพึงรักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

2.10 พนกังานพึงรายงานเร่ืองท่ีไดรั้บทราบให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยมิชกัชา้ เม่ือเร่ืองท่ีรับทราบอาจมีผลกระทบต่อ

การดาํเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษทั 

2.11 พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษทัให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี 

ประหยดั มิใหส้ิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเส่ือมสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

 

บทกาํหนดโทษ 

กรณีท่ีฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัมิชอบในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ให้

พิจารณาไปตามโครงสร้างการจดัองคก์รของบริษทั และระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน ทั้งน้ี ให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู ้

พิจารณาเองในเบ้ืองตน้และสรุปเร่ืองส่งต่อให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงและสายงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป เพ่ือตดัสินความผิด

พร้อมทั้งระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนรุนแรงและก่อให้เกิดความ

เสียหายเป็นอยา่งมาก ไม่อาจอยูใ่นวนิิจฉยัของตน้สงักดัได ้ใหเ้สนอต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาหาขอ้สรุปและกาํหนดโทษ

ต่อไป 

 

การกาํหนดโทษ 

1. ตกัเตือนดว้ยวาจา 
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2. ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ 

3. พกังานชัว่คราว 

4. เลิกจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยภายใตบ้ทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

5. ดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

                                                                                                                    การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

[24] 
 

กฎบัตรของคณะกรรมการ 

 

ดว้ยบริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน)  (บริษทั )  ตระหนกัถึงความสาํคญัของระบบกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   

(  Good  corporate  Governance  )   จึงไดพิ้จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัข้ึน   เพ่ือเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกลท่ีสาํคญั

ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีมีประสิทธิผล  โปร่งใส   สร้างความน่าเช่ือถือ  และเพ่ือสอดคลอ้งกบันโยบาย

ดงักล่าวบริษทัฯ  จึงไดมี้มติกาํหนดขอบเขตหนา้ท่ี  ความรับผิดชอบ  ของคณะกรรมการดงัน้ี 

 

1.  วตัถุประสงค์ 

 คณะกรรมการบริษทั   คือ  ตวั แทนผูถื้อหุน้ท่ีแต่งตั้งโดยผูถื้อหุน้  เพ่ือกบักบัดูแลกิจการของบริษทัใหเ้จริญรุ่ง

เร่ืองและเกิดประโยชนท่ี์สูงสุดตอ่ผูถื้อหุน้ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งตระหนกัถึงความสาํคบัของหลกัธรรมาภิบาล

ในการส่งเสริม  และสร้างความน่าเช่ือถือเช่ือหมัน่ของผูถื้อหุน้  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ตลอดจนสาธารณชนและเช่ือวา่การปฏิบติั

ตามหลกัธรรมาภิบาลจะเอ้ือยประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้   และเพ่ือใหบ้รรลุถึงวสิยัทศันข์องบริษทัคณะกรรมการบริษทัจะตอ้ง

ดาํเนินการโดยใชม้าตรฐานจริยธรรมสูงสุด   และปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้   และ

เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

 2.1  ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่  5  คน   และมีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมี

ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร   และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 2.2  ในการเสนอช่ือกรรมการบริษทั   คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาถึงประสบการณ์อยา่งนอ้ยดา้นหน่ึงดา้นใน

ท่ีสาํคญั   สาํหรับบริษทั  เช่น   ดา้นธุรกิจ   การตลาด  การบริหารทรัพยากรบุคคล   การเงิน   กฎหมาย  การจดัการ  เป็นตน้  

 2.3  คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวนหน่ึงท่ีไม่นอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด  โดยท่ี

กรรมการอิสระจะตอ้งเป็นกรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ    หรืองานใดอนัเก่ียวขอ้ง   ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระ

ของตน   

 

3.  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการประชุม 

 3.1การเขา้เป็นกรรมการใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการ  โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑ ์

 3.2 การพน้จากตาํแหน่ง   กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

- เสียชีวติ 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

- ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียง   และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออก

เสียง 



 

 บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

                                                                                                                    การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

[25] 
 

- ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 

 3.3  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ภายหลงัท่ีบริษทัแปรสภาพ

เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัแลว้ กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ี 2 ภายหลงัการแปรสภาพเป็นบริษทั

มหาชนจาํกดันั้น ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็น

ผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง  ใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการและการลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีท่ี

กรรมการยน่ใบลาออก 

- ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพระสาเหตุอ่ืนนอกเหนือจากการออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคล

ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัเขา้เป็นกรรมการการแทนใน

ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่  2 

เดือน โดยบุคคลท่ีไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่ากบัวาระท่ียงัเหลืออยู่

ของกรรมการท่ีตนเขา้ไปแทน   โดยมติของคณะกรรมการ จะตอ้งประกอบดว้ยเสียงไม่นอ้ยกวา่  3 ใน 4   ของ

จาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

4.  อาํนาจและหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

                4.1  คณะกรรมการมีอาํนาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจดัการและดาํเนินกิจการของบริษทัให ้

 เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความ              

ซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

 4.2 จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 

 4.3 จดัใหมี้การทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ซ่ึงผูส้อบบญัชี 

                      ตรวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

4.4  กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาํเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษทั รวมถึงควบคุมกาํกบั

ดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของบริษทั และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตาม

นโยบาย แผนงาน งบประมาณท่ีกําหนดไว ้และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและ

หลกัเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีสาํคญั เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายอ่ืน รวมทั้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

   4.5  พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติันโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการดาํเนินธุรกิจ ของบริษทัท่ีเสนอ  

          โดยฝ่ายบริหาร 

 4.6  ติดตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

4.7  ดาํเนินการใหบ้ริษทัมีระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัใหมี้การรายงานทางการเงินและ 

       การสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ   
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       และเหมาะสม 

4.8  พิจารณากาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร และกาํกบัดูแล 

       ใหมี้ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับและวธีิควบคุมเพ่ือลด 

       ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

4.9  พิจารณากาํหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอาํนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ี 

       บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของบุคคล 

       ดงักล่าว 

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้

คณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและ

อนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดทาํกบับริษทัหรือ

บริษทัยอ่ย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณา

และอนุมติัไวแ้ลว้ 

            4.10  จดัทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจดัทาํและการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือแสดงถึง 

                     ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและ  

                     อนุมติั 

4.11  คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด

แทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าว

มีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการ

อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอาํนาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและ

อนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็น

การอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

5. การประชุม 

5.1 การประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจึง

เป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรอง

ประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

5.2 การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงใน

การลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดจะไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ี

ขาด 
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5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษทัตามปกติใหจ้ดัข้ึนอยา่งนอ้ย ไตรมาสละหน่ึงคร้ังใหป้ระธานกรรมการเป็น

ผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือในกรณีจาํเป็น ถา้กรรมการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป อาจร้องขอใหป้ระธาน

กรรมการเรียกประชุมกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการกาํหนดวนัประชุมภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการ

ร้องขอ 

5.4 ใหป้ระธานกรรมการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้าํหนดวนั เวลาและสถานท่ี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัซ่ึงสถานท่ีท่ีประชุมนั้นอาจกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืนนอกเหนือไปจากทอ้งท่ี

อนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้หากประธานกรรมการหรือบุคคลท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากประธานกรรมการ มิไดก้าํหนดสถานท่ี ๆ ประชุมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั

เป็นสถานท่ีประชุม 

5.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหป้ระธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดั

ประชุมโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือส่งมอบใหแ้ก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานท่ี และ

กิจการท่ีจะประชุมไปยงักรรมการ ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจาํเป็นรีบด่วน เพ่ือรักษาสิทธิ

หรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

6.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั  เบ้ียประชุม  บาํเหน็จ  โบนสั  หรือ

ผลประโยชน์  ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ  ตามขอ้บงัคบั  หรือตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด  ทั้งน้ีไม่วา่จะกาํหนดเป็นจาํนวน

แน่นอน  หรือกาํหนดเป็นกฎเกณฑท่ี์จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆไป  หรือกาํหนดใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการ

เปล่ียนแปลงก็ได ้และใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียง  และสวสัดิการต่างๆตามระเบียบของบริษทัโดยไม่

กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บ

ค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัอีกต่างหากดว้ย 

7. การประเมนิผลของคณะกรรมการ 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการจะจดัใหมี้ข้ึนทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล ทั้งน้ี ผลคะแนนและขอ้คิดเห็นของกรรมการจะนาํไปใชเ้พ่ือการปรับปรุงการปฏิบติั

หนา้ท่ีของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพ่ือใหก้ารทาํงานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากข้ึน  
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั  ตระหนกัถึงความสาํคญัของกระบวนการกาํกบัการดูแลกิจการท่ีดี (  Good  corporate   

Governance   ) จึงไดพิ้จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบข้ึน  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกลท่ีสาํคญัช่วยแบ่งเบา

ภาระของคณะกรรมการบริษทั  ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัใหมี้ประสิทธิผล  โปร่งใส  สร้างความน่าเช่ือถือ

ในการเปิดเผยขอ้มูลในรายการทางเงิน  มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการกาํกบัดูแลท่ีเพียงพอ  และสอดคลอ้งกบั

นโยบายดงักล่าวคณะกรรมการบริษทั  จึงไดมี้มติกาํหนดขอบเขตหนา้ท่ี  ความรับผิดชอบ  ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดงัน้ี   

1. วตัถุประสงค์  

เพ่ือกาํหนด  อาํนาจ  หนา้ท่ี และความรักผิดชอบในการปฏิบติังานหนา้ท่ีของคณะกรรมการการตรวจสอบในการกาํกบั

ดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน  การบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีรวมทั้งการ

การจดัทาํรายงานทางการเงิน  ใหเ้ป็นไปตามนโยบายบญัชีและกฎระเบียบอยา่งมีระบบและต่อเน่ือง  มีประสิทธิภาพ

ผลเพ่ือใหเ้กิด  ประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามการตรวจสอบ  และกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. องค์ประกอบและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการการตรวจสอบ  ( Audit  committee  )  ของบริษทัองคป์ระกอบดงัน้ีต่อไปน้ี 

2.1 คณะกรรมการการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  3 คน  ประกอบดว้ย  

ประธานกรรมการ  1  คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 2 คน  ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยกาํหนด  ในจาํนวนน้ีตอ้งมีกรรมการอยา่งนอ้ย 1  ท่านเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบั

รายงานทางการเงิน  และบญัชี 

2.2  แต่งตั้งโดยท่ีประชุมคณะกรรมการการบริษทั 

2.3 คณะกรรมการบริษทั  เป็นผูแ้ต่งตั้งสมาชิก  1 ท่าน  ใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกาํหนดให้

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  หรือพนกังานบริษทั  คนใดคนหน่ึงของบริษทั  เป็นเลขาขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

3. คุณสมบัต ิ

กรรมการการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

3.1 มีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

3.2 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษทั โดยคุณสมบติักรรมการอิสระ เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 



 

 บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

                                                                                                                    การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

[29] 
 

(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ

กรรมการรายนั้นๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน

ประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 

ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระ

เคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

(3) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส 

พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือ 

บริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการ 

การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน

ทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทั้งน้ี การคาํนวณภาระหน้ี

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บั

รวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี 

ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง

ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ รายใหญ่ 
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หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการ

ทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง  

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ี

ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั

อ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทั

ยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

(10) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทั

ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3.3 ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

4. อาํนาจหน้าที ่ และความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการการตรวจสอบมีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 

4.1 สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

4.2 สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

4.3 สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4.4 สอบทานใหมี้การบริหารจดัการและปฏิบติัตามนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ตามท่ี

กาํหนดพิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม

ดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

4.5 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทั 

4.6 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
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 (ก)   ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข)   ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค)   ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด  

        หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง)   ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ)   ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ)   จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช)   ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ)   รายการอ่ืนท่ีเหน้วา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ  

        มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

4.7 คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวชิาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวา่จาํเป็น

ดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

4.8 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

5. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

5.1 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งตามวาระเดียวกบัคณะกรรมการบริษทั  กรรมการตรวจสอบซ่ึง

พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บหารแต่งตั้งใหม่อีกได ้

5.2 ในกรณีกรรมการตรวจสอบจะขอลาออกก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง  ใหแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อ

ประธานคณะกรรมการล่วงหนา้  1  เดือนพร้อมเหตผุล 

5.3 เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตาํแหน่งหรือมีเหตุทาํใหก้รรมการตรวจสอบไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี

ไดจ้นครบกาํหนดวาระมีผลใหจ้าํนวนกรรมการการตรวจสอบเหลือนอ้ยกวา่  3  คน  คณะกรรมการบริษทัความ

แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบทดแทนภายใน  3 เดือน  นบัแต่วนัท่ีจาํนวนกรรมการไม่ครบถว้น  เพ่ือใหเ้กิด

ความต่อเน่ืองในการดาํเนินงานของคณะกรรมการการตรวจสอบโยกรรมการท่ีเขา้ทดแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งได้

เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการการตรวจสอบซ่ึงตนเขา้มาแทน 

6. การประชุม 

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบ จะตอ้งจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ  1 คร้ัง และอาจมีการประชุมพิเศษตาม

ความเหมาะสม โดยมีการกาํหนดวาระการประชุมและแจง้ใหก้รรมการทราบลว้งหนา้และใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

อยา่งเพียงพอ 

6.2  ตอ้งมีการกรรมการเขา้ร่วมในการประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์

ประชุม 

6.3  มติท่ีประชุมจะกระทาํโดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากกรรมการท่ีมาประชุมครบองคป์ระชุม ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประธานการตรวจสอบเป็นผูช้ี้ขาด 
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6.4  ในระหวา่งการสรรหากรรมการการตรวจสอบทดแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลง ใหก้รรมการตรวจสอบ ท่ีเหลืออยู่

จาํนวนอยา่งนอ้ย 2 คน สามารถดาํเนินการประชุมและปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ ตามอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบได ้คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งไดแ้ก่ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 

หรือพนกังาน ของบริษทั และ/หรือบริษทัในกลุ่ม ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน ใหเ้ขา้ร่วมประชุม หารือ ช้ีแจง 

หรือตอบขอ้ซกัถามได ้

6.5 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมแต่ละคร้ัง

การกาํหนดวนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชุมอยา่งชดัเจนและจดัส่งเอกสารการประกอบการประชุมให้

คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้ดว้ยระยะเวลาพอสมควร เพ่ือใหมี้เวลาในการ

พิจารณาเร่ืองต่างๆ หรือเรียกร้องขอขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 

6.6  มิใหก้รรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนเสียใดๆ หรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง ออกเสียงหรือเสนอความเห็นในเร่ืองนั้นๆ 

 

7. การรายงาน 

7.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

หนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีไดม้อบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง เช่น รายงานการประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงควรจะตอ้งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่างๆไวอ้ยา่งขดัเจน 

7.2  หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกะทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะ

การเงินและการดาํเนินงาน และไดมี้การหารือกบัคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารแลว้วา่ตอ้งดาํเนินการ

ปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบกาํหนดเวลาท่ีกาํหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยต่อการ

ดาํเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหน่ึงหรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ อาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

7.3 การรายงานต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป รายงานกิจกกรมท่ีทาํระหวา่งปีตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้น

รายงานประจาํปีของบริษทั  

 

8. การประเมนิการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการการตรวจสอบ 

การประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการการตรวจสอบใหเ้ป็นเป็นประเมินรายบุคคลและประเมินทั้งคณะโดย

กาํหนดปีละ  1 คร้ัง  โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมประจาํปี  ของคณะกรรมการบริษทั  
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1.  วตัถุประสงค์ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือส่งเสริมหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดย

รับผิดชอบในการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายรวมทั้งดาํเนินการ ในการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

และกรรมการชุดยอ่ย ตลอดจนปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

 

2.  องค์ประกอบกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั และประกอบดว้ย

กรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน โดยกรรมการก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

 

3.  การแต่งตั้งวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

 3.2  กรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน อาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัวา่เหมาะสม 

 3.3 นอกเหนือจากการพน้จากตาํแหน่งเม่ือครบวาระ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพน้จาก

ตาํแหน่งเม่ือ 

 - ตาย 

 - ลาออก 

 - คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

 3.4 คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ิมเติม เพ่ือ

ประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์หรือเพ่ือทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งจากการลาออกหรือกรรมการมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง ไดโ้ดยบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้เป็น กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน จะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึง

ตนแทนท่ีเท่านั้น 

 

4.  ขอบเขต หน้าที ่ความรับผดิชอบ  

  

 4.1 พิจารณาทบทวนโครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ          

เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) รวมถึงกาํหนดหลกัเกณฑ ์และ

นโยบายการพิจารณาสรรหาผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ยต่างๆตาม

โครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการตามท่ีกาํหนดไว ้
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 4.2 กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และกระบวนการในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  

  4.3 พิจารณาสรรหาและเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทักรรมการชุดยอ่ย กรรมการ

ผูจ้ดัการ เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ในกรณีท่ีมีตาํแหน่งวา่งลง 

 4.4 กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และแนวทางในการกาํหนดค่าตอบแทน วธีิการจ่ายค่าตอบแทน และ 

ผลประโยชน์อ่ืนใดทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และกรรมการผูจ้ดัการ 

ใหส้อดคลอ้งกบักบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษทั ผลการดาํเนินงานของบริษทั และบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่น

อุตสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 4.5 ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย 

  

5.  การรายงาน  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 

6.  การประชุม 

 6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยา่งนอ้ยปีละ 1 

คร้ัง และมีอาํนาจในการเรียกประชุมเพ่ิมไดต้ามความจาํเป็น  โดยองคป์ระชุมประกอบดว้ย  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่

ตอบแทน ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

 6.2 กรรมการทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้มีเหตุจาํเป็นไม่อาจเขา้ร่วมประชุมได ้ควรแจง้ใหป้ระธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบล่วงหนา้ 

 6.3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นประธานท่ีประชุมในกรณี ประธานกรรมการสรรหา 

และพิจาณาค่าตอบแทน ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่อยูใ่น

ท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและ

กาํหนดตอบแทนคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

 6.4 การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กระทาํไดโ้ดยถือเสียงขา้งมากทั้งน้ี กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ท่ีมีส่วนไดเ้สียใด ๆ ในเร่ือง ท่ีพิจารณา จะตอ้งไมเ่ขา้ร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้นๆ 

 6.5 การจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใหจ้ดัส่งล่วงหนา้ก่อนการ

ประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน หรือกาํหนดวดัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นได ้โดยให้

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 6.6 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงขอ้เทจ็จริง

ต่าง ๆ ใหแ้ก่ท่ีประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบได ้
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร 

 

1.  วตัถุประสงค์  

 คณะกรรมการบริหารจดัตั้งข้ึนโดย คณะกรรมการบริษทั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลสนบัสนุนและ

ส่งเสริมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารในการบริหารกิจการของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายท่ี

กาํหนดไว ้รวมทั้งการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัจรรยาบรรณต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม

ใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานรวมทั้งก่อใหเ้กิดความชดัเจนในเร่ืององคป์ระกอบวาระการดาํรงตาํแหน่ง อาํนาจ

หนา้ท่ีและความรับผดิชอบการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหถู้กตอ้งตาม

กฎหมาย สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทั จึงกาํหนดใหมี้บตัรคณะกรรมการบริหาร 

 

2.  องค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

 2.1 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ/ผูบ้ริหารจาํนวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร ใหเ้ป็นคณะกรรมการ

บริหาร เพ่ือปฏิบติังานตามหนา้ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และใหค้ณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคน

หน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 

 2.2 กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสตัย ์สุจริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมี

เวลาพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้

2.3 มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัจาํกดัมหาชน จาํกดั และกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2.4 กรรมการไม่สามารถประกบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่ง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่วา่จะทาํเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ของบุคคล

อ่ืน เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารดาํรงตาํแหน่งตามวาระท่ี

คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ 

3.  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการประชุม 

 คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแต่งตั้ง และเมือครบ วาระ

แลว้หากคณะกรรมการบริษทั ยงัไม่ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ใหค้ณะกรรมการชุดเก่าปฏิบติั

หนา้ท่ีต่อไป จนกวา่คณะกรรมการบริษทั จะไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหาร

ชุดเดิมท่ีหมดวาระในการแต่งตั้งตอ้งกระทาํภายใน 2 เดือน นบัแตว่นัครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม 

กรรมการบริหารซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริหารวา่ง

ลง เพราะสาเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ แลว้ยงัคงเหลือวาระไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน ใหค้ณะกรรมการ
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บริษทั แต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนตาํแหน่งวา่งลงในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คราวถดัไป บุคคลซ่ึงเขา้

เป็นกรรมการบริหารดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริหารท่ีตนแทนเท่านั้น 

 

   4.  ขอบเขต หน้าที ่ความรับผดิชอบ  

 4.1 ดาํเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ขอ้กาํหนด และมติของท่ี

ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั  

 4.2 พิจารณากลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายจดัการและนาํเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณ

ประจาํปีของบริษทั ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ีใหร้วมถึงการพิจารณาและอนุมติัการเปล่ียนแปลง

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีในระหวา่งท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั และใหน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ

ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

 4.3 ควบคุม กาํกบัดูแล และติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดาํเนิน

ธุรกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณท่ีกาํหนดไว ้และอาํนาจบริหารต่างๆ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  

 4.4 พิจารณาอนุมติัการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทัตามงบลงทุนหรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษทั เป็นตน้ โดยวงเงินสาํหรับแต่ละรายการเป็นไปตามคู่มืออาํนาจอนุมติัท่ีผา่นการอนุมติัจาก

คณะกรรมการบริษทั 

 4.5 มีอาํนาจในการแต่งตั้ง วา่จา้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง การกาํหนดเงินคา่จา้ง ค่าตอบแทน รวมถึงอนุมติังบประมาณ

การข้ึนเงินเดือนหรือปรับระดบัเงินเดือนพนกังานประจาํปี และการจ่ายเงินรางวลัประจาํปี (เงินโบนสั) ใหแ้ก่พนกังานของ

บริษทั ตั้งแต่ระดบัตํ่ากวา่กรรมการผูจ้ดัการลงไป  

 4.6 ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยอยูภ่ายใต้

การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ หรือการมอบอาํนาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 4.7 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆไป 

ทั้งน้ี การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหผู้รั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย และ/

หรือ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริหารไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว โดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งเสนอ

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ี

เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 



 

 บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

                                                                                                                    การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

[37] 
 

 5. ค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการบริหารมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนและบาํเหน็จจากบริษทัตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั กาํหนดโดยไม่

กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์อยา่งอ่ืนในฐานะท่ีเป็น

กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทั 
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

1.  วตัถุประสงค์ 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจดัตั้งข้ึนเพ่ือช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบริษทัในการกาํหนดนโยบายดา้นการ  

บริหารความเส่ียงใหค้รอบคลุมทั้งองคก์ร   รวมทั้งกาํกบัดูแลใหมี้ระบบหรือกระบวนการบริหารความเส่ียงเพ่ือลด

ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

 

2.  องค์ประกอบคณะกรรมการ   

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยสมาชิกทั้งหมดอยา่งนอ้ย  3  คน  โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงไม่จาํเป็นตอ้งดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั   ทั้งน้ีใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง  ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง  และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือทาํ

หนา้ท่ีประสานงานในการนดัหมายการประชุม   จดัเตรียมวาระประชุม   นาํส่งเอกสารประกอบการประชุม  และบนัทึก

รายการประชุม 

คุณสมบติัของสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสยงตอ้งเป็นบุคคลผูมี้คุณสมบติั   ดงัน้ี  

 -  เป็นผูท่ี้มีความสามรถ มีความซ่ือสตัยสุ์จริต   มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ   และมีเวลาเพียงพอท่ีจะสามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีแก่บริษทัได ้

 - มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 -ไม่เป็นบุคคลซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั   และเป็นการแข่งขนักิจการของบริษทัหรือเขา้เป็น

หุน้ส่วน  หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัเป็นทางการ แข่งขนักบักิจการของ

บริษทั   ไม่วา่จะทาํเพ่ือประโยชนข์องตนเองหรือบุคคลอ่ืนหรือผูอ่ื้น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ

ก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

 -คณะกรรมการการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงิน  บญัชี  หรือการบริหารความเส่ียงอยา่ง

นอ้ย  1  ท่าน| 

3.  การแต่งตั้งวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 3.1 ใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีระบุไว ้  ขา้งตน้   เพ่ือดาํรงตาํแหน่ง  

กรรมการบริหารความเส่ียง  โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  3  ปี 

 3.2  ในกรณีท่ีกรรมการบริหารความเส่ียงครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง  หรือไม่อาจดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระซ่ึง

ส่งผลใหมี้จาํนวนกรรมการบริหารความเส่ียงตํ่ากวา่   3  คน  คณะกรรมการบริษทัควรจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเส่ียง
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รายใหม่ใหค้รบถว้นภายใน  3  เดือน  นบัจากวนัท่ีจาํนวนสมาชิกไม่ครบถว้นเพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ซ่ึงกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีเขา้มาใหม่น้ี    จะอยูต่าํแหน่งไดพี้

ยงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการความเส่ียงท่ีตนเขา้มาแทน 

4.  ขอบเขต  หน้าที ่  ความรับผดิชอบ 

 4.1 กาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) และระดบัความเส่ียง

สูงสุดท่ีองคก์รจะยอมรับ (Risk Tolerance) และนาํเสนอนโยบายการบริหารความเส่ียงใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา

อนุมติั ซ่ึงตอ้งครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองคก์รท่ีสาํคญั  

 4.2 วางกลยทุธ์และแผนการดาํเนินการในการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง 

โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียง โดยเฉพาะความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์ร

กาํหนด 

 4.3  ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเส่ียง และดูแลใหบ้ริษทัดาํเนินการตามนโยบาย

บริหารความเส่ียงท่ีบริษทักาํหนด ตลอดจนการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

 4.4  สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง และดาํเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่องคก์รมีการจดัการความเส่ียงอยา่ง

เหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และ

การปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด 

 4.5 พิจารณาการปรับปรุง แกไ้ข และใหค้วามเห็นตอ่นโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้น

ต่างๆ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 4.6 รายงานสถานะความเส่ียงของบริษทั แนวทางท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข รวมถึงผลการดาํเนินการต่อคณะกรรมการ

บริษทัทุกไตรมาส  

 4.7  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นคราวๆไป  

5.  การประชุม 

 5.1 ใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตามท่ีประธานบริหารความเส่ียงท่ีเห็นสมควรแต่ใหมี้การ

ประชุมอยา่งนอ้ย  1  คร้ังทุกๆระยะเวลา  3 เดือน   

 5.2  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงใหป้ระธานกรรมการบริหารความเส่ียงหรือบุคลซ่ึงไดรั้บ

มอบหมาย  ส่งหนงัสือนดัประชุม  พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมในกรรมการบริหารความเส่ียงทุก

ท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  3 วนัก่อนวนัประชุม   เพ่ือใหก้รรมการบริหารความเส่ียงไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  เวน้

แต่กรณีจาํเป็นเร่งด่วน   เพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษทัใหส้ามารถแจง้การถนดัประชุม   โดยวธีิอ่ืนหรือกาํหนดวนั

ประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้
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 5.3  ใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือบริษทั  มีแผนจะลงทุน  มีแผนท่ีจะลงทุนในโครงการใหม่

ท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั   แผนลงทุนดงักลา่วควรไดรั้บการพิจารณาความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน  และมี

การบนัทึกความคิดเห็นเพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคร้ังต่อไป 

6.  องค์ประชุมและคะแนนสียง 

 6.1  ในประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ตอ้งมีกรรมการบริหารความเส่ียงมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง

ของจาํนวนกรรมการความเส่ียงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไม่อยู่

ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการบริหารความเส่ียง  ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเส่ียง

คนใดคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

 6.2  การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเป็นเสียงขา้งมาก 

 6.3  ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  กรรมการบริหารความเส่ียงคนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียงเวน้แต่

กรรมการบริหารความเส่ียงส่วนไดเ้สียในเร่ืองไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอิกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 6.4  ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ

พิจารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบทุกไตรมาส 
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ขอบเขตอาํนาจ หน้าที ่ความรับผดิชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร 

 

 ประธานกรรมการบริหาร เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของบริษทั  และทาํหนา้ท่ีเป็นประธานของคณะ

กรรมการบริหาร มีอาํนาจดาํเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย ในการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้รรลุตามแผน

ธุรกิจและเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้

 

 1. นาํคณะบริหารและควบคุมการบริหารใหบ้ริษทัมีการเจริญเติบโตและเพ่ิมความมัน่คงอยา่งต่อเน่ืองตาม

นโยบาย และทิศทางธุรกิจท่ีไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

 2. ดาํเนินการ หรือบริหารงานใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีท่ีวางไว ้

 3. มีอาํนาจอนุมติัเงิน หรือการใชจ่้ายเงินรวมถึงการเขา้เป็นผูป้ระกนัชาํระเงินเพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษทั 

 4. เป็นผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทั ในการบริหารกิจการบริษทัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  และ

นโยบายของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มติคณะกรรมการบริษทั และมติคณะกรรมการบริหาร 

 

 ทั้งน้ี อาํนาจของประธานกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอาํนาจแก่บุคคลอ่ืนท่ีประธานกรรมการบริหาร

เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอาํนาจ และ/หรือ การมอบอาํนาจในการอนุมติัรายการใด ท่ีตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั มีส่วนได้

ส่วนเสีย หรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอนัใดขดัแยง้กบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยตามกฎเกณฑ ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติรายการดงักล่าว จะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณา

อนุมติั 
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ขอบเขตอาํนาจ หน้าที ่ความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการ 

 

 1. ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสัง่ และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 2. จดัทาํนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาํปีของบริษทั เพ่ือเสนอตอ่คณะ

กรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 3. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานหรือการปฏิบติังานของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ี

ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้

เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด และมีหน้าท่ีรายงานผลการดาํเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการ

ดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 4. พิจารณาอนุมติัการดาํเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั ตามงบลงทุนหรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษทั โดยวงเงินสาํหรับแต่ละรายการเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มืออาํนาจอนุมติัท่ีผา่นการอนุมติัจาก

คณะกรรมการบริษทัแลว้ แต่ไม่เกินงบประมาณประจาํปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  

 5. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายในการดาํเนินการตามธุรกิจปกติของบริษทั เช่นการจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง โดย

วงเงินสาํหรับแต่ละรายการเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มืออาํนาจอนุมติัท่ีผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ แต่

ไม่เกินงบประมาณประจาํปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 6. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีสําคญัๆ ท่ีได้กาํหนดไวใ้นงบประมาณประจาํปีตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้  

 7. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั ตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจาก

คณะกรรมการบริษทั และเป็นไปตามคู่มืออาํนาจอนุมติัซ่ึงผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 8. มีอาํนาจออกคาํสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่างๆ เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบริษทั เป็นไปตามนโยบาย

และเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทั เพ่ือรักษาระเบียบวนิยัภายในองคก์ร 

 9. มีอาํนาจในการแต่งตั้ง วา่จา้ง โยกยา้ย การกาํหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสัและการเลิกจา้งพนกังานตั้งแต่

ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการลงไป 

 10. ประสานงานกบัหวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพ่ือใหก้ารดาํเนินการทาง

ธุรกิจรวมทั้งการบริหารความเส่ียงของบริษทัเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั รวมทั้งนโยบายของบริษทัตามหลกั   

ธรรมาภิบาล 
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 11. มีอาํนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานชุดต่างๆ หรือมอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคน

ปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกรรมการผูจ้ดัการ หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมี

อาํนาจตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร ซ่ึงกรรมการผูจ้ดัการอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ หรือการมอบอาํนาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั 

 ทั้งน้ี ในการดาํเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ )ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  และ /หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด  (มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย และ/

วจะตอ้งเสนอต่อหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกรรมการผูจ้ดัการ ไม่มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าว โดยเร่ืองดงักล่า

ท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีป ระชุมผูถื้อหุ้น )แลว้แต่กรณี (เพ่ืออนุมติัต่อไป  ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไป

ตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ /หรือ ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ/วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดหรือ หน่  
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กฎบัตรของเลขานุการบริษัท 

 

 คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคญัของบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั จึงได้

พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษทัข้ึน เพ่ือทาํหนา้ท่ีช่วยสนับสนุนกิจกรรมดา้นต่างๆ ของคณะกรรมการ และเพ่ือช่วยให้

คณะกรรมการและบริษทัเอง สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี ท่ีกาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรกาํหนดกฎบตัรของเลขานุการบริษทั ไวด้งัต่อไปน้ี 

1. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท  

เลขานุการบริษทัตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต ตามพ.ร.บ. 

หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงไดก้าํหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบสาํหรับเลขานุการบริษทัไวโ้ดยเฉพาะดงัน้ี 

1.1 ดูแลและให้คาํแนะนาํแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัของบริษทั และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ  

1.2 รับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งดูแลประสานงานใหมี้การปฏิบติั

ตามมติของท่ีประชุมดงักล่าว 

1.3 ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.4 จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  

1.4.1 ทะเบียนกรรมการ  

1.4.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  

1.4.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  

1.4.4 รายงานประจาํปีของบริษทั  

1.4.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  

1.5 จดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

 

2. หลกัในการปฏิบัตงิานของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผูถื้อหุน้โดย 

2.1 กระทาํการโดยสุจริตเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั 
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2.2 ไม่หาประโยชน์จากการใช้ขอ้มูลของบริษทัท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ หรือใช้

ทรัพยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตามท่ี

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 

3. กรณีทีเ่ลขานุการบริษัทพ้นจากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏบิัตหิน้าทีไ่ด้ 

แนวทางการปฏิบติัในกรณีท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากตาํแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้กาํหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

3.1 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัคนใหม่ภายใน 90 วนั นับแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคนเดิมพน้จาก

ตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ี ได ้

3.2 ให้คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายให้กรรมการท่านหน่ึงท่านใด ปฏิบติัหน้าท่ีแทนในช่วงเวลาท่ีเลขานุการ

บริษทัพน้จากตาํแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

3.3 ให้ประธานกรรมการแจง้ช่ือเลขานุการบริษทั ต่อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนั 

นบัแต่วนัท่ีจดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบในตาํแหน่งดงักล่าว 

3.4 ดาํเนินการแจง้ให้สาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสารตามขอ้ 1.1 และ 

1.2 
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ข้อกาํหนดในการทาํธุรกรรมของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

 

บริษทัถือเป็นนโยบายท่ีสาํคญัท่ีจะไม่ให ้ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั 

ใช้โอกาสจากการเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้องกันกับบริษัท แสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาํหนดเป็นขอ้ปฏิบติัสาํหรับ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

กบับริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. หลีกเล่ียงการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

2. ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํรายการเช่นนั้นเพ่ือประโยชน์ของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย ให้ทาํรายการนั้นเสมือนการทาํ

รายการกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีส่วน

ไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

3. ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะตอ้งปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์ 

วธีิการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัดโดย 

3.1 การทาํธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิ�ูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทัว่ไปใน

สถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นผูถื้อหุน้

รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี จะตอ้งขออนุมติัหลกัการ และ

วงเงินในการทาํธุรกรรมดงักล่าวต่อคณะกรรมการ หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการไดอ้นุมติั

ไวแ้ลว้ 

3.2 ให้จดัทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมท่ีมีขนาดรายการ ตามหลกัการท่ีไดผ้่านการอนุมติัตามขอ้ 3.1 เพ่ือ

รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส หรือตามความประสงคข์องคณะกรรมการ 

4. ในกรณีท่ีธุรกรรมท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีไม่เป็นไปตามลกัษณะรายการคา้ตามขอ้ 3.1 ในการทาํ

ธุรกรรมดงักล่าว ใหข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัก่อนท่ีจะมีการทาํรายการเป็นคร้ังๆ ไป 
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นโยบายทีสํ่าคญัของบริษัท และการตดิตามดูแลให้มกีารปฏบิัต ิ

 

1. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการและ

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มีและรักษาไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งดาํเนินการ

ทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือปกป้องเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นและทรัพยสิ์น

ของบริษทั การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดาํเนินงาน การกาํกบัดูแลการปฏิบติังานให้

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายในท่ีบริษทัจดัไว ้เพ่ือช่วยให้

บริษทัมีความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผล ท่ีจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไวใ้นเร่ืองของระบบขอ้มูลและ

รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้ในเร่ืองดงัน้ี 

1. ไดมี้การปฏิบติัตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทาํงานของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ทรัพยสิ์นของบริษทัมีอยูจ่ริง และไดมี้การควบคุมดูแล จดัเก็บ รักษา เป็นอยา่งดี 

3. การดาํเนินงานของบริษทั เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 

4. วตัถุประสงค ์กลยทุธ์ของบริษทั ไดมี้การบรรลุและดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิผล 

การตรวจสอบภายใน 

บริษทัไดก้าํหนดให้มีการตรวจสอบภายในอยา่งเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั และใช้

บริการของสํานักงานตรวจสอบภายนอกร่วมด้วย เพ่ือกํากับดูแลการทํางานในด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนา้ท่ีในการใหค้าํปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบการบริหารความ

เส่ียง เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียง และกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั 

ไดจ้ดัใหมี้ข้ึนอยา่งเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

2. นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รข้ึนอย่างเป็นระบบตั้งแต่วนัท่ี 5 เมษายน 2560 โดย

จดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการจดัทาํนโยบาย วางระบบ และประเมินความเส่ียงต่างๆ ทั้งท่ีเกิด

จากปัจจยัภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบติังานภายในองค์กร รวมทั้งกาํหนดแนวทางในการบริหารและ

จดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้มีการส่ือสาร จดัฝึกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการแก่พนักงาน ให้ตระหนกัถึง

ความสาํคญัของการบริหารความเส่ียง กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทั มีดงัน้ี 

 

2.1  การกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารบริหารความเส่ียง 

เป็นการกาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลกัเกณฑ์และแนวทางบริหารความเส่ียงให้

สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษทัจะมีการทบทวนเป็นประจาํทุกปี และจะ

ดาํเนินการจดัทาํพร้อมกนักบัแผนธุรกิจเพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งกนั 

2.2  การระบุความเส่ียง 
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เป็นการระบุความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเส่ียงท่ี

เกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เช่นจากสภาพแวดลอ้ม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบขอ้มูลเพ่ือการ

ตดัสินใจ ความพึงพอใจของนกัลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ ระบบรักษาความ

ปลอดภยั เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัจะบริหารความเส่ียงโดยพิจารณาจดัลาํดบัความเส่ียงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซ่ึงถา้

อยูใ่นเกณฑสู์งและสูงมากบริษทัจะนาํมาความเส่ียงเหล่านั้นมาวเิคราะห์เพ่ือใชใ้นการจดัการก่อน 

2.3  การวเิคราะห์ความเส่ียง 

เป็นการวิเคราะห์เพ่ือประเมินระดบัความเส่ียงท่ีเหลืออยูห่ลงัจากไดป้ระเมิน ระบบการควบคุมท่ีมีอยู่ และการ

จดัลาํดบัความสาํคญัของความเส่ียง ซ่ึงหากความเส่ียงท่ีเหลือยงัคงอยูใ่นระดบัสูงหรือสูงมาก จะตอ้งกาํหนดมาตรการการ

จดัการความเส่ียงทนัที โดยผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีรับผิดชอบ และหากความเส่ียงท่ีเหลืออยูใ่นระดบัปานกลางหรือระดบัตํ่า ให้

กาํหนดมาตรการจดัการในระดบัฝ่ายหรือแกไ้ขในกระบวนการปฏิบติังาน 

2.4  การจดัการความเส่ียง 

เป็นการกาํหนดวิธีการจดัทาํแผนในการจดัการความเส่ียงท่ีมีความสําคญั ตามท่ีไดมี้การจดัลาํดบัไวใ้นขั้นตอน

ของการวเิคราะห์ความเส่ียง การจดัการความเส่ียงมีไดห้ลายวธีิ เช่น การควบคุม การโอนความเส่ียง การหลีกเล่ียงความเส่ียง 

การใชป้ระโยชน์จากความเส่ียง หรือการยอมรับความเส่ียง 

 2.5  การติดตามผลและการสอบทาน 

เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเส่ียงตามแผนท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งประเมินผลการจดัการความ

เส่ียง ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะติดตามและรายงานใหผู้บ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 3. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

บริษทั กาํหนดใหค้ณะกรรมการ มีหนา้ท่ีในการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ ทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และ

สารสนเทศเร่ืองอ่ืนอยา่งครบถว้นและเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่า

เทียมกนัโดยสารสนเทศของบริษทัจะตอ้งจดัทาํข้ึนอยา่งรอบคอบ ชดัเจน กะทดัรัด เขา้ใจง่ายและโปร่งใส และตอ้งเปิดเผย

สารสนเทศอยา่งสมํ่าเสมอทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดขอ้สบัสนในขอ้เทจ็จริง รวมทั้งจดัใหมี้หน่วยงาน

ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั  

4. นโยบายด้านบัญชีและการเงนิ 

บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการทาํรายงานทางบญัชีและการเงิน ซ่ึงจะตอ้งถูกตอ้งสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ทนัเวลา

สมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ หน่วยงานของรัฐ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ดงันั้นจึงกาํหนดใหบุ้คลากรทุกระดบั 

จะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบญัชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงขอ้กาํหนด

ทางบญัชีและการเงินของบริษทั และหลกัการบญัชีท่ียอมรับทัว่ไปอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

4.1  ความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการ 



 

 บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) 

                                                                                                                    การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

[49] 
 

การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษทั จะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มี

ขอ้จาํกดัหรือยกเวน้การบนัทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ และตามขอ้กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง มีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถว้นและเหมาะสม 

4.2  รายการทางบญัชีและการเงิน 

รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษทั จะตอ้งมีความถูกตอ้งชัดเจน มีขอ้มูลท่ีเป็นสาระสําคญั

เพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเหมาะสม ตามมาตรฐานท่ียอมรับทัว่ไป และเป็นไปตามระเบียบการเงินและ

การบัญชีของบริษทั พนักงานทุกคนตอ้งตระหนักถึงความถูกตอ้งของรายการบัญชีและการเงินของบริษทั เป็นความ

รับผิดชอบร่วมกนัของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในชั้นตอนต่างๆ 

5. นโยบายด้านการปฏิบัตติามกฎหมาย 

บุคคลากรทุกระดบัจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ และขอ้กาํหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศ และ/หรือ 

ต่างประเทศ และก่อนการปฏิบติังานใดๆ ท่ีอาจมีขอ้กฎหมายกาํหนดไว ้จะตอ้งมีความระมดัระวงั มีการสอบทานอย่าง

รอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผูท่ี้รับผิดชอบ วา่ไดถื้อปฏิบติัตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  

 

6. นโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะให้พนักงาน และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อนัประกอบดว้ย

วงจรเครือข่ายการส่ือสารขอ้มูล ระบบซอฟท์แวร์ ท่ีใชใ้นการปฏิบติัการและประมวลผลขอ้มูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อม

อุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มขอ้มูล และขอ้มูลของบริษทั อยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ขดัต่อกฎหมาย หรือพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยมีมาตรฐานความปลอดภยัท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษทั จึงกาํหนดใหถื้อปฏิบติั ดงัน้ี 

6.1  นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในทุกดา้นของงานพร้อมกับพฒันาบุคลากรของบริษทั ให้มีความรู้

ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 

6.2  พนักงานจะตอ้งนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ือส่งเสริมกิจการของบริษทั ตอ้งไม่กระทาํเพ่ือประโยชน์

ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอนัดี  

6.3  ขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกผา่นและเผยแพร่ผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจา้ของขอ้มูลนั้นๆ 

ท่ีจะตอ้งดูแลไม่ใหเ้กิดความผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลท่ีสาม 

6.4  ใชซ้อฟทแ์วร์ท่ีถูกกฎหมาย 

6.5  การนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชง้าน จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัและปฏิบติัตามระเบียบท่ีกาํหนดไว ้

6.6  เจา้ของขอ้มูลจะตอ้งป้องกนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มูลท่ีสาํคญัทางธุรกิจของตนเอง จากการเขา้ถึง

จากภายนอกหรือการโจรกรรมและการบ่อนทาํลาย เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ธุรกิจของบริษทั จะดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

6.7  ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ท่ีได้รับการมอบหมายจากบริษทั มีหน้าท่ีตอ้ง

กาํหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมัง่คงและปลอดภยั รวมทั้ง

ตอ้งติดตามใหบุ้คลากรทุกคนถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดโดยเคร่งครัด 
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7. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

บริษทัยึดมัน่การดาํเนินธุรกิจตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี ซ่ึงรับผิดชอบต่อสังคมและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

บริษทัตระหนกัดีวา่ การคอร์รัปชัน่เป็นการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่เป็นธรรมในการดาํเนินธุรกิจอนัจะส่งผลเสียหายต่อ

บริษทัและสังคม ดงันั้นเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะป้องกนัและลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน่ข้ึน 

บริษทัจึงจดัทาํนโยบายฉบบัน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมบุคคลกรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งใชเ้ป็นหลกัปฏิบติั ในการป้องกนัการทุจริต

และคอร์รัปชัน่ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย ดงัต่อไปน้ี 

1 คาํนิยาม  

“การคอร์รัปช่ัน” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอหรือ

สัญญาว่าจะให้ การรับหรือเรียกร้องซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูท่ี้มีหน้าท่ีไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคล

ดงักล่าวกระทาํหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี หรือเพ่ือให้ไดม้าหรือรักษาซ่ึงผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไม่

ถูกตอ้ง 

 

2 นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับการ

คอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบไม่วา่ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือคน

รู้จกั หรือเพ่ือประโยชน์ต่อธุรกิจ และใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ี

อยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

การเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

3 หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

3.1 คณะกรรมการ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่ และกาํกบัดูแลให้มีระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสําคัญและนํานโยบายไปปฏิบัติจนเกิดเป็น

วฒันธรรมขององคก์ร 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษทั มีการควบคุม

ภายในอยา่งเพียงพอ และสอบทานการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

3.3 กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการกาํหนดใหมี้ระบบ ใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน และ

ควบคุมดูแลเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้น

การคอร์รัปชัน่ รวมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอวา่มี

ความเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั 

3.4 ฝ่ายตรวจสอบหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติว่าเป็นไปตาม

นโยบาย แนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทได้กําหนดไว ้และสอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ระบบต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัมีความเหมาะสมเพียงพอและ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

4 ขอบเขตและแนวทางปฏิบติั 
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4.1 บริษทั กาํหนดให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ตอ้งปฏิบติัอย่างระมดัระวงัต่อ

รูปแบบของการคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

 การให้หรือรับสินบน 

ห้ามให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่วา่จะดว้ยตนเองหรือมอบหมายใหผู้อ่ื้นกระทาํ

แทนตน 

 การให้หรือรับของขวญั การเลีย้งรับรอง และผลประโยชน์อ่ืน ๆ  

การใหห้รือรับของขวญั การเล้ียงรับรอง และผลประโยชน์อ่ืน ๆ จากลูกคา้ คู่คา้ หรือ

บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ใหป้ฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณ ของบริษทั 

 การบริจาคเพ่ือการกศุล การสาธารณประโยชน์ และเงนิสนับสนุน 

บริษทักาํหนดให้การบริจาคเพ่ือการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนบัสนุน 

ดงัน้ี 

1) ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ขดัต่อศีลธรรม และไม่

เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม 

2) ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนอนุมติัรายการเพ่ือการบริจาค ท่ีบริษทัไดก้าํหนดไว ้

4.2 บริษทั มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่วา่ การคอร์รัปชัน่เป็นส่ิงท่ียอมรับ

ไม่ได ้ทั้งการกระทาํธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 

4.3 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้

ข่ายการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั จะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบให้

ทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ 

4.4 บริษทั ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ หรือแจง้เบาะแสเร่ือง

การคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยจะไม่มีการลงโทษหรือใหผ้ลในทางลบต่อพนกังานท่ี

ปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แมว้า่การกระทาํนั้นอาจทาํใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

4.5 นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ีให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การ

คดัเลือกบุคลากร การเล่ือนตาํแหน่ง การฝึกอบรม และการประเมินผลปฏิบติังานของพนกังาน 

โดยกาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารทาํความเขา้ใจกบัพนกังานเพ่ือใหส้ามารถปฏิบติั

ตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

8. การตดิตามดูแลให้การปฏบิัต ิ

บริษทักาํหนดให้เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ท่ีจะตอ้งรับทราบ 

ทาํความเขา้ใจและถือปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือน้ีอยา่งเคร่งครัด  

ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งรับผิดชอบดูแล และถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะดาํเนินการให้พนกังานภายใตส้าย

บงัคบับญัชาของตนทราบ และปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมของบริษทั อยา่งจริงจงั หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และหนกังานผูใ้ด

กระทาํผิดหลกัการกาํกับดูแลกิจการตามท่ีกาํหนดไว ้จะได้รับโทษทั้งทางวินัย และหากมีการกระทาํท่ีเช่ือไดว้่าทาํผิด

กฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของรัฐ บริษทั จะส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐดาํเนินการต่อไป 
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หากพนกังานพบเห็นการกระทาํ ผิดกฎหมาย และ/หรือ หลกัการกาํกบัดูแลกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือน้ี ให้

แจ้งขอ้ร้องเรียนหรือขอ้กล่าวหา ไปยงัประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ หรือ

กรรมการบริหารของบริษทั ทั้งน้ีบริษทั จะดาํเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ี

อาจจะเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียนดงักล่าว 

 

 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

 


	หลักปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลกิจการ

