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บริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
การกํากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายในการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ของ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตระหนักและเชื่อมัน่ ถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีวา่ เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะช่วยส่งเสริ มการดําเนินงานของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพและมีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งจะ
นําไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ตั้งแต่พนักงาน ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ดังนั้น
คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นต่อบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผูน้ าํ องค์กร การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน การสรรหาและพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั การ
เสริ มสร้างบุคลากรให้มีวสิ ยั ทัศน์กา้ วไกลต่อการสร้างมูลค่าระยะยาวให้กบั บริ ษทั การดําเนินงานอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้ การมีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน การรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้
เสี ยอื่น ตลอดจนการพัฒนาหรื อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เพือ่ ให้บริ ษทั สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป โดยปรับปรุ งให้สอดรับกับหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้จะสะท้อนถึง
เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ ที่ชดั เจนของบริ ษทั เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกท่าน

บริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
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บริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
การกํากับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้บริ ษทั มีระบบการกํากับดูแลที่ดี ตามแนวทางของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับ
บริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการของบริ ษทั เอสทีซี
คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) จึงได้จดั ทําข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อให้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิ ดังนี้
1.
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
2.
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3.
จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน
4.
กฎบัตรของคณะกรรมการ
5.
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.
กฎบัตรของคณะกรรมการบริ หาร
8.
กฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
9.
ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริ หาร
10.
ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
11.
กฎบัตรของเลขานุการบริ ษทั
12.
ข้อกําหนดในการทําธุรกรรมของ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
13.
นโยบายที่สาํ คัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
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จริยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษทั มีหลักจริ ยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงานของบริ ษทั ยึดถือเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานในฐานะตัวแทนของบริ ษทั ดังนี้
1 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
.

บ ริ ษั ท จ ะดํ า เนิ น ธุ รกิ จด้ ว ยค วาม โป ร่ งใส มี ก ารเปิ ด เผ ยข้ อ มู ล
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชดั เจน ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งมัน่ ต่อการ
สร้างผลการดําเนิ นงานที่ ดีและการเติบโตที่ มน่ั คงภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่
เปลี่ ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐ บาลในแต่ล ะยุค สมัย เพื่ อก่ อ ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาว

2 การปฏิบตั ิต่อพนักงาน
.

บริ ษั ท จะป ฏิ บั ติ ต่ อ พ นั ก งาน ทุ กระดั บ ของบ ริ ษั ท อย่ า งเท่ าเที ยม
เป็ นธรรม และให้ ผ ลตอบแทนที่ เหมาะสม เนื่ อ งจากบริ ษัท เล็ ง เห็ น
ความสําคัญของการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากร
ของบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั จึงจัดให้มีการอบรม การสัมมนา และการฝึ กอบรม
แก่พนักงานแต่ละระดับอย่างสมํ่าเสมอ และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่ มี
ความรู ้ความสามารถในระดับสู งให้ร่วมดําเนิ นงานกับบริ ษทั เพื่อเป็ นกําลัง
ในการร่ ว มพัฒ นาบริ ษ ัท ต่ อ ไป นอกจากนี้ บริ ษ ัท กําหนดแนวทางการ
ต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหา
ประโยชน์อนั มิชอบเพื่อตนเองหรื อเพื่อผูอ้ ื่น เป็ นต้น

3 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้
.

บริ ษทั มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่คา้ โดยการให้คู่คา้ สามารถแข่งขันได้
บนข้อมูลที่ เท่ าเที ยมกัน และมีระบบการคัดเลื อกคู่คา้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่
ยุติ ธ รรม มี ค วามเป็ นกลาง และปราศจากการมี ส่ ว นได้เสี ย รวมถึ ง การ
จัดการเจรจาทางการค้าเพื่อสร้างโอกาสในการต่อรองที่ จะยังมาซึ่ งความ
เป็ นธรรมแก่คู่สัญญาทุ กฝ่ าย อีกทั้ง บริ ษทั มีการจัดให้มีระบบการติดตาม
เพื่อให้มน่ั ใจว่ามีการปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน
และป้ องกัน มิ ให้ เกิ ด การประพฤติ ทุ จริ ต หรื อ การประพฤติ มิ ช อบในทุ ก
ขั้นตอน

4 การปฏิบตั ิต่อลูกค้า
.

บริ ษทั รับผิดชอบต่อลูกค้าของบริ ษทั โดยการรักษาและพัฒนาซึ่งคุณภาพ
และมาตรฐานของสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั โดยการให้บริ การที่
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว การจัดให้มีบริ การหลังการขายหรื อการ
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ให้บริ การเพื่อติดตามความพึงพอใจและพัฒนาคุณภาพสิ นค้าและคุณภาพ
การให้บริ การต่อไป ตลอดจน
การให้บริ การด้านข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่บิดเบือน หรื อ
เกินความจริ งต่อลูกค้า และจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งปั ญหา พฤติกรรม
หรื อการให้บริ การที่ไม่เหมาะสมเพื่อดําเนินการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน และ
กําหนดวิธีทางป้ องกันมิให้เกิดกรณี ปัญหาเช่นเดิมหรื อ
ที่คล้ายคลึงกันหรื อที่มีลกั ษณะอย่างเดียวกันในอนาคต
5 การปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้
.

บริ ษ ัทจะปฏิ บัติ ตามสิ ท ธิ หน้าที่ และเงื่ อนไขอื่ นใดที่ บ ริ ษ ัท มี ต่ อเจ้าหนี้
ตามที่ระบุในสัญญาอย่างเคร่ งครัด

6 การปฏิบตั ิต่อลูกหนี้
.

บริ ษ ัท จะปฏิ บัติต ามสิ ท ธิ หน้าที่ และเงื่ อนไขอื่ น ใดที่ บ ริ ษ ัท มี ต่ อลูก หนี้
ตามที่ระบุในสัญญาอย่างเคร่ งครัด

7 การปฏิบตั ิต่อคู่แข่ง
.

บริ ษ ัท จะดําเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษทั ตามกลยุท ธ์ท างธุ รกิ จภายใต้ก ติ ก าทาง
ธุรกิจและอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่ งเสริ มนโยบาย
การแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม

8 การปฏิบตั ิต่อสังคมและส่วนรวม
.

บริ ษทั ให้ค วามสําคัญ ต่อ การมี ส่วนร่ วมต่ อสังคมและการรั บ ผิด ชอบต่ อ
สิ่ งแวดล้อ มโดยการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและระเบี ยบข้อ บัง คับ ต่ างๆ ที่
เกี่ ย วข้อ ง ตลอดจนส่ งเสริ ม ให้ พ นัก งานมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ างๆ ที่
เสริ มสร้างและรักษาไว้ซ่ ึงสิ่ งแวดล้อมของชุมชนและประเทศชาติ
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หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เพราะหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานสากล
เสริ มสร้างความโปร่ งใสและการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ และสร้างความเชื่อมัน่ ให้เกิดแก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ซึ่งจะนําไปสู่ความมัน่ คงเจริ ญก้าวหน้า เป็ นเครื่ องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดระเบียบปฏิบตั ิตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน (Corporate
Governance Code for listed companies) ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิสาํ หรับคณะกรรมการใน
การดําเนินการดังต่อไปนี้
1.
สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
2.
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3.
บทบาทผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4.
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
5.
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สิทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษทั ให้ความสําคัญและเคารพในสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผูถ้ ือหุ ้น
ทุกรายทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริ ษทั พึงได้รับสิ ทธิข้ นั พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั จึงได้
กําหนดแนวปฏิบตั ิที่ดีเพื่อเป็ นการส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ไว้ ดังนี้
1.1
บริ ษทั จะจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โดย
ระบุเหตุผล วัตถุประสงค์ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ศึกษาข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน พร้อมเผยแพร่ เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นเวลา
ล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ บริ ษทั เปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยกําหนดให้ผถู ้ ือหุ ้น
ใช้หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
1.2
บริ ษทั อํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่ วมประชุมโดยกําหนดให้จดั ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ในวันเวลาที่เหมาะสม ณ สถานที่ที่มีความสะดวกในการเดินทาง
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1.3
คณะกรรมการจะกํากับดูแลการประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยมีประธานกรรมการทําหน้าที่ เป็ นประธานในที่ ประชุมเพื่อ
ดําเนิ นการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเรี ยงตามวาระที่กาํ หนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญ หรื อเพิ่มวาระ
การประชุมในการประชุมโดยไม่จาํ เป็ น และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั สอบถาม แสดงความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ บริ ษทั สนับสนุ นให้กรรมการทุ กท่ านและผูบ้ ริ หารที่
เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบคําถามในที่ประชุมด้วย
1.4
บริ ษทั เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถ้ ือหุน้ ผ่านทาง เว็บไซต์ ของบริ ษทั โดยบริ ษทั จะเผยแพร่ ข่าวสาร
ต่างๆ และรายละเอียดผ่าน เว็บไซต์ ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง
1.5
คณะกรรมการจะกํากับดู แลให้การจัดทําบันทึ กรายงานการประชุ มถูกต้องตามกฎหมายและระเบี ยบต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้อง โดยการตรวจสอบให้มีการบันทึ กข้อมูลให้ครบถ้วน มีการบันทึ กประเด็นข้อซักถาม และ/หรื อ ข้อเสนอแนะที่
สําคัญจากผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริ ษทั จะจัดให้มีการบันทึกวีดีทศั น์ภาพการ
ประชุมเพื่อบันทึกเป็ นข้อมูลสําหรับการสอบทานและอ้างอิง และจะเผยแพร่ มติที่ประชุมและผลการออกเสี ยงลงคะแนน
ภายในวันทําการถัดไปผ่านระบบเผยแพร่ สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) เผยแพร่ รายงาน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และนําส่ งสําเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ที่มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ
หมวดที่ 2 ความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable of Shareholders)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
สิ ทธิ ในการเป็ นเจ้าของบริ ษทั โดยควบคุมการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ผ่านคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
สิ ทธิการซื้อขายหรื อโอนหุน้
สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและออกเสี ยงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิ ดเห็ น และร่ วมพิจารณา
ตัดสิ นใจในการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญต่างๆ
สิ ทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
สิ ทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ
สิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
สิ ทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดําเนินงาน นโยบายการบริ หารงาน อย่างสมํ่าเสมอและทันเวลา
สิ ทธิในการรับส่วนแบ่งกําไรอย่างเท่าเทียมกัน
สิ ท ธิ ในการรั บ ทราบข้อ มู ล การทํารายการที่ สําคัญ เช่ น รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน การได้ม าหรื อ จําหน่ ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั

บริ ษทั มีแนวทางปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทั้งผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย รวมทั้งผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิที่ดีไว้ดงั นี้
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1 ให้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมเป็ นไปตามจํานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ ถือหุน้ อยู่ โดย 1 หุน้ มีสิทธิเท่ากับ 1 เสี ยง
2 อํานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรื อเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู ้
ถือหุน้ เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่ งใสในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ หรื อเรื่ องการเพิ่มวาระที่ผถู ้ ือหุน้ น้อย
เสมอ
3 เพิ่มการอํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรื อกรรมการอิสระซึ่งบริ ษทั จะเสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนไว้ในหนังสื อนัดประชุมผู ้
ถือหุน้ ให้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนได้
4 การดําเนิ นการประชุมจะเป็ นไปตามของบังคับของบริ ษทั และตามลําดับวาระการประชุมที่ กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุม ซึ่ งบริ ษทั จะจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมหากไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาํ เป็ น โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ ผูถ้ ือหุ ้นต้องใช้เวลาในการศึ กษาข้อมูลก่อน
ตัดสิ นใจ
5 บริ ษทั จะจัดให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระที่สาํ คัญ เช่น การทํารายการ
ได้มาหรื อจําหน่ายไป การทํารายการที่เกี่ยวโยงเป็ นต้น เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษทั ตระหนักและรับรู ้ถึงความสําคัญในการกํากับดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายใน
ได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง และหน่ วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชน
ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะได้รับการดูแลจากบริ ษทั ตามสิ ทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรื อตามข้อตกลงที่
มีกบั บริ ษทั และบริ ษทั จะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านั้น โดยบริ ษทั กําหนดนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ดังนี้
3.1
นโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ระลึกอยูเ่ สมอว่าผูถ้ ือหุน้ คือ เจ้าของกิจการ และบริ ษทั มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในระยะยาว จึง
กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องปฏิบตั ิตามแนวทางดังต่อไปนี้
ปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดําเนิ นการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
นําเสนอรายงาน ผลประกอบการ ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา โปร่ งใส และมีความน่าเชื่อถือ
ห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อเพื่อผูอ้ ื่นโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ซึ่ งยังมิได้เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ หรื อดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
3.2
นโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อพนักงาน
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บริ ษทั ตระหนักว่า พนักงานเป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ที่ มีคุณค่ายิ่ง จึ งเป็ น
นโยบายของบริ ษทั ที่ จะให้การปฏิ บตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมทั้งการให้โอกาส ผลตอบแทน การเลื่อนตําแหน่ ง การ
เปลี่ยนขอบเขตงานที่ รับผิดชอบ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว บริ ษทั จึงมีหลักปฏิ บตั ิ
ดังนี้
ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันอย่างสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน
ให้ผลตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวที่ เหมาะสมต่อตําแหน่ งหน้าที่ ของพนักงานแต่ละคนอย่างเป็ น
ธรรม รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสําคัญในด้านการดูแลสวัสดิการ
ของพนักงานด้านต่างๆ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน
การเลื่อนตําแหน่ ง การเปลี่ยนสายงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ดําเนิ นการด้วย
ความซื่ อสัตย์ ปราศจากอคติ และอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
นั้น
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของพนักงาน โดยจัดให้มีการอบรมหรื อ
สัมมนาที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่ งนั้นๆ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิ ด
ศักยภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพและนําพาบริ ษทั ให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ทางวิชาชีพของพนักงาน
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
3.3
นโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อลูกค้า
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้า จึงได้กาํ หนดนโยบายในการปฏิบตั ิต่อลูกค้าดังนี้
บริ การลูกค้าด้วยความสุ ภาพ มีความกระตือรื อร้น พร้อมให้การบริ การ ต้อนรับด้วยความจริ งใจ เต็มใจ
ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผูร้ ับบริ การดุจญาติสนิท บริ การด้วยความรวดเร็ ว
รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาํ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
การบริ การโดยไม่มีการโฆษณาเกิ น ความเป็ นจริ งที่ เป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ ยวกับ คุณ ภาพ หรื อ
เงื่อนไขใดๆ ของผลิตภัณฑ์และการบริ การ
3.4
นโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อคูค่ า้ และ/หรื อ เจ้าหนี้
บริ ษทั มี นโยบายให้พนักงานปฏิ บตั ิ ต่อคู่คา้ และ/หรื อ เจ้าหนี้ ทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม ซื่ อสัตย์ และไม่เอารัดเอา
เปรี ยบคู่คา้ โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย หลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดย
มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
ไม่เรี ยก หรื อรับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการค้ากับคูค่ า้ และ/หรื อ เจ้าหนี้ กรณี ที่มีขอ้ มูล
ว่ามีการเรี ยก หรื อรับ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตเกิดขึ้น ต้องเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคูค่ า้
และ/หรื อ เจ้าหนี้ และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้อง
รี บแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
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นโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขัน
บริ ษ ัท มี น โยบายที่ จ ะปฏิ บัติ ต่ อคู่ แข่งทางการค้า โดยไม่ ละเมิ ดความลับ หรื อ ล่วงรู ้ ค วามลับ ทางการค้าของ
คู่แข่งขันด้วยวิธีฉอ้ ฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี้
ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม
ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
3.6
นโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษ ัท ให้ ค วามสํ าคัญ และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คมใกล้เคี ย งเกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพชี วิต และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงให้การสนับสนุ นกิ จกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนและสังคมเพื่อชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
3.5

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการมี นโยบายที่ จะเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่ เกี่ ยวกับธุ รกิ จและผล
ประกอบการของบริ ษทั ที่ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงิน
และการประกอบการที่แท้จริ งของบริ ษทั รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริ ษทั
คณะกรรมการมุ่งมัน่ ที่จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อ มู ล และความโปร่ ง ใสอย่างเคร่ ง ครั ด จัด ให้ มี ก ารเผยแพร่ ข ้อ มู ล ในเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ทั้ง ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางเผยแพร่ ทางสื่ อมวลชน ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริ ษทั ได้อย่างทัว่ ถึง และจะทําการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ประกาศใช้บงั คับ
บริ ษทั จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทําหน้าที่ ติดต่อสื่ อสารกับนัก
ลงทุ น หรื อ ผู ้ถื อ หุ ้ น รวมถึ ง นัก ลงทุ น สถาบัน และผู ้ถื อ หุ ้ น รายย่อ ย บริ ษ ัท จะจัด ให้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ วิเคราะห์ ผ ลการ
ดําเนินงานเป็ นประจํา รวมทั้งจะเผยแพร่ ขอ้ มูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ บริ ษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และเว็บไซต์ของบริ ษทั นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้ความสําคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับข่าวสารเป็ นประจํา โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ข้อมูลที่อยูบ่ นเว็บไซต์
จะมี การปรับ ปรุ งให้ทัน สมัยอยู่เสมอ ไม่ ว่าจะเป็ นวิสัยทัศ น์ พัน ธกิ จ งบการเงิ น ข่ าวประชาสัม พัน ธ์ รายงานประจําปี
โครงสร้างบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร โครงสร้างการถือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
นอกจากนี้ บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการ
ประกอบการที่แท้จริ งของบริ ษทั โดยอยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการ
บัญ ชี ซ่ ึ งเป็ นที่ ยอมรั บโดยทั่วไป บริ ษ ัทจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับกรรมการแต่ละท่ าน ตลาดจนบทบาทและหน้าที่ ข อง
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) และจะเปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งในรายงานประจําปี ของบริ ษทั (แบบ
56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1.
ตามข้อบังคับของบริ ษทั คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คนและกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย กรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผู ้
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด และกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
2.
คณะกรรมการ ประกอบกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารในจํานวนที่ มีการถ่วงดุลกัน
อย่างเหมาะสม และมีจาํ นวนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น และ
ตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยกําหนด และกรรมการอิ สระนั้น ๆ มี คุณ สมบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้อ ง
กําหนดด้วย
3.
คณะกรรมการ จะคัดเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่ งจากกรรมการอิสระทั้งหมดเพื่อแต่งตั้งให้ทาํ หน้าที่ ประธาน
กรรมการ
4.
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้ ประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ ดั การ ต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้
เกิดความชัดเจนให้ดา้ นความรับผิดชอบระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริ หารงานประจํา
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
ในการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ น สามัญ ประจําปี ทุ ก ครั้ งให้ก รรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึ่ งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออก
จากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จบั สลากกัน ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ น
ตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ ประชุมผูถ้ ือ
หุน้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
1.
2.
3.
4.

5.

เสี ยชีวติ
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนหุ ้นถือโดยผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุม และมีสิทธิ ออก
เสี ยง
ศาลมีคาํ สัง่ ให้ออก
บริ ษทั มี นโยบายให้กรรมการอิสระของบริ ษทั มี การดํารงตําแหน่ งต่อเนื่ องไม่เกิ น 9 ปี นับจากวัน ที่ ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก หากมีบริ ษทั มีความจําเป็ นต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดให้

[10]

บริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
การกํากับดูแลกิจการที่ดี

ดํารงตําแหน่งต่อเนื่ องมากกว่า 9 ปี จะต้องแสดงเหตุผล ความจําเป็ นในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่าน
ดังกล่าว
ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ น
ผูพ้ ิจารณาเสนอแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการและผูถ้ ือ
หุน้ โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1.

ผลประกอบการของบริ ษทั และขนาดธุ รกิ จ โดยพิจารณาเปรี ยบเที ยบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

2.

ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

3.

ประโยชน์ที่คาดว่าบริ ษทั จะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน

4.

ค่าตอบแทนที่กาํ หนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจําเป็ นและสถานการณ์
ของบริ ษทั ให้มาเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารได้

คณะกรรมการชุดย่ อย และหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
ปั จจุบันคณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อยจํานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงโดยได้มีการ
กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน
รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทํารายงานประจําปี แบบ 56-1 รายงานทางการเงินของบริ ษทั และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี การจัดทํารายงานทางการเงินเป็ นการจัดทําตามมาตรฐานการบัญชี ที่
รับรองโดยทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม และถือปฏิบตั ิสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการ
จัดทํา รวมทั้งกําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริ ษทั
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ู แลเกี่ ยวกับคุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น และเป็ นผูใ้ ห้ค วามเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการ
เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่ดีมนั่ คง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระดับที่
เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั จึงเห็นควรให้นาํ ระบบการบริ หารความเสี่ ยงมาปฏิบตั ิโดยมีกรอบการดําเนินงาน และขั้นตอนการ
บริ หารความเสี่ ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) ซึ่งเป็ นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริ หารความเสี่ ยงนําไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม
1.
กําหนดให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่ตอ้ งตระหนักถึงความเสี่ยง
ในการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของตนและองค์กรโดยรวม และต้องให้ความสําคัญในการบริ หารความเสี่ ยงด้านต่างๆ อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
2.
กําหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ ยง กําหนดตัวชี้วดั ความเสี่ ยง
แนวทางและบรรเทาความเสี่ ยง รวมถึงติดตมและประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งจัดทํารายงานที่
เกี่ยวกับความเสี่ ยงตามกรอบการดําเนินงานและขั้นตอนการบริ หารความเสี่ ยง
3.
กําหนดให้กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นส่วนหนึ่งในการจัดการวางแผนกลยุทธ์ และการ
ดําเนินงานของบริ ษทั
4.
เมื่อพนักงานพบเห็นหรื อรับทราบความเสี่ ยง โดยเฉพาะความเสี่ ยงด้านคอรัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้นต่อบริ ษทั
จะต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลตามนโยบายรับเรื่ องร้องเรี ยน และตามนโยบายการต่อต้านคอรัปชัน่ ของบริ ษทั
5.
มุ่งส่งเสริ มสนับสนุน และให้ความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการ และแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงแก่
ผูบ้ ริ หารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับ ได้ตระหนักถึงความสําคัญ และความมีส่วน
ร่ วมรับผิดชอบในการดําเนินการด้านบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นาํ ไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value Creation)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีมติให้จดั ตั้ง คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง เพื่อทบทวนและประเมินคาม
เสี่ ยงที่อาจมีผลต่อองค์กร ทั้งความเสี่ ยงจกภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมความเสี่ ยง สี่ (4) ประการดังนี้
1.
ความเสี่ ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2.
ความเสี่ ยงทางการเงิน (Financial Risk)
3.
ความเสี่ ยงด้านการดําเนินงาน (Operation Risk)
4.
ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (Compliance Risk)
คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง ต้องกําหนดกลยุทธ์ ที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ
ของบริ ษทั โดยต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ หาร
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั เป็ นไปตามเป้ าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จดั ให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่
มีประสิ ทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้ อง รักษา และดูแลเงินทุนของผูถ้ ือหุน้ และสิ นทรัพย์ของบริ ษทั กําหนดลําดับชั้น
ของการอนุมติ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร และพนักงาน กําหนดระเบียบการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมี
ฝ่ ายตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็ นไปตามที่
ระเบียบกําหนดไว้ รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่กาํ กับดูแลการดําเนินงาน และบริ หารงานบริ ษทั เพื่อให้
บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือโดยฝ่ ายตรวจสอบภายในซึ่งจะต้อง
รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูท้ าํ หน้าที่ตรวจสอบ และทบทวนระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั
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จรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบัตสิ ําหรับผู้บริหารและพนักงาน
บริ ษทั กําหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับผูบ้ ริ หารและพนักงานเพื่อถือปฏิบตั ิ ดังนี้
1.
ข้ อพึงปฏิบัตสิ ําหรับผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หาร หมายถึง พนักงานที่ มีผูใ้ ต้บงั คับบัญชา นอกจากผูบ้ ริ หารจะต้องพึงปฏิ บตั ิในจรรยาบรรณทุกๆ ข้อใน
ฐานะที่ เป็ นพนักงานคนหนึ่ งของบริ ษทั แล้ว ผูบ้ ริ หารต้องมีแนวทางปฏิบตั ิที่ดีเพื่อเสริ มสร้างการเป็ นผูบ้ ริ หารที่ดี และใน
ฐานะผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานจะต้องเป็ นผูน้ าํ และเป็ นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบตั ิที่ดีให้แก่พนักงานโดยทัว่ ไปด้วย
จึงกําหนดแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับผูบ้ ริ หารไว้ ดังนี้
1.1
ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสยั ทัศน์กว้างไกล ไม่
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยทุจริ ต ไม่ใช้ขอ้ มูลซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะของบริ ษทั และไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลความลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดาํ เนิ นการใดๆ อันเป็ นลักษณะที่ อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
1.2
ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิ บตั ิต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริ หารงานโดยปราศจากอคติ สนับสนุ นการสร้างศักยภาพใน
ความก้า วหน้าและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งานของพนัก งาน รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม ให้ พ นัก งานมี ค วามเข้า ใจในเรื่ อ ง
จรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบตั ิ จัดสรรสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุจริ ต
ใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
1.3
ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิต่อลูกค้า
ผูบ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิต่อลูกค้าตามข้อปฏิบตั ิจริ ยธรรมธุรกิจ ที่บริ ษทั กําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
1.4
ผูบ้ ริ หารต่อคูค่ า้
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิ บัติต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้องหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ มิชอบจากคู่คา้ และหาก
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่คา้ ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันแก้ไข
1.5
ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิ บัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็ น
ความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริ ต
1.6
ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ผูบ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม
รวมถึงให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
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2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

ข้ อพึงปฏิบัตสิ ําหรับพนักงาน
เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างการทํางานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
พนักงานพึงปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมัน่ เพียร และปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ
การทํางานให้ดียงิ่ ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริ ษทั
พนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทํางานของบริ ษทั โดยเคร่ งครัด
พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่ อฟั งผูบ้ งั คับบัญชาที่ สั่งการโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบี ยบข้อบังคับของ
บริ ษทั
พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้ อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะ
นําไปสู่ความเสี ยหายต่อตนเอง บุคคลอื่น และบริ ษทั
พนักงานพึ ง เคารพสิ ท ธิ แ ละให้เกี ยรติ ซ่ ึ งกัน และกัน หลี ก เลี่ ยงการนําข้อ มู ล ของผูอ้ ื่ น ทั้งในเรื่ อ งเกี่ ยวกับ การ
ปฏิบตั ิงาน และเรื่ องส่ วนตัวไปเปิ ดเผยหรื อวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายทั้งต่อบุคคลอื่น
และต่อบริ ษทั
พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่ อาจทําให้ตนเองปฏิ บัติหน้าที่ ด้วยความอยุติธรรม หากหลีกเลี่ ยง
ไม่ได้ให้พนักงานแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาในทันที
พนักงานต้องไม่ใช้ตาํ แหน่ งหน้าที่ หรื อประโยชน์จากหน้าที่ การงาน แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น
โดยมิชอบ อีกทั้ง พนักงานต้องไม่ประกอบธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั
พนักงานพึงปฏิบตั ิ ต่อลูกค้า คู่คา้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต และด้วยความเสมอภาค
พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
พนักงานพึงรายงานเรื่ องที่ได้รับทราบให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบโดยมิชกั ช้า เมื่อเรื่ องที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั
พนัก งานพึ งรั กษาดู แ ลสิ ท ธิ ป ระโยชน์ และทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท ให้มี ส ภาพดี ให้ได้ใช้ป ระโยชน์ อย่างเต็ม ที่
ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่า เสี ยหาย หรื อเสื่ อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

บทกําหนดโทษ
กรณี ที่ฝ่ายบริ หารและพนักงานปฏิ บตั ิมิชอบในลักษณะที่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ให้
พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริ ษทั และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ทั้งนี้ ให้แต่ละฝ่ ายงานเป็ นผู ้
พิจารณาเองในเบื้ องต้นและสรุ ปเรื่ องส่ งต่อให้ผูบ้ ังคับบัญชาระดับสู งและสายงานที่ เกี่ ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสิ นความผิด
พร้อมทั้งระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิ ดขึ้นรุ นแรงและก่ อให้เกิ ดความ
เสี ยหายเป็ นอย่างมาก ไม่อาจอยูใ่ นวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ให้เสนอต่อฝ่ ายบริ หาร เพื่อพิจารณาหาข้อสรุ ปและกําหนดโทษ
ต่อไป
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การกําหนดโทษ
1.
ตักเตือนด้วยวาจา
2.
ตักเตือนด้วยหนังสื อ
3.
พักงานชัว่ คราว
4.
เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยภายใต้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
5.
ดําเนินคดีตามกฎหมาย
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กฎบัตรของคณะกรรมการ
ด้วยบริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตระหนักถึงความสําคัญของระบบกํากับดูแลกิจการที่ดี
( Good corporate Governance ) จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั ขึ้น เพื่อเป็ นเครื่ องมือหรื อกลไกลที่สาํ คัญ
ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ที่มีประสิ ทธิผล โปร่ งใส สร้างความน่าเชื่อถือ และเพื่อสอดคล้องกับนโยบาย
ดังกล่าวบริ ษทั ฯ จึงได้มีมติกาํ หนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการดังนี้
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั คือ ตัว แทนผูถ้ ือหุน้ ที่แต่งตั้งโดยผูถ้ ือหุน้ เพื่อกับกับดูแลกิจการของบริ ษทั ให้เจริ ญรุ่ ง
เรื่ องและเกิดประโยชน์ที่สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องตระหนักถึงความสําคับของหลักธรรมาภิบาล
ในการส่งเสริ ม และสร้างความน่าเชื่อถือเชื่อหมัน่ ของผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนสาธารณชนและเชื่อว่าการปฏิบตั ิ
ตามหลักธรรมาภิบาลจะเอื้อยประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และเพื่อให้บรรลุถึงวิสยั ทัศน์ของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จะต้อง
ดําเนินการโดยใช้มาตรฐานจริ ยธรรมสูงสุด และปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้ และ
เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2.
โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
2.1 ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
2.2 ในการเสนอชื่อกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใน
ที่สาํ คัญ สําหรับบริ ษทั เช่น ด้านธุรกิจ การตลาด การบริ หารทรัพยากรบุคคล การเงิน กฎหมาย การจัดการ เป็ นต้น
2.3 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนหนึ่งที่ไม่นอ้ ยกว่าที่กฎหมายกําหนด โดยที่
กรรมการอิสระจะต้องเป็ นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรื องานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจโดยอิสระ
ของตน
3.

วาระการดํารงตําแหน่ งและการประชุม
3.1การเข้าเป็ นกรรมการให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์
3.2 การพ้นจากตําแหน่ง กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
- เสี ยชีวติ
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
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- ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุน้ ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออก
เสี ยง
- ศาลมีคาํ สัง่ ให้ออก
3.3 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ภายหลังที่บริ ษทั แปรสภาพ
เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดแล้ว กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกแลฝะปี ที่ 2 ภายหลังการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั
มหาชนจํากัดนั้น ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้น เป็ น
ผูอ้ อกจากตําแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อประธานกรรมการและการลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ที่
กรรมการย่นใบลาออก
- ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพระสาเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดเข้าเป็ นกรรมการการแทนใน
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2
เดือน โดยบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่ากับวาระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน โดยมติของคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
4.
อํานาจและหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการมีอาํ นาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการและดําเนินกิจการของบริ ษทั ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
4.2 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
4.3 จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ซึ่งผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4.4 กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนิ นธุรกิ จ งบประมาณของบริ ษทั รวมถึงควบคุมกํากับ
ดู แ ล (Monitoring and Supervision) การบริ ห ารและการจัดการของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อย ให้ เป็ นไปตาม
นโยบาย แผนงาน งบประมาณที่ ก ําหนดไว้ และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง ตลอดจนประกาศ ข้อ บัง คับ และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย อาทิเช่น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรื อ
จําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินที่สาํ คัญ เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
4.5 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั ินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดําเนินธุรกิจ ของบริ ษทั ที่เสนอ
โดยฝ่ ายบริ หาร
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4.6 ติดตามการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
4.7 ดําเนินการให้บริ ษทั มีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและ
การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม
4.8 พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกํากับดูแล
ให้มีระบบหรื อกระบวนการในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษทั อย่างเหมาะสม
4.9 พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริ หารงาน มีอาํ นาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของบุคคล
ดังกล่าว
ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ที่กาํ หนดนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทาํ ให้
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทํากับบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา
และอนุมตั ิไว้แล้ว
4.10 จัดทํารายงานประจําปี ของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึง
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิ
4.11 คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว
มีอาํ นาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขการมอบอํานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทาํ ให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ น
การอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
5.

การประชุม
5.1 การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึง
เป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม

[19]

บริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
การกํากับดูแลกิจการที่ดี

5.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือเสี ยงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสี ยงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้
ขาด
5.3 การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ตามปกติให้จดั ขึ้นอย่างน้อย ไตรมาสละหนึ่งครั้งให้ประธานกรรมการเป็ น
ผูเ้ รี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อในกรณี จาํ เป็ น ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธาน
กรรมการเรี ยกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้รับการ
ร้องขอ
5.4 ให้ประธานกรรมการ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผูก้ าํ หนดวัน เวลาและสถานที่
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกําหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่
อันเป็ นที่ต้งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรื อบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กาํ หนดสถานที่ ๆ ประชุมให้ใช้สถานที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นสถานที่ประชุม
5.5 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ประธานกรรมการ หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสื อนัด
ประชุมโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน หรื อส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และ
กิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณี จาํ เป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิ ทธิ
หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
6.

ค่ าตอบแทนกรรมการ
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรื อตามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนด ทั้งนี้ไม่วา่ จะกําหนดเป็ นจํานวน
แน่นอน หรื อกําหนดเป็ นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็ นคราวๆไป หรื อกําหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริ ษทั โดยไม่
กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการในอันที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั อีกต่างหากด้วย
7.

การประเมินผลของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีข้ ึนทุกปี โดยเป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล ทั้งนี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนําไปใช้เพื่อการปรับปรุ งการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิ ทธิผลมากขึ้น
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการกํากับการดูแลกิจการที่ดี ( Good corporate
Governance ) จึงได้พจิ ารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบขึ้น เพื่อเป็ นเครื่ องมือหรื อกลไกลที่สาํ คัญช่วยแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิผล โปร่ งใส สร้างความน่าเชื่อถือ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลในรายการทางเงิน มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการกํากับดูแลที่เพียงพอ และสอดคล้องกับ
นโยบายดังกล่าวคณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีมติกาํ หนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกําหนด อํานาจ หน้าที่ และความรักผิดชอบในการปฏิบตั ิงานหน้าที่ของคณะกรรมการการตรวจสอบในการกํากับ
ดูแลและตรวจสอบการบริ หารงาน การควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งการ
การจัดทํารายงานทางการเงิน ให้เป็ นไปตามนโยบายบัญชีและกฎระเบียบอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มีประสิ ทธิภาพ
ผลเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและเป็ นไปตามการตรวจสอบ และกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. องค์ ประกอบและวาระการดํารงตําแหน่ ง
คณะกรรมการการตรวจสอบ ( Audit committee ) ของบริ ษทั องค์ประกอบดังนี้ต่อไปนี้
2.1 คณะกรรมการการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 2 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ขอ้ บังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนด ในจํานวนนี้ตอ้ งมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน และบัญชี
2.2 แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการการบริ ษทั
2.3 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งสมาชิก 1 ท่าน ให้ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกําหนดให้
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อพนักงานบริ ษทั คนใดคนหนึ่งของบริ ษทั เป็ นเลขาขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. คุณสมบัติ
กรรมการการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
3.1 มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
3.2 ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษทั โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระ เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกําหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้
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(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ
กรรมการรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระ
เคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิหรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั
รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
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3.3
4.
4.1
4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
(10) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
อํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการการตรวจสอบมีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
สอบทานให้มีการบริ หารจัดการและปฏิบตั ิตามนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) ตามที่
กําหนดพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุม
ด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริ ษทั
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห้นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
4.7 คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจที่จะขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจําเป็ น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
4.8 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
5. วาระการดํารงตําแหน่ ง
5.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งตามวาระเดียวกับคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบซึ่ง
พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับหารแต่งตั้งใหม่อีกได้
5.2 ในกรณี กรรมการตรวจสอบจะขอลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง ให้แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
ประธานคณะกรรมการล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล
5.3 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรื อมีเหตุทาํ ให้กรรมการตรวจสอบไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ได้จนครบกําหนดวาระมีผลให้จาํ นวนกรรมการการตรวจสอบเหลือน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริ ษทั ความ
แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบทดแทนภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่จาํ นวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการการตรวจสอบโยกรรมการที่เข้าทดแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการการตรวจสอบซึ่งตนเข้ามาแทน
6. การประชุม
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษตาม
ความเหมาะสม โดยมีการกําหนดวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการทราบล้วงหน้าและให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
อย่างเพียงพอ
6.2 ต้องมีการกรรมการเข้าร่ วมในการประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม
6.3 มติที่ประชุมจะกระทําโดยได้รับเสี ยงข้างมากจากกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานการตรวจสอบเป็ นผูช้ ้ ีขาด
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6.4 ในระหว่างการสรรหากรรมการการตรวจสอบทดแทนตําแหน่งที่วา่ งลง ให้กรรมการตรวจสอบ ที่เหลืออยู่
จํานวนอย่างน้อย 2 คน สามารถดําเนินการประชุมและปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเชิญผูเ้ กี่ยวข้องได้แก่ กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
หรื อพนักงาน ของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ในกลุ่ม ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน ให้เข้าร่ วมประชุม หารื อ ชี้แจง
หรื อตอบข้อซักถามได้
6.5 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทําหนังสื อเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมแต่ละครั้ง
การกําหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารการประกอบการประชุมให้
คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเป็ นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการ
พิจารณาเรื่ องต่างๆ หรื อเรี ยกร้องขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิม่ เติม
6.6 มิให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีส่วนเสี ยใดๆ หรื อมีส่วนเกี่ยวข้อง ออกเสี ยงหรื อเสนอความเห็นในเรื่ องนั้นๆ
7. การรายงาน
7.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
หน้าที่อื่นใดที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เช่น รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งควรจะต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ องต่างๆไว้อย่างขัดเจน
7.2 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ถึงสิ่ งที่มีผลกะทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะ
การเงินและการดําเนินงาน และได้มีการหารื อกับคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารแล้วว่าต้องดําเนินการ
ปรับปรุ งแก้ไข เมื่อครบกําหนดเวลาที่กาํ หนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการ
ดําเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งหรื อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อาจรายงานสิ่ งที่พบดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
7.3 การรายงานต่อผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป รายงานกิจกกรมที่ทาํ ระหว่างปี ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจําปี ของบริ ษทั
8. การประเมินการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการการตรวจสอบ
การประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการการตรวจสอบให้เป็ นเป็ นประเมินรายบุคคลและประเมินทั้งคณะโดย
กําหนดปี ละ 1 ครั้ง โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานการประชุมประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษทั
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จดั ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริ มหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย
รับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายรวมทั้งดําเนินการ ในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
และกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏิบตั ิงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2.

องค์ ประกอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั และประกอบด้วย
กรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ
3.

การแต่ งตั้งวาระการดํารงตําแหน่ ง
3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
3.2 กรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีกตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั ว่าเหมาะสม
3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่งเมื่อครบวาระ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
3.4 คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อ
ประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ หรื อเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พน้ จาก
ตําแหน่งจากการลาออกหรื อกรรมการมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง ได้โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็ น กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน จะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ง
ตนแทนที่เท่านั้น
4.

ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบ

4.1 พิจารณาทบทวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ์ และ
นโยบายการพิจารณาสรรหาผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆตาม
โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กาํ หนดไว้
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4.2 กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อยต่างๆ
4.3 พิจารณาสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย กรรมการ
ผูจ้ ดั การ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) ในกรณี ที่มีตาํ แหน่งว่างลง
4.4 กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์อื่นใดทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การ
ให้สอดคล้องกับกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริ ษทั ผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
4.5 ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมาย
5.

การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั

6.

การประชุม
6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง และมีอาํ นาจในการเรี ยกประชุมเพิ่มได้ตามความจําเป็ น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
6.2 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่ วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจาํ เป็ นไม่อาจเข้าร่ วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า
6.3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นประธานที่ประชุมในกรณี ประธานกรรมการสรรหา
และพิจาณาค่าตอบแทน ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่อยูใ่ น
ที่ประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและ
กําหนดตอบแทนคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
6.4 การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กระทําได้โดยถือเสี ยงข้างมากทั้งนี้ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสี ยใด ๆ ในเรื่ อง ที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่ วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงมติในเรื่ องนั้นๆ
6.5 การจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้จดั ส่งล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นหรื อเร่ งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกําหนดวัดประชุมให้เร็ วกว่านั้นได้ โดยให้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
6.6 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้ามาร่ วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริ ง
ต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบได้
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ หารจัดตั้งขึ้นโดย คณะกรรมการบริ ษทั มีวตั ถุประสงค์เพื่อทําหน้าที่กาํ กับดูแลสนับสนุนและ
ส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้ าหมายที่
กําหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบตั ิที่เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และหลักจรรยาบรรณต่าง ๆ เพื่อส่งเสริ ม
ให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานรวมทั้งก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่ ององค์ประกอบวาระการดํารงตําแหน่ง อํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการบริ หาร ซึ่งใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษทั จึงกําหนดให้มีบตั รคณะกรรมการบริ หาร
2.

องค์ ประกอบและแต่ งตั้งคณะกรรมการบริหาร
2.1 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการ/ผูบ้ ริ หารจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็ นคณะกรรมการ
บริ หาร เพื่อปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริ หารคน
หนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร
2.2 กรรมการต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมี
เวลาพียงพอที่จะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั ได้
2.3 มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั จํากัดมหาชน จํากัด และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2.4 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรื อเข้าเป็ นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อผลประโยชน์ของบุคคล
อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการบริ หารดํารงตําแหน่งตามวาระที่
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบ
3.

วาระการดํารงตําแหน่ งและการประชุม
คณะกรรมการบริ หาร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมือครบ วาระ
แล้วหากคณะกรรมการบริ ษทั ยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการชุดเก่าปฏิบตั ิ
หน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริ หาร
ชุดเดิมที่หมดวาระในการแต่งตั้งต้องกระทําภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการบริ หารชุดเดิม
กรรมการบริ หารซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการบริ หารว่าง
ลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ แล้วยังคงเหลือวาระไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการ
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บริ ษทั แต่งตั้งกรรมการบริ ษทั แทนตําแหน่งว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้า
เป็ นกรรมการบริ หารดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการบริ หารที่ตนแทนเท่านั้น
4.

ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบ
4.1 ดําเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษทั ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ข้อกําหนด และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
4.2 พิจารณากลัน่ กรองข้อเสนอของฝ่ ายจัดการและนําเสนอเป้ าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณ
ประจําปี ของบริ ษทั ให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป
4.3 ควบคุม กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมาย แผนการดําเนิน
ธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่กาํ หนดไว้ และอํานาจบริ หารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
4.4 พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินงานที่เป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริ ษทั ตามงบลงทุนหรื องบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นต้น โดยวงเงินสําหรับแต่ละรายการเป็ นไปตามคู่มืออํานาจอนุมตั ิที่ผา่ นการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
4.5 มีอาํ นาจในการแต่งตั้ง ว่าจ้าง โยกย้าย เลิกจ้าง การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวมถึงอนุมตั ิงบประมาณ
การขึ้นเงินเดือนหรื อปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจําปี และการจ่ายเงินรางวัลประจําปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของ
บริ ษทั ตั้งแต่ระดับตํ่ากว่ากรรมการผูจ้ ดั การลงไป
4.6 ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจตามที่คณะกรรมการบริ หาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรื อการมอบอํานาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
4.7 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราวๆไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อํานาจ หรื อมอบอํานาจช่วงที่ทาํ ให้ผรู ้ ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด) มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย และ/
หรื อ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริ หารไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิการดําเนินการในเรื่ องดังกล่าว โดยเรื่ องดังกล่าวจะต้องเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) เพื่ออนุมตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่
เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซ่ ึงเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด
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5. ค่ าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริ หารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบําเหน็จจากบริ ษทั ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั กําหนดโดยไม่
กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิของกรรมการบริ หารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษทั ในการกําหนดนโยบายด้านการ
บริ หารความเสี่ ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกํากับดูแลให้มีระบบหรื อกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษทั อย่างเหมาะสม

2.

องค์ ประกอบคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงไม่จาํ เป็ นต้องดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้ง ประธานคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง และประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อทํา
หน้าที่ประสานงานในการนัดหมายการประชุม จัดเตรี ยมวาระประชุม นําส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึก
รายการประชุม
คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการบริ หารความเสยงต้องเป็ นบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็ นผูท้ ี่มีความสามรถ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่แก่บริ ษทั ได้
- มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ไม่เป็ นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกิจการของบริ ษทั หรื อเข้าเป็ น
หุน้ ส่วน หรื อกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันเป็ นทางการ แข่งขันกับกิจการของ
บริ ษทั ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอื่นหรื อผูอ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
-คณะกรรมการการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี หรื อการบริ หารความเสี่ ยงอย่าง
น้อย 1 ท่าน|
3.
การแต่ งตั้งวาระการดํารงตําแหน่ ง
3.1 ให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ ข้างต้น เพื่อดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
3.2 ในกรณี ที่กรรมการบริ หารความเสี่ ยงครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรื อไม่อาจดํารงตําแหน่งจนครบวาระซึ่ง
ส่งผลให้มีจาํ นวนกรรมการบริ หารความเสี่ ยงตํ่ากว่า 3 คน คณะกรรมการบริ ษทั ควรจะแต่งตั้งกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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รายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จาํ นวนสมาชิกไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิหน้าที่
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่งกรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่เข้ามาใหม่น้ ี จะอยูต่ าํ แหน่งได้พี
ยงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการความเสี่ ยงที่ตนเข้ามาแทน
4.

ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบ

4.1 กําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ ยง
สูงสุดที่องค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) และนําเสนอนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
อนุมตั ิ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ ยงประเภทต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรที่สาํ คัญ
4.2 วางกลยุทธ์และแผนการดําเนินการในการบริ หารความเสี่ ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริ มาณความเสี่ ยง โดยเฉพาะความเสี่ ยงที่สาํ คัญของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับที่องค์กร
กําหนด
4.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยง และดูแลให้บริ ษทั ดําเนินการตามนโยบาย
บริ หารความเสี่ ยงที่บริ ษทั กําหนด ตลอดจนการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
4.4 สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ ยง และดําเนินการเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ องค์กรมีการจัดการความเสี่ ยงอย่าง
เหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสี่ ยง โดยรวมถึงความมีประสิ ทธิผลของระบบ และ
การปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาํ หนด
4.5 พิจารณาการปรับปรุ ง แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงด้าน
ต่างๆ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4.6 รายงานสถานะความเสี่ ยงของบริ ษทั แนวทางที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข รวมถึงผลการดําเนินการต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ทุกไตรมาส
4.7 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นคราวๆไป
5.

การประชุม

5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงตามที่ประธานบริ หารความเสี่ ยงที่เห็นสมควรแต่ให้มีการ
ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุกๆระยะเวลา 3 เดือน
5.2 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงให้ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงหรื อบุคลซึ่งได้รับ
มอบหมาย ส่งหนังสื อนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมในกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทุก
ท่านล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้น
แต่กรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วน เพื่อรักษาสิ ทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั ให้สามารถแจ้งการถนัดประชุม โดยวิธีอื่นหรื อกําหนดวัน
ประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
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5.3 ให้การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เมื่อบริ ษทั มีแผนจะลงทุน มีแผนที่จะลงทุนในโครงการใหม่
ที่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แผนลงทุนดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น และมี
การบันทึกความคิดเห็นเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมครั้งต่อไป
6.

องค์ ประชุมและคะแนนสียง

6.1 ในประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ต้องมีกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการความเสี่ ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงไม่อยู่
ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คนใดคนหนึ่งทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
6.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเป็ นเสี ยงข้างมาก
6.3 ในการออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง กรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนหนึ่งมีสิทธิออกเสี ยงหนึ่งเสี ยงเว้นแต่
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงส่วนได้เสี ยในเรื่ องไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอิกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
6.4 ให้ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูร้ ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบทุกไตรมาส
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ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูงสุดของบริ ษทั และทําหน้าที่เป็ นประธานของคณะ
กรรมการบริ หาร มีอาํ นาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมาย ในการบริ หารจัดการเพื่อให้บรรลุตามแผน
ธุรกิจและเป้ าหมายที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้
1. นําคณะบริ หารและควบคุมการบริ หารให้บริ ษทั มีการเจริ ญเติบโตและเพิ่มความมัน่ คงอย่างต่อเนื่องตาม
นโยบาย และทิศทางธุรกิจที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. ดําเนินการ หรื อบริ หารงานให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปี ที่วางไว้
3. มีอาํ นาจอนุมตั ิเงิน หรื อการใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป็ นผูป้ ระกันชําระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริ ษทั
4. เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจของบริ ษทั ในการบริ หารกิจการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
นโยบายของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มติคณะกรรมการบริ ษทั และมติคณะกรรมการบริ หาร
ทั้งนี้ อํานาจของประธานกรรมการบริ หาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานกรรมการบริ หาร
เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอํานาจ และ/หรื อ การมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใด ที่ตนหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีส่วนได้
ส่วนเสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอันใดขัดแย้งกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งการอนุมติรายการดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
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ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรื อบริ หารงานประจําวันของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
2. จัดทํานโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปี ของบริ ษทั เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หาร และคณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
3. กํากับดูแลการดําเนิ นงานหรื อการปฏิ บตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการของบริ ษทั รวมถึ งการตรวจสอบ ติ ดตาม และประเมินผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ให้
เป็ นไปตามนโยบายที่ ก ําหนด และมี ห น้าที่ รายงานผลการดําเนิ น งานการบริ ห ารจัด การ รวมถึ งความคื บ หน้าในการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
4. พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินงานที่เป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริ ษทั ตามงบลงทุนหรื องบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั โดยวงเงินสําหรับแต่ละรายการเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในคู่มืออํานาจอนุมตั ิที่ผา่ นการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจําปี ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
5. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายในการดําเนินการตามธุรกิจปกติของบริ ษทั เช่นการจัดซื้ อวัสดุก่อสร้าง โดย
วงเงินสําหรับแต่ละรายการเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในคู่มืออํานาจอนุมตั ิที่ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว แต่
ไม่เกินงบประมาณประจําปี ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
6. มี อาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิ การใช้จ่ ายเงิ นลงทุ นที่ สําคัญๆ ที่ ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณประจําปี ตามที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
7. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นไปตามคู่มืออํานาจอนุมตั ิซ่ ึงผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
8. มีอาํ นาจออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปตามนโยบาย
และเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั เพื่อรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
9. มีอาํ นาจในการแต่งตั้ง ว่าจ้าง โยกย้าย การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่
ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การลงไป
10. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้การดําเนินการทาง
ธุรกิจรวมทั้งการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของบริ ษทั ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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11. มีอาํ นาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทํางานชุดต่างๆ หรื อมอบอํานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรื อหลายคน
ปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกรรมการผูจ้ ดั การ หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อํานาจตามที่ กรรมการผูจ้ ดั การเห็ นสมควร และภายในระยะเวลาที่ เห็ นสมควร ซึ่ งกรรมการผูจ้ ดั การอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรื อการมอบอํานาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
12. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ ในการดําเนิ นการเรื่ องใดที่กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ตามนิ ยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น) และ หรื อ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด/หรื อ บริ ษทั ย่อย และ/มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั และ (
ดการ ไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิการดําเนินการในเรื่ องดังกล่าว โดยเรื่ องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกรรมการผูจ้ ั
หรื อที่ ป/ที่ประชุมคณะกรรมการและระชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่ออนุ มตั ิต่อไป (แล้วแต่กรณี ) ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไป
ตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซ่ ึงเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหรื อ ตลาดหลักทรัพย์/
หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด/แห่งประเทศไทย และ
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กฎบัตรของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการตระหนักถึ งความสําคัญ ของบทบาท หน้าที่ และความรั บผิด ชอบของเลขานุ การบริ ษ ัท จึ งได้
พิจารณาแต่งตั้งเลขานุ การบริ ษทั ขึ้น เพื่อทําหน้าที่ ช่วยสนับสนุ นกิ จกรรมด้านต่างๆ ของคณะกรรมการ และเพื่อช่วยให้
คณะกรรมการและบริ ษทั เอง สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ที่กาํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรกําหนดกฎบัตรของเลขานุการบริ ษทั ไว้ดงั ต่อไปนี้
1.
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุ การบริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ หน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตามพ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้กาํ หนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสําหรับเลขานุการบริ ษทั ไว้โดยเฉพาะดังนี้
1.1

ดูแลและให้คาํ แนะนําแก่ กรรมการและผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับการปฏิ บัติตามกฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบี ยบ และ
ข้อบังคับของบริ ษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ

1.2

รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบตั ิ
ตามมติของที่ประชุมดังกล่าว

1.3

ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่ วนที่ รับผิดชอบเป็ นไปตามระเบี ยบและข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

1.4

จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.4.1 ทะเบียนกรรมการ
1.4.2 หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
1.4.3 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
1.4.4 รายงานประจําปี ของบริ ษทั
1.4.5 รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
1.5
จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่บริ ษทั ได้รับรายงานนั้น
2.

หลักในการปฏิบัตงิ านของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผถู ้ ือหุน้ โดย
2.1
กระทําการโดยสุจริ ตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
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2.2

ไม่ห าประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ที่ ล่วงรู ้ มา เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรื อใช้
ทรั พย์สินหรื อโอกาสทางธุ รกิ จของบริ ษทั ในลักษณะที่ เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรื อหลักปฏิ บัติท่วั ไปตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

3.

กรณีทเี่ ลขานุการบริษัทพ้ นจากตําแหน่ ง หรื อไม่ อาจปฏิบัตหิ น้ าทีไ่ ด้
แนวทางการปฏิบตั ิในกรณี ที่เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตําแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ กําหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุ การบริ ษทั คนใหม่ภายใน 90 วัน นับ แต่วนั ที่ เลขานุ การบริ ษ ัทคนเดิ มพ้น จาก
ตําแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ ได้
ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจมอบหมายให้กรรมการท่ านหนึ่ งท่านใด ปฏิ บัติหน้าที่ แทนในช่ วงเวลาที่ เลขานุ การ
บริ ษทั พ้นจากตําแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริ ษทั ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ที่จดั ให้มีผรู ้ ับผิดชอบในตําแหน่งดังกล่าว
ดําเนิ นการแจ้งให้สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามข้อ 1.1 และ
1.2

3.1
3.2
3.3
3.4
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ข้ อกําหนดในการทําธุรกรรมของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
บริ ษทั ถือเป็ นนโยบายที่สาํ คัญที่จะไม่ให้ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน
ใช้โ อกาสจากการเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และบุ ค คลอื่ น ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกัน กับ บริ ษ ัท แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน จึงกําหนดเป็ นข้อปฏิบตั ิสาํ หรับ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง
กับบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1.
หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
2.
ในกรณี ที่จาํ เป็ นต้องทํารายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ให้ทาํ รายการนั้นเสมือนการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วน
ได้เสี ยในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
3.
ในกรณี ที่เข้าข่ายเป็ นรายการที่ เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องปฏิ บตั ิตาม หลักเกณฑ์
วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั จดทะเบียนอย่างเคร่ งครัดโดย
3.1
การทําธุรกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ �ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ตนมีสถานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่ มีความเกี่ ยวข้องแล้วแต่กรณี จะต้องขออนุมตั ิหลักการ และ
วงเงินในการทําธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการ หรื อเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการได้อนุมตั ิ
ไว้แล้ว
3.2
ให้จดั ทํารายงานสรุ ปการทําธุรกรรมที่มีขนาดรายการ ตามหลักการที่ได้ผ่านการอนุมตั ิตามข้อ 3.1 เพื่อ
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส หรื อตามความประสงค์ของคณะกรรมการ
4.
ในกรณี ที่ธุรกรรมที่ เข้าข่ายเป็ นรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ที่ ไม่เป็ นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ 3.1 ในการทํา
ธุรกรรมดังกล่าว ให้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ก่อนที่จะมีการทํารายการเป็ นครั้งๆ ไป
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นโยบายทีส่ ําคัญของบริษัท และการติดตามดูแลให้ มกี ารปฏิบัติ
1.

นโยบายด้ านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั มี นโยบายที่ จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิ ทธิ ภาพและมี ประสิ ทธิ ผล คณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ่ ึ งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งดําเนิ นการ
ทบทวนความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอเพื่อปกป้ องเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ ้นและทรัพย์สิน
ของบริ ษทั การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิ น การดําเนิ นงาน การกํากับดูแลการปฏิ บัติงานให้
เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริ หารความเสี่ ยง ระบบการควบคุมภายในที่บริ ษทั จัดไว้ เพื่อช่วยให้
บริ ษทั มีความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่วางไว้ในเรื่ องของระบบข้อมูลและ
รายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่ องดังนี้
1.
ได้มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทํางานของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.
ทรัพย์สินของบริ ษทั มีอยูจ่ ริ ง และได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็ นอย่างดี
3.
การดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
4.
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริ ษทั ได้มีการบรรลุและดําเนินการอย่างมีประสิ ทธิผล
การตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็ นระบบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั และใช้
บริ ก ารของสํ านั ก งานตรวจสอบภายนอกร่ ว มด้ว ย เพื่ อ กํากับ ดู แ ลการทํา งานในด้านต่ า งๆ และรายงานโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้คาํ ปรึ กษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบการบริ หารความ
เสี่ ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริ หารความเสี่ ยง และกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั
ได้จดั ให้มีข้ ึนอย่างเพียงพอ มีประสิ ทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2.
นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ยง
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็ นระบบตั้งแต่วนั ที่ 5 เมษายน 2560 โดย
จัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อทําหน้าที่ในการจัดทํานโยบาย วางระบบ และประเมินความเสี่ ยงต่างๆ ทั้งที่เกิด
จากปั จจัยภายนอกและจากการบริ หารงาน และการปฏิ บัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกําหนดแนวทางในการบริ หารและ
จัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ มีการสื่ อสาร จัดฝึ กอบรมสัมมนาเชิงปฏิ บตั ิการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการบริ หารความเสี่ ยง กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั มีดงั นี้
2.1

การกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริ หารความเสี่ ยง
เป็ นการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางบริ หารความเสี่ ยงให้
สอดคล้อ งกับ กลยุท ธ์ เป้ าหมาย แผนและทิ ศ ทางการดําเนิ น ธุ รกิ จ ซึ่ งบริ ษ ัท จะมี ก ารทบทวนเป็ นประจําทุ กปี และจะ
ดําเนินการจัดทําพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
2.2
การระบุความเสี่ ยง
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เป็ นการระบุความเสี่ ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ ยงที่
เกิ ดจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก เช่นจากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการ
ตัดสิ นใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริ หารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความ
ปลอดภัย เป็ นต้น ซึ่ งบริ ษทั จะบริ หารความเสี่ ยงโดยพิจารณาจัดลําดับความเสี่ ยงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่ งถ้า
อยูใ่ นเกณฑ์สูงและสูงมากบริ ษทั จะนํามาความเสี่ ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน
2.3
การวิเคราะห์ความเสี่ ยง
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ ยงที่ เหลืออยู่หลังจากได้ประเมิน ระบบการควบคุมที่ มีอยู่ และการ
จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ ยง ซึ่ งหากความเสี่ ยงที่เหลือยังคงอยูใ่ นระดับสู งหรื อสู งมาก จะต้องกําหนดมาตรการการ
จัดการความเสี่ ยงทันที โดยผูบ้ ริ หารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ ยงที่เหลืออยูใ่ นระดับปานกลางหรื อระดับตํ่า ให้
กําหนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ ายหรื อแก้ไขในกระบวนการปฏิบตั ิงาน
2.4
การจัดการความเสี่ ยง
เป็ นการกําหนดวิธีการจัดทําแผนในการจัดการความเสี่ ยงที่ มีความสําคัญ ตามที่ได้มีการจัดลําดับไว้ในขั้นตอน
ของการวิเคราะห์ความเสี่ ยง การจัดการความเสี่ ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง
การใช้ประโยชน์จากความเสี่ ยง หรื อการยอมรับความเสี่ ยง
2.5
การติดตามผลและการสอบทาน
เป็ นขั้นตอนของการติดตามผลการบริ หารความเสี่ ยงตามแผนที่ กาํ หนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความ
เสี่ ยง ซึ่งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะติดตามและรายงานให้ผบู ้ ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ
3.

นโยบายด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ
บริ ษทั กําหนดให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่ เป็ นสารสนเทศทางการเงิน และ
สารสนเทศเรื่ องอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้รับสารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกันโดยสารสนเทศของบริ ษทั จะต้องจัดทําขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่ งใส และต้องเปิ ดเผย
สารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริ ง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
4.
นโยบายด้ านบัญชีและการเงิน
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการทํารายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่ งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็ นจริ ง ทันเวลา
สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ หน่วยงานของรัฐ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นจึงกําหนดให้บุคลากรทุกระดับ
จะต้องปฏิ บตั ิตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกําหนด
ทางบัญชีและการเงินของบริ ษทั และหลักการบัญชีที่ยอมรับทัว่ ไปอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
4.1
ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
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การบันทึ กรายการทางธุ รกิ จทุ กอย่างของบริ ษทั จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มี
ข้อจํากัดหรื อยกเว้นการบันทึ กรายการตามความเป็ นจริ ง ตามมาตรฐานการบัญชี ที่เป็ นที่ ยอมรับ และตามข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม
4.2
รายการทางบัญชีและการเงิน
รายการทางบัญ ชี และการเงิ น ทุ กประเภทของบริ ษ ัท จะต้องมี ค วามถูก ต้องชัดเจน มี ขอ้ มูลที่ เป็ นสาระสําคัญ
เพียงพอ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทัว่ ไป และเป็ นไปตามระเบียบการเงินและ
การบัญ ชี ของบริ ษ ัท พนักงานทุ กคนต้อ งตระหนัก ถึ งความถูกต้อ งของรายการบัญ ชี และการเงิ น ของบริ ษ ัท เป็ นความ
รับผิดชอบร่ วมกันของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในชั้นตอนต่างๆ
5.
นโยบายด้ านการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
บุคคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ิตามระเบี ยบ และข้อกําหนดตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรื อ
ต่างประเทศ และก่อนการปฏิ บตั ิงานใดๆ ที่ อาจมีขอ้ กฎหมายกําหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มี การสอบทานอย่าง
รอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผูท้ ี่รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
6.

นโยบายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษทั มีนโยบายที่ จะให้พนักงาน และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วย
วงจรเครื อข่ายการสื่ อสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ ที่ ใช้ในการปฏิบตั ิการและประมวลผลข้อมูล เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ขดั ต่อกฎหมาย หรื อพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิ ทธิผลทางธุรกิจของบริ ษทั จึงกําหนดให้ถือปฏิบตั ิ ดังนี้
6.1
นําระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเข้ามาใช้ในทุ กด้านของงานพร้ อมกับพัฒ นาบุ คลากรของบริ ษทั ให้มีความรู ้
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
6.2
พนักงานจะต้องนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่ งเสริ มกิ จการของบริ ษทั ต้องไม่กระทําเพื่อประโยชน์
ส่วนบุคคล หรื อละเมิดจริ ยธรรม และศีลธรรมอันดี
6.3
ข้อมูลที่ได้บนั ทึกผ่านและเผยแพร่ ผา่ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้นๆ
ที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมาย หรื อละเมิดต่อบุคคลที่สาม
6.4
ใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกกฎหมาย
6.5
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมตั ิและปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาํ หนดไว้
6.6
เจ้าของข้อมูลจะต้องป้ องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สาํ คัญทางธุรกิจของตนเอง จากการเข้าถึง
จากภายนอกหรื อการโจรกรรมและการบ่อนทําลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริ ษทั จะดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
6.7
ผูม้ ี หน้าที่ รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ ได้รับการมอบหมายจากบริ ษทั มี ห น้าที่ ตอ้ ง
กําหนดมาตรการในการควบคุมและป้ องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมัง่ คงและปลอดภัย รวมทั้ง
ต้องติดตามให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดโดยเคร่ งครัด
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7.

นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษ ัทยึดมัน่ การดําเนิ นธุ รกิ จตามหลักบรรษัท ภิ บาลที่ ดี ซึ่ งรับ ผิดชอบต่อสังคมและผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ยทุ กกลุ่ม
บริ ษทั ตระหนักดีวา่ การคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็ นธรรมในการดําเนิ นธุรกิจอันจะส่ งผลเสี ยหายต่อ
บริ ษทั และสังคม ดังนั้นเพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั มีเจตนารมณ์ที่จะป้ องกันและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ขึ้น
บริ ษทั จึงจัดทํานโยบายฉบับนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มบุคคลกรและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องใช้เป็ นหลักปฏิ บตั ิ ในการป้ องกันการทุจริ ต
และคอร์รัปชัน่ โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย ดังต่อไปนี้
1
คํานิยาม
“การคอร์ รัปชั่ น” (Corruption) หมายถึง การติ ดสิ นบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอหรื อ
สัญญาว่าจะให้ การรั บหรื อเรี ยกร้องซึ่ งเงิ น ทรั พย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่น ใด กับเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ
หน่ วยงานของรั ฐ หน่ วยงานของเอกชน หรื อผูท้ ี่ มีห น้าที่ ไม่ว่าทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม เพื่ อ ให้ บุค คล
ดังกล่าวกระทําหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อเพื่อให้ได้มาหรื อรักษาซึ่ งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่
ถูกต้อง
2

3

4

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ต้องไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการเรี ยกร้อง หรื อยอมรับการ
คอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบไม่วา่ ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรื อคน
รู ้จกั หรื อเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ และให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ฉบับนี้
อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ และข้อกําหนดในการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1
คณะกรรมการ มี ห น้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบในการกํา หนดและอนุ ม ัติ น โยบายต่ อ ต้า นการ
คอร์ รัปชัน่ และกํากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่ อ ให้ ม ่นั ใจว่าฝ่ ายจัด การตระหนัก ถึ งความสําคัญ และนํานโยบายไปปฏิ บัติ จนเกิ ด เป็ น
วัฒนธรรมขององค์กร
3.2
คณะกรรมการตรวจสอบ มี หน้าที่ และรับ ผิดชอบในการสอบทานให้บริ ษทั มี การควบคุ ม
ภายในอย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่
3.3
กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบ ให้การส่งเสริ ม สนับสนุน และ
ควบคุมดูแลเพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้าน
การคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอว่ามี
ความเหมาะสมและเป็ นปั จจุบนั
3.4
ฝ่ ายตรวจสอบหน้าที่ รับ ผิด ชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิ บัติ ว่าเป็ นไปตาม
นโยบาย แนวทางปฏิ บัติ ที่ บ ริ ษ ัท ได้ก ําหนดไว้ และสอดคล้อ งกับ ระเบี ย บข้อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั มีความเหมาะสมเพียงพอและ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตและแนวทางปฏิบตั ิ
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4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

บริ ษทั กําหนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน ต้องปฏิ บัติอย่างระมัดระวังต่อ
รู ปแบบของการคอร์รัปชัน่ ดังนี้

การให้ หรื อรับสินบน
ห้ามให้หรื อรับสิ นบนทุกรู ปแบบ ไม่วา่ จะด้วยตนเองหรื อมอบหมายให้ผอู ้ ื่นกระทํา
แทนตน

การให้ หรื อรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง และผลประโยชน์ อื่น ๆ
การให้หรื อรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ จากลูกค้า คู่คา้ หรื อ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ให้ปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณ ของบริ ษทั

การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน
บริ ษทั กําหนดให้การบริ จาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน
ดังนี้
1)
ต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขดั ต่อศีลธรรม และไม่
เกิดผลเสี ยหายต่อส่วนรวม
2)
ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนอนุมตั ิรายการเพื่อการบริ จาค ที่บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่า การคอร์รัปชัน่ เป็ นสิ่ งที่ยอมรับ
ไม่ได้ ทั้งการกระทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้า
ข่ายการคอร์ รัปชัน่ ที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั จะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่ รับผิดชอบให้
ทราบ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่างๆ
บริ ษทั ให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ หรื อแจ้งเบาะแสเรื่ อง
การคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดยจะไม่มีการลงโทษหรื อให้ผลในทางลบต่อพนักงานที่
ปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แม้วา่ การกระทํานั้นอาจทําให้บริ ษทั สูญเสี ยโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ นี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตั้งแต่การ
คัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม และการประเมินผลปฏิบตั ิงานของพนักงาน
โดยกําหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่ อสารทําความเข้าใจกับพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิ
ตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิภาพ

8.

การติดตามดูแลให้ การปฏิบัติ
บริ ษทั กําหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ที่ จะต้องรับทราบ
ทําความเข้าใจและถือปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบตั ิที่กาํ หนดไว้ในคู่มือนี้อย่างเคร่ งครัด
ผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่จะดําเนิ นการให้พนักงานภายใต้สาย
บังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิบตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมของบริ ษทั อย่างจริ งจัง หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และหนักงานผูใ้ ด
กระทําผิดหลักการกํากับ ดู แลกิ จการตามที่ กาํ หนดไว้ จะได้รับโทษทั้งทางวินัย และหากมี การกระทําที่ เชื่ อได้ว่าทําผิด
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริ ษทั จะส่งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินการต่อไป
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บริ ษทั เอสทีซี คอนกรี ตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
การกํากับดูแลกิจการที่ดี

หากพนักงานพบเห็นการกระทํา ผิดกฎหมาย และ/หรื อ หลักการกํากับดูแลกิจการตามที่กาํ หนดไว้ในคู่มือนี้ ให้
แจ้งข้อร้ องเรี ยนหรื อข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ัดการ หรื อ
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั จะดําเนิ นการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส เพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นกับผูแ้ จ้งข้อร้องเรี ยนดังกล่าว

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