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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักและเชื่อมั่นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ว่าเป�นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มสี ่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการจึง
เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นต่อบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะ
ผู้นำองค์กร การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน การสรรหาและพัฒนาบุคลากรของบริษัท การเสริมสร้างบุคลากรให้มี
วิสัยทัศน์ก้าวไกลต่อการสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับบริษัท การดำเนินงานอย่างเป�ดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ การมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน การรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มสี ่วนได้เสียอื่น ตลอดจนการ
พัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ภายใต้ป�จจัยการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องต่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป โดยปรับปรุงให้สอดรับกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจด
ทะเบียน ป� 2560 และหวังเป�นอย่างยิ่งว่า นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้จะสะท้อนถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่
ชัดเจนของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกท่าน

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
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บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลที่ดี ตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ป� 2560 ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการของบริษัท เอสทีซี
คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำข้อกำหนดที่เกีย่ วข้องกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เป�นแนวทางในการปฏิบัติ
ดังนี้
1.
จริยธรรมทางธุรกิจ
2.
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.
จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัตสิ ำหรับผู้บริหารและพนักงาน
4.
กฎบัตรของคณะกรรมการ
5.
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
8.
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
9.
ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร
10.
ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
11.
กฎบัตรของเลขานุการบริษัท
12.
ข้อกำหนดในการทำธุรกรรมของ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
13.
นโยบายที่สำคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ
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จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทมีหลักจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัท ยึดถือเพื่อเป�นแนวทางใน
การปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัท ดังนี้
1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
.

บริ ษ ั ท จะดำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส มี ก ารเป� ด เผยข้ อ มู ล
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งมั่นต่อการ
สร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเติบโตที่มั่นคงภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่
เปลี ่ ย นแปลงไปตามนโยบายของรั ฐ บาลในแต่ล ะยุ ค สมั ย เพื ่ อ ก่ อ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

2 การปฏิบัติต่อพนักงาน
.

บริ ษ ั ท จะปฏิ บ ั ต ิ ต ่ อ พนั ก งานทุ ก ระดั บ ของบริ ษ ั ท อย่ า งเท่ า เที ย ม
เป�นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นความสำคัญ
ของการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรของบริษัท
ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีการอบรม การสัมมนา และการฝ�กอบรมแก่พนักงาน
แต่ ล ะระดั บ อย่ า งสม่ ำ เสมอ และสร้ า งแรงจู ง ใจให้ พ นั ก งานที ่ ม ี ค วามรู้
ความสามารถในระดับสูงให้ร่วมดำเนินงานกับบริษัทเพื่อเป�นกำลังในการร่วม
พัฒนาบริษัทต่อไป นอกจากนี้ บริษัทกำหนดแนวทางการต่ อต้านทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น และปลูกฝ�งให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิ
ชอบเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น เป�นต้น

3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า
.

บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าสามารถแข่งขันได้บน
ข้ อ มู ล ที ่ เ ท่ าเทีย มกั น และมี ร ะบบการคัด เลื อ กคู่ ค ้ าภายใต้ หลัก เกณฑ์ที่
ยุติธรรม มีความเป�นกลาง และปราศจากการมีส่วนได้เสีย รวมถึงการจัดการ
เจรจาทางการค้าเพื่อสร้างโอกาสในการต่อรองที่จะยังมาซึ่งความเป�นธรรม
แก่คู่สัญญาทุกฝ่าย อีกทั้ง บริษัทมีการจัดให้มีระบบการติดตามเพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน และป้องกันมิให้
เกิดการประพฤติทุจริตหรือการประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน

4 การปฏิบัติต่อลูกค้า
.

บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทโดยการรักษาและพัฒนาซึ่งคุณภาพและ
มาตรฐานของสินค้าและบริการของบริษัทโดยการให้บริการทีต่ อบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า การสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว การจัดให้มีบริการหลังการขายหรือการ
ให้บริการเพื่อติดตามความพึงพอใจและพัฒนาคุณภาพสินค้าและคุณภาพ
การให้บริการต่อไป ตลอดจน
การให้บริการด้านข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่บดิ เบือน หรือ
เกินความจริงต่อลูกค้า และจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งป�ญหา พฤติกรรมหรือ
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การให้บริการทีไ่ ม่เหมาะสมเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และกำหนดวิธี
ทางป้องกันมิให้เกิดกรณีปญ
� หาเช่นเดิมหรือ
ที่คล้ายคลึงกันหรือที่มีลักษณะอย่างเดียวกันในอนาคต
5 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
.

บริษัทจะปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทมีต่อเจ้าหนี้ตามที่
ระบุในสัญญาอย่างเคร่งครัด

6 การปฏิบัติต่อลูกหนี้
.

บริษัทจะปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทมีต่อลูกหนี้ตามที่
ระบุในสัญญาอย่างเคร่งครัด

7 การปฏิบัติต่อคู่แข่ง
.

บริษัทจะดำเนินธุรกิจของบริษัทตามกลยุทธ์ทางธุรกิจภายใต้กติกาทางธุรกิจ
และอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการ
แข่งขันอย่างเสรีและเป�นธรรม

8 การปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม
.

บริ ษ ั ท ให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว มต่ อ สั ง คมและการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สิ ่ ง แวดล้ อ มโดยการปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ที่
เกี ่ ย วข้ อ ง ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่
เสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประเทศชาติ
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หลักการกำกับดูแลกิจการทีดี
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป�นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของ
บริษัท ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่
พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มสี ว่ นได้เสียอื่นๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีขึ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ป� 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป�นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญ
ตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่าง
โปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป�นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ
ของบริษัท เป�นไปด้วยความเป�นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เพื่อให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม บริษัทจึงได้จัดทำ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ป� 2560 ซึ่ง
จัดทำโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป�นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
หลักปฏิบัติ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมการต้องมีความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมี
การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งคลอบคลุมถึง
1) กำหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2) กำหนดนโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
3) ติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
แนวปฏิบัติ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำขององค์กร บริษัทจะกำหนด
บทบาท อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
กฎหมายซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทให้เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษ ั ท และมติ ท ี ่ ป ระชุ ม ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมั ด ระวั ง และความซื่ อ สั ต ย์ ส ุ จ ริ ต แล้ ว
คณะกรรมการบริษัทจะมีหน้าที่กำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งจะเป�นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
กำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนเป�นผู้จัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย และคอยติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท
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หลักปฏิบัติ 1.2
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (governance
outcome) อย่างน้อยดังนี้
1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and
performance with long-term perspective)
2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and
responsible business)
3) เป�นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship)
4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ป�จจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
แนวปฏิบัติ
บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจะจัดทำหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ
และข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายอื่นๆ ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานไว้เป�นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อเป�นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการดำเนินงาน และจะกำกับดูแลให้มีการสื่อสาร
ให้ทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบาย และการ
ปฏิบัติเป�นประจำโดยบริษัทจะมีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ
และข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งการสื่อสารและเผยแพร่สำหรับการปฐมนิเทศ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่
หลักปฏิบัติ 1.3
คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of
care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป�นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติ
บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
มติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและดําเนินการในกรณีที่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น เป�นต้น รวมทั้งมี
กระบวนการอนุมัติการดําเนินงานที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงการลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำ
รายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้าง
ความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป�น
ผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง/ป� และกำหนดนโยบายว่าขณะลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการ
อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
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หลักปฏิบัติ 1.4
คณะกรรมการจะต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขต การ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
แนวปฏิบัติ
เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบบริษัทจึงจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามดูแลให้กรรมการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวทุกป�อย่างน้อยป�ละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้แก้ไข
ให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท
หลักปฏิบัติ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป�นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1
คณะกรรมการจะต้องกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป�นไปเพื่อความ
ยั่งยืน โดยเป�นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม
แนวปฏิบัติ
บริษัทจะมีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และเพื่อให้บุคลากรในทุกระดับขององค์กรยึดถือเป�นหลักในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความพร้อม ความ
ชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงป�จจัยต่าง ๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี มาใช้ อ ย่า งเหมาะสม เพื่ อ ความยั ่ ง ยื น ทั ้ ง นี ้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ มี ก ารแต่ง ตั ้ ง คณะกรรมการบริ ห ารซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการบริหารทั้งสิ้น 5 คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการให้เป�นไป
ตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
หลักปฏิบัติ 2.2
คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/
หรือประจำป�ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
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แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำป�ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการ โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ป�จจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องบน
พื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การ
ประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีการติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และ
แผนงานประจำป�อยู่เสมอ เพื่อกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมตามแผนที่
กำหนด
หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ
สัดส่วนกรรมการที่เป�นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป�นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทเป�นผู้กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ ขนาด สัดส่วน
กรรมการที ่ เ ป�น อิ ส ระอย่ า งเหมาะสม และคำนึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ต ิ ท ี่ ห ลากหลายทั ้ ง ในด้ านเพศ ทั ก ษะ ประสบการณ์ และ
ความสามารถที่เป�นประโยชน์และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาประกอบกับความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โครงสร้างป�จจุบันคณะกรรมการบริษัทมี 9 คน แบ่งเป�นกรรมการที่เป�นผู้บริหารจำนวน 5 คน และกรรมการอิสระ
จำนวน 4 คน และบริ ษ ั ท มี น โยบายที ่ จ ะแต่ง ตั ้ ง กรรมการอิ สระให้ ดำรงตำแหน่ ง ประธานกรรมการบริ ษ ั ท นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่ากว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
หลักปฏิบัติ 3.2
คณะกรรมการต้องเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป�นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ และการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
แนวปฏิบัติ
บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการของบริษัทเป�นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการจะมี
หน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการไว้
อย่างชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด บริษัทจึงมีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ไม่เป�นบุคคลเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ป� นับจากวันที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป
คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป�นดังกล่าว
บริษัทกำหนดให้ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และ
เสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้ บริษัทมีการเป�ดเผยบทบาทและหน้าที่ของ
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คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในป�
ที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
หลักปฏิบัติ 3.3
คณะกรรมการกำกับดูแลให้ การสรรหาและคัดเลือ กกรรมการมีกระบวนการที่โ ปร่ ง ใสและชั ดเจน เพื่อให้ ไ ด้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหาและ
คัดเลือกกรรมการของบริษัทผู้บริหารและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่คอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
บริษัทจะเป�ดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น
จำนวนป�ที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงข้อมูลของที่ปรึกษาในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมี
การแต่งตั้งที่ปรึกษาใน แบบ 56-1 One Report
หลักปฏิบัติ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.4.1 ความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
3.4.2 ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรได้
3.4.3 องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ ทั้งรูปแบบที่เป�นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน
3.4.4 เป�นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมการจะต้องกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ
แนวปฏิบัติ
บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of
Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะส่งเสริมคณะกรรมการทุกคนเข้าใจและทราบถึง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ให้เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป�นสำคัญ นอกจากนี้
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กรรมการบริษัททุกคนจะต้องอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอโดยบริษัทจะกำหนด
นโยบายให้กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้
จัดให้มีขึ้นในแต่ละป� และกรรมการแต่ละคนจะสามารถไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท
หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมการจะต้องกำกับดูแลให้มกี รอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ
กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทและกิจการอื่นที่บริษัทไป
ลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
แนวปฏิบัติ
บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยบริษัทจะพิจารณาลงทุนในกิจการที่มี
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือลงทุนในธุรกิจที่
เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มี
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป�นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นั้น ๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว นอกจากนี้
กรรมการซึ่งเป�นตัวแทนของบริษัท จะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้บริหารจัดการหรือ
ดำเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำป�ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะต้องถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
แนวปฏิบัติ
บริษัทจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงกรรมการผู้จัดการ
อย่างน้อยป�ละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและป�ญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนด
บรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกนำไปใช้
ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการและกรรมการผู้จดั การ บริษัทได้มีการเป�ดเผยหลักเกณฑ์
ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบ 56-1 One Report
หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน ให้กรรมการทุกคนได้รับการ
เสริมสร้างทักษะและความรู้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
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แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมการสัมมนาและการอบรมตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และการประกอบธุรกิจของบริษัท และจะมีการเป�ดเผยข้อมูลการฝ�กอบรมต่าง ๆ ในแบบ 56-1
One Report
หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมการจะต้องดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป�นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จำเป�น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป�นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะกรรมการ
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ครั้งต่อป�และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจำเป�น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
รายละเอียดล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป�นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ และ
รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่
ประชุมดังกล่าว รวมถึงหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
หลักปฏิบัติ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 4.1
คณะกรรมการต้องดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป�นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
แนวปฏิบัติ
บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติ อำนาจ หน้าที่ของผูบ้ ริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน และในการพิจารณาหลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล หรือเห็นชอบบุคคลที่ถูกเสนอให้เป�นผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้จัดการจะพิจารณา
กำหนดร่วมกันกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายสืบทอดตำแหน่ง
สำหรับการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป�นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
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หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดย
คำนึงถึงหลักยุติธรรม สามารถอ้างอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเป�นค่าตอบแทนที่สามารถ
รักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จะทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน
ของบริษัท และผลการปฏิบัติงาน ความสามารถ ของผู้บริหารแต่ละคน
หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมการต้องเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงาน
ของกิจการ
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อ
การบริหารและการดำเนินงานของกิจการ และกำกับดูแลโครงสร้างและความสัมพันธ์นั้นไม่ให้เป�นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ
หลักปฏิบัติ 4.4
คณะกรรมการต้องติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจ
ที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริ ษ ั ท จะคอยติ ด ตามดู แ ลการบริ ห ารงานให้ ม ี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรทั ้ ง ในเรื ่ อ ง ความรู ้ ท ั ก ษะ
ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสมอยู่เสมอ มีการกำหนดให้มีโครงสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับ ความรู้ ความสามารถ
และหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน และมีระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์พนักงานอย่างเหมาะสม
ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้สิทธิและสวัสดิการที่ดี เหมาะสมกับสถานะของ
บริษัทและเป�นไปตามกฎหมายแรงงาน แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สิน และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา
รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะความรู้ โดยจัดให้มีการฝ�กอบรมตามตำแหน่งงานทั้งภายใน และ
ภายนอกบริษัทตามความจำเป�นและเหมาะสมเพื่อเป�นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่ าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
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หลักปฏิบัติ 5
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 5.1
คณะกรรมการต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้กิจการตามสภาพป�จจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business
model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาการดำเนินงาน การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยบริษัทได้
คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด
ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลกำไรทางธุรกิจและการตอบแทนสู่สังคม
หลักปฏิบัติ 5.2
คณะกรรมการต้องติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
สะท้ อ นอยู ่ ใ นแผนดำเนิ น การ (operational plan) เพื ่ อ ให้ ม ั ่ น ใจได้ ว ่ า ทุ ก ฝ่ า ยขององค์ ก รได้ ด ำเนิ น การสอดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป�นผู้มีส่วนได้เสียภายใน หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป�นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้มกี ารกำหนด
นโยบาย และแนวปฏิบัติ ดังนี้
• ผู้ถือหุ้น
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัท และส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน
สูงสุด โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต ไม่ใช้ข้อมูลซึ่งยังไม่ได้
เป�ดเผยต่อสาธารณะของบริษัทและไม่เป�ดเผยข้อมูลความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ
ที่จะเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• พนักงาน
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป�นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เป�นธรรมตามความรู้
ความสามารถของพนักงานแต่ละคน และสวัสดิการที่เหมาะสม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจเรื่อง
จรรยาบรรณทีพ่ นักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม รับฟ�งความคิดเห็นและข้อเสนออย่าง
มีเหตุผลและเป�ดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้าน ต่าง ๆ อีกด้วย
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• คู่ค้า
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป�นธรรม ซื่อสัตย์และไม่เอาเปรียบ
รวมทั้งปฏิบัติให้เป�นไปตามสัญญา ให้ข้อมูลที่เป�นจริง และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่เรียกร้อง
หรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อ
ร่วมกันแก้ไข
• ลูกค้า
บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดและรักษาคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างและ
การให้บริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จัดให้มีการกำหนดราคาในอัตราที่เป�น
ธรรม รักษาข้อมูลที่เป�นความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น
• คู่แข่งทางการค้า
บริษัทมีนโยบายที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป�นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
• ชุมชนและสังคม
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนที่บริษัทและบริษัทในเครือ
ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัท เน้นการปลูกฝ�งจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม
• สิ่งแวดล้อม
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการ
ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้าง
คุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
หลักปฏิบัติ 5.3
คณะกรรมการต้องคอยติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทจะเป�นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท
และได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป�นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยจะมีการทบทวนแผนธุรกิจ และงบประมาณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามดูแลการ
จัดสรรและจัดการทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป�นไปอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักที่กำหนดไว้
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หลักปฏิบัติ 5.4
คณะกรรมการต้องจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ
ดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทจะคอยดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจะจัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ
เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท
หลักปฏิบัติ 6
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 6.1
คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป�นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริ ษ ัท จะเป� น ผู้ พ ิ จ ารณากำหนดนโยบายด้ า นการบริ ห ารความเสี ่ ย ง (Risk Management) ให้
ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธี
ควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาป�ญหาหรือป�จจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และหาทางลดความเสี่ยง
หรือบริหารความเสี่ยงให้ต่ำที่สุด โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
ทราบอย่างสม่ำเสมอ
หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อย
กว่า 3 คนโดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน เป�นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้
หลักปฏิบัติ 6.3
คณะกรรมการต้องคอยติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่าย
จัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท
และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
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แนวปฏิบัติ
บริษัทกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวไม่มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการนั้น ๆ
โดยบริษัทได้จัดทำมาตรการการทำรายการระหว่า งกัน และนโยบายป้องกัน ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ซ ึ่ งกำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการระหว่างกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อเป�นคู่มือในการปฏิบัติเมื่อมีการทำรายการระหว่างกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้
บริษัทจะจัดให้มีการสอบทานการทำรายการระหว่างกัน โดยส่วนงานตรวจสอบภายในจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกำหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการว่าเป�นไปโดยถูกต้อง ตรงตาม
สัญญา หรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้
บริษัทมีการเป�ดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี และตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ กำหนด
หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ชัดเจน และสื่อสาร
ในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
แนวปฏิบัติ
บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชันที่ชัดเจน เพื่อสื่อสารให้ในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
แนวปฏิบัติ
บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ซึ่งได้กำหนดกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน
การดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนโดยจะไม่กระทำการใดอันที่ไม่เป�นธรรมต่อ
ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และไม่เป�ดเผยชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
ได้
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หลักปฏิบัติ 7
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเป�ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 7.1
คณะกรรมการต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเป�ดเผยข้อมูลสำคัญ
ต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป�นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ
บริษัทให้ความสำคัญต่อการเป�ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษ ัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผู้ลงทุ นและผู ้มีส่ วนได้เสียของบริ ษัท โดย
คณะกรรมการบริษัทจะคอยดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ และเป�ดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและ
การเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะให้ความเห็นชอบในการเป�ดเผย
ข้อมูล โดยจะคำนึงถึง ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ทางการเงินและข้อสังเกตที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลักกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเป�ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบ 56-1 One Report สามารถสะท้อน
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
(Management discussion and analysis หรื อ MD&A) เพื ่ อ ประกอบการเป� ดเผยงบการเงิ น ทั ้ ง นี้ เพื ่ อ ให้ น ั ก ลงทุนได้
รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น นอกจาก
ตัวเลขทางการเงินเพียงอย่างเดียว
หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งแสดงควบคู่
กับรายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญในรายงานประจำป� และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำป� อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเป�นไปตามข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะมี
การประเมินป�จจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความ
ต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้
หลักปฏิบัติ 7.3
ในภาวะที่กิจการประสบป�ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบป�ญหาคณะกรรมการต้องมั่นใจได้ว่า กิจการมี
แผนในการแก้ไขป�ญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขป�ญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
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แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการให้ความสำคัญในการบริหารจัดการการแก้ไขป�ญหาทางการเงินโดยคำนึงถึงสิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย โดยในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีป�ญหาทางการเงินคณะกรรมการบริษัท จะดูแลอย่าง
ใกล้ชิดให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังเป�นพิเศษ และดำเนินการติดตามการแก้ไขป�ญหาโดยให้ฝ่ายจัดการ
รายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขป�ญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะ
ด้วยวิธีการใดจะต้องเป�นไปอย่างสมเหตุสมผลโดยกำหนดแผนการแก้ไขป�ญหาทางการเงินที่คำนึงถึงความเป�นธรรมต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการติดตามให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเป�ดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างครบถ้วน
หลักปฏิบัติ 7.4
คณะกรรมการต้องพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติ
บริษัทได้มีการเป�ดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการ
ทำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป�นธรรม
และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในแบบ 56-1 One Report โดยจะคำนึงถึง
กรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล และข้อมูลที่เป�ดเผยจะเป�นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการ
ปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 7.5
คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการ
สื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป�นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
แนวปฏิบัติ
บริษัทมีการแต่งตั้งผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป�นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป�นอย่างดี
หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมการต้องส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
แนวปฏิบัติ
นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะมี
การเป�ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการนำเสนอข้อมูลให้เป�นป�จจุบันอยู่
เสมอ
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หลักปฏิบัติ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติ 8.1
คณะกรรมการต้องคอยดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
แนวปฏิบัติ
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิใน
การที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
เช่น การจัดสรรเงินป�นผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน
เป�นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบ
ต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาหรืออนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยจะบรรจุเป�นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดย
จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เป�นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณารายละเอียด แต่ละวาระการประชุม
นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำหรับการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
ดำรงตำแหน่งกรรมการ
หลักปฏิบัติ 8.2
คณะกรรมการต้องดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป�นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
แนวปฏิบัติ
บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป�นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดย
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป�นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและ
เหมาะสม โดยดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป�นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
8.2.1 บริษัทจะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด
โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้อง
ตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
8.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทจะเป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใด
ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมเป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ
8.2.3 บริษัทจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่อง
สถานที่และเวลาที่เหมาะสม
8.2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะดำเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะพิจารณา
และลงคะแนนเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป�นสาระสำคัญ หรือเพิ่มวาระ
การประชุมโดยไม่จำเป�น และเป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
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8.2.5

8.2.6

8.2.7
8.2.8

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลและกลั่นกรองการเป�ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป�นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
และเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
บริษัทได้เป�ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการ
หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป�นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
และเป�ดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะแจ้งเหตุผลที่ไม่นำข้อเสนอวาระการ
ประชุมของผู้ถือหุ้นบรรจุเป�นวาระการประชุมของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ๆ
บริษัทกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทให้ที่ประชุมกรรมการทราบ
บริษัทจะเป�ดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยแสดง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นป� สิ้นป� และที่มีการซื้อขายระหว่างป�ไว้ในแบบ 56-1 One Report

หลักปฏิบัติ 8.3
คณะกรรมการต้องดูแลให้การเป�ดเผยมติที่ประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป�นไปอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
แนวปฏิบัติ
บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินการเป�ดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส บริษัทได้มีการเป�ดเผยมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโต
และขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่ดมี ั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุน้ ในระดับที่เหมาะสม
ดังนั้นบริษัท จึงเห็นควรให้นำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบตั ิโดยมีกรอบการดำเนินงาน และขั้นตอนการบริหารความ
เสี่ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO) ซึ่งเป�นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
1.
กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป�นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กรโดยรวม และต้องให้ความสำคัญในการบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
2.
กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสีย่ ง แนวทาง
และบรรเทาความเสี่ยง รวมถึงติดตมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับ
ความเสีย่ งตามกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสีย่ ง
3.
กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป�นส่วนหนึ่งในการจัดการวางแผนกลยุทธ์ และการดำเนินงาน
ของบริษัท
4.
เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสีย่ ง โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านคอรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท
จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลตามนโยบายรับเรื่องร้องเรียน และตามนโยบายการต่อต้านคอรัปชั่นของบริษัท
5.
มุ่งส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่
ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป�นการปลูกฝ�งให้บุคลากรทุกระดับ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป�นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
(Value Creation)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีมติให้จัดตั้ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทบทวนและประเมินคามเสี่ยง
ที่อาจมีผลต่อองค์กร ทั้งความเสีย่ งจกภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมความเสี่ยง สี่(4) ประการดังนี้
1.
ความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2.
ความเสีย่ งทางการเงิน (Financial Risk)
3.
ความเสีย่ งด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)
4.
ความเสีย่ งจากเหตุการณ์ภายนอก (Compliance Risk)
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ต้องกำหนดกลยุทธ์ ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ
ของบริษัท โดยต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของบริษัทเป�นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท กำหนดลำดับชั้นของ
การอนุมติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป�นลายลักษณ์อักษรมีฝา่ ย
ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป�นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป�นไปตามที่ระเบียบ
กำหนดไว้ รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน และบริหารงานบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือโดยฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งจะต้อง
รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ และทบทวนระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท

[22]

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
บริษัทกำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้
1.
ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร
ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากผู้บริหารจะต้องพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณทุกๆ ข้อในฐานะ
ที่เป�นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเป�นผู้บริหารที่ดี และในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะต้องเป�นผู้นำและเป�นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย จึงกำหนด
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารไว้ ดังนี้
1.1
ผู้บริหารปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้น
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต ไม่ใช้ข้อมูลซึ่งยังไม่ได้เป�ดเผยต่อสาธารณะของบริษัทและไม่เป�ดเผยข้อมูล
ความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆ อันเป�นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.2
ผู้บริหารปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยปราศจากอคติ สนับสนุนการสร้างศักยภาพใน
ความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่
พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสรรสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟ�งข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
1.3
ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า
ผู้บริหารต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
1.4
ผู้บริหารต่อคู่ค้า
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป�นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบจากคู่ค้า และหากปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันแก้ไข
1.5
ผู้บริหารปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป�น
ความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
1.6
ผู้บริหารปฏิบตั ิต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม
รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป�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

ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงาน
เพื่อเป�นการเสริมสร้างการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท
พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด
พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟ�งผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟ��อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะ
นำไปสู่ความเสียหายต่อตนเอง บุคคลอื่น และบริษัท
พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และเรื่องส่วนตัวไปเป�ดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อบุคคลอื่นและต่อบริษัท
พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทำให้ตนเองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอยุติธรรม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้
พนักงานแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาในทันที
พนักงานต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิ
ชอบ อีกทั้ง พนักงานต้องไม่ประกอบธุรกิจที่เป�นการแข่งขันกับบริษัท
พนักงานพึงปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค
พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัทอย่างเคร่งครัด
พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท
พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิ
ให้สิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

บทกำหนดโทษ
กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติมิชอบในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้
พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งนี้ ให้แต่ละฝ่ายงานเป�นผู้
พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสินความผิดพร้อมทั้ง
ระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป�นอย่าง
มาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ให้เสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและกำหนดโทษต่อไป
การกำหนดโทษ
1.
ตักเตือนด้วยวาจา
2.
ตักเตือนด้วยหนังสือ
3.
พักงานชั่วคราว
4.
เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยภายใต้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
5.
ดำเนินคดีตามกฎหมาย
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กฎบัตรของคณะกรรมการ
ด้วยบริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท ) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี
( Good corporate Governance ) จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทขึ้น เพื่อเป�นเครื่องมือหรือกลไกลที่
สำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทที่มีประสิทธิผล โปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือ และเพื่อสอดคล้องกับ
นโยบายดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้มมี ติกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการดังนี้
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัท คือ ตัว แทนผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น เพื่อกับกับดูแลกิจการของบริษัทให้เจริญรุ่งเรื่อง
และเกิดประโยชน์ที่สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องตระหนักถึงความสำคับของหลักธรรมาภิบาลในการ
ส่งเสริม และสร้างความน่าเชื่อถือเชื่อหมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสาธารณชนและเชื่อว่าการปฏิบัตติ ามหลัก
ธรรมาภิบาลจะเอื้อยประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้บรรลุถึงวิสยั ทัศน์ของบริษัทคณะกรรมการบริษัทจะต้องดำเนินการโดย
ใช้มาตรฐานจริยธรรมสูงสุด และปฏิบัติให้เป�นไปตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และเป�นธรรมต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสีย
2.
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
2.1 ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป�นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2.2 ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านในที่
สำคัญ สำหรับบริษัท เช่น ด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน กฎหมาย การจัดการ เป�นต้น
2.3 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนหนึ่งที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยที่กรรมการ
อิสระจะต้องเป�นกรรมการที่ไม่มีธรุ กิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน
3.

วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม
3.1การเข้าเป�นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป�นผูเ้ ลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์
3.2 การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- เสียชีวิต
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออก
เสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก
3.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำป�ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป�นอัตรา ถ้าจำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป�น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ภายหลังที่บริษัทแปรสภาพเป�น
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บริษัทมหาชนจำกัดแล้ว กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในป�แรกและป�ที่ 2 ภายหลังการแปรสภาพเป�นบริษัทมหาชน
จำกัดนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนป�หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานทีส่ ุดนั้น เป�นผู้ออกจาก
ตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการและการลาออกมีผลนับแต่วันที่ที่
กรรมการย่นใบลาออก
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพระสาเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป�นกรรมการการแทนในประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไปประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งเป�นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนเข้าไปแทน โดยมติของคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
4.
อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้
เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
4.2 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
4.3 จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4.4 กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมกำกับดูแล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป�นไปตามนโยบาย
แผนงาน งบประมาณที่กำหนดไว้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
4.5 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอ
โดยฝ่ายบริหาร
4.6 ติดตามการดำเนินงานให้เป�นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
4.7 ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและ
การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม
4.8 พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแล
ให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
4.9 พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่
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บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคล
ดังกล่าว
ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลกั ษณะเป�นการมอบอำนาจที่ทำให้
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป�นการอนุมตั ิรายการที่เป�นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและ
อนุมัติไว้แล้ว
4.10 จัดทำรายงานประจำป�ของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเป�ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดง
ถึง
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบป�ที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติ
4.11 คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่ าวมี
อำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มลี กั ษณะเป�นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการทีต่ นหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป�นการอนุมัติ
รายการที่เป�นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัตไิ ว้แล้ว
5.

การประชุม
5.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึง
เป�นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป�นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป�นประธานที่ประชุม
5.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่ นได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป�นเสียงชี้ขาด
5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย ไตรมาสละหนึ่งครั้งให้ประธานกรรมการเป�นผู้เรียก
ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีจำเป�น ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการ
เรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
5.4 ให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลทีไ่ ด้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป�นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทซึง่ สถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป�นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป�น
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ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการ มิได้กำหนดสถานที่ ๆ ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป�นสถานทีป่ ระชุม
5.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดย
ทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุม
ไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป�นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
6.

ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป�นจำนวนแน่นอน หรือ
กำหนดเป�นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป�นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้ และ
ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัทโดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป�นคณะกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป�นพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย
7.

การประเมินผลของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกป� โดยเป�นการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ
คณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล ทั้งนี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละป� และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการกำกับการดูแลกิจการที่ดี ( Good corporate
Governance ) จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบขึ้น เพื่อเป�นเครื่องมือหรือกลไกลที่สำคัญช่วยแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิผล โปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือใน
การเป�ดเผยข้อมูลในรายการทางเงิน มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลที่เพียงพอ และสอดคล้องกับนโยบาย
ดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท จึงได้มมี ติกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
1. วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนด อำนาจ หน้าที่ และความรักผิดชอบในการปฏิบตั ิงานหน้าที่ของคณะกรรมการการตรวจสอบในการกำกับ
ดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งการการ
จัดทำรายงานทางการเงิน ให้เป�นไปตามนโยบายบัญชีและกฎระเบียบอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพผล
เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและเป�นไปตามการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการการตรวจสอบ ( Audit committee ) ของบริษัทองค์ประกอบดังนี้ต่อไปนี้
2.1 คณะกรรมการการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ป� มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกำหนด ในจำนวนนีต้ ้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านเป�นผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับรายงาน
ทางการเงิน และบัญชี
2.2 แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการการบริษัท
2.3 คณะกรรมการบริษัท เป�นผู้แต่งตัง้ สมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกำหนดให้
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานบริษัท คนใดคนหนึ่งของบริษัท เป�นเลขาขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. คุณสมบัติ
กรรมการการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ ังต่อไปนี้
3.1 มีคุณสมบัตติ ามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3.2 ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระ เป�นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกีย่ วข้องกำหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ
ด้วย
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(2) ไม่เป�นหรือเคยเป�นกรรมการทีม่ ีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป�
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป�นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป�น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป�นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป�นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอำนาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป�นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป�นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป�นหรือเคยเป�นผู้ถือหุ้นทีม่ ีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป� ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป�นปกติ เพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป�นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ทำนอง
เดียวกัน ซึ่งเป�นผลให้บริษัทหรือคูส่ ัญญามีภาระหนี้ทตี่ ้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนีด้ ังกล่าวให้
เป�นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทำรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ป�ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป�นหรือเคยเป�นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป�นผู้ถอื หุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ีอำนาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป� ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(6) ไม่เป�นหรือเคยเป�นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อป�จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป�นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผูม้ ีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป� ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(7) ไม่เป�นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป�นตัวแทนของกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่ เป�นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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3.3
4.
4.1
4.2

4.3
4.4

4.5
4.6

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป�นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป�นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป�นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการทีม่ ีสภาพอย่างเดียวกันและเป�นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มลี ักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป�นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
(10) ไม่เป�นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
ไม่เป�นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป�นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป�นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัท
สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบตั ิตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่
กำหนดพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป�นอิสระเพือ่ ทำหน้าที่เป�นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่าง
น้อยป�ละ 1 ครั้ง
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป�นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป�นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป�ดเผยไว้ในรายงานประจำป�ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป�นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
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(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอืน่ ที่เห้นว่าผู้ถือหุ้นและผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4.7 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป�นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป�นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
4.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
5. วาระการดำรงตำแหน่ง
5.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระเดียวกับคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้น
จากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับหารแต่งตั้งใหม่อีกได้
5.2 ในกรณีกรรมการตรวจสอบจะขอลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งเป�นลายลักษณ์อักษรต่อประธาน
คณะกรรมการล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล
5.3 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุทำให้กรรมการตรวจสอบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จน
ครบกำหนดวาระมีผลให้จำนวนกรรมการการตรวจสอบเหลือน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทความแต่งตั้ง
คณะกรรมการการตรวจสอบทดแทนภายใน 3 เดือน นับแต่วันทีจ่ ำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการการตรวจสอบโยกรรมการที่เข้าทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการการตรวจสอบซึ่งตนเข้ามาแทน
6. การประชุม
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษตาม
ความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการทราบล้วงหน้าและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่าง
เพียงพอ
6.2 ต้องมีการกรรมการเข้าร่วมในการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป�นองค์ประชุม
6.3 มติที่ประชุมจะกระทำโดยได้รับเสียงข้างมากจากกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานการตรวจสอบเป�นผู้ชี้ขาด
6.4 ในระหว่างการสรรหากรรมการการตรวจสอบทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ให้กรรมการตรวจสอบ ที่เหลืออยู่จำนวน
อย่างน้อย 2 คน สามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเชิญผู้เกี่ยวข้องได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือ
พนักงาน ของบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่ม ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ให้เข้าร่วมประชุม หารือ ชี้แจง หรือ
ตอบข้อซักถามได้
6.5 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมแต่ละครั้ง
การกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารการประกอบการประชุมให้
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป�นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการ
พิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกร้องขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิม่ เติม
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6.6 มิให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป�นผูท้ ี่มีส่วนเสียใดๆ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ออกเสียงหรือเสนอความเห็นในเรื่องนั้นๆ
7. การรายงาน
7.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
หน้าที่อื่นใดที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เช่น รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งควรจะต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆไว้อย่างขัดเจน
7.2 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกะทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน
และการดำเนินงาน และได้มีการหารือกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้รว่ มกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไข
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งหรือคณะกรรมการตรวจสอบ อาจรายงานสิ่ง
ที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้
7.3 การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผูล้ งทุนทั่วไป รายงานกิจกกรมที่ทำระหว่างป�ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเป�ดเผยไว้ใน
รายงานประจำป�ของบริษัท
8. การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการตรวจสอบ
การประเมินการปฏิบัตหิ น้าที่ของคณะกรรมการการตรวจสอบให้เป�นเป�นประเมินรายบุคคลและประเมินทั้งคณะโดยกำหนดป�
ละ 1 ครั้ง โดยเป�ดเผยไว้ในรายงานการประชุมประจำป� ของคณะกรรมการบริษัท
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จดั ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบ
ในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายรวมทั้งดำเนินการ ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการ
ชุดย่อย ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้วแต่กรณี
2.

องค์ประกอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป�นกรรมการอิสระ
3.

การแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่ง
3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ป�
3.2 กรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่
คณะกรรมการบริษัทว่าเหมาะสม
3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ 3 ป� กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3.4 คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งจากการ
ลาออกหรือกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ได้โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป�น กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนที่เท่านั้น
4.

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ

4.1 พิจารณาทบทวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบาย
การพิจารณาสรรหาผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป�นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆตามโครงสร้าง และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้
4.2 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีม่ ีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ
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4.3 พิจารณาสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป�นกรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อย กรรมการ
ผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ในกรณีทมี่ ีตำแหน่งว่างลง
4.4 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์
อื่นใดทั้งที่เป�นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ให้สอดคล้อง
กับกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท ผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4.5 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
5.

การรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6.

การประชุม
6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มหี รือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยป�ละ 1 ครั้ง
และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป�น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
6.2 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป�นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า
6.3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป�นประธานที่ประชุมในกรณี ประธานกรรมการสรรหา และ
พิจาณาค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัตหิ น้าที่ได้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดตอบ
แทนคนหนึ่งเป�นประธานที่ประชุม
6.4 การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมากทั้งนี้ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่อง ที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มสี ิทธิออก
เสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
6.5 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม
เว้นแต่ในกรณีจำเป�นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวัดประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาและพิจารณาค่าตอบแทนเป�นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
6.6 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ทเี่ กี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบได้
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นโดย คณะกรรมการบริษัท มีวตั ถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสนับสนุนและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในการบริหารกิจการของบริษทั ให้เป�นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ รวมทั้งการปฏิบัติที่เป�นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และหลักจรรยาบรรณต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานรวมทัง้ ก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบวาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งใช้เป�นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีบัตรคณะกรรมการบริหาร
2.

องค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
2.1 คณะกรรมการบริษัท เป�นผู้แต่งตั้งกรรมการ/ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป�นคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่ง
เป�นประธานกรรมการบริหาร
2.2 กรรมการต้องเป�นบุคคลที่มคี วามรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมี
เวลาพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2.3 มีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดมหาชน จำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.4 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป�นหุ้นส่วน หรือเข้าเป�นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป�นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งตามวาระที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3.

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ
3.1 ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ข้อกำหนด และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
3.2 พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณ
ประจำป�ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
3.3 ควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป�นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนิน
ธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามทีไ่ ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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3.4 พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป�นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัท เป�นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป�นไปตามคู่มืออำนาจอนุมตั ิที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
3.5 มีอำนาจในการแต่งตั้ง ว่าจ้าง โยกย้าย เลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวมถึงอนุมัตงิ บประมาณ
การขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำป� และการจ่ายเงินรางวัลประจำป� (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของ
บริษัท ตั้งแต่ระดับต่ำกว่ากรรมการผู้จดั การลงไป
3.6 ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บคุ คลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
3.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป�นคราวๆไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป�นการมอบ
อำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ิรายการทีต่ นหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป�นการอนุมัติรายการที่เป�นไปตาม
ธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป�นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
4. ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จจากบริษัทตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดโดยไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป�นกรรมการ
ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการ
บริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

2.

องค์ประกอบคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งไม่จำเป�นต้องดำรงตำแหน่งเป�นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำ
หน้าที่ประสานงานในการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึก
รายการประชุม
คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสยงต้องเป�นบุคคลผู้มคี ุณสมบัติ ดังนี้
- เป�นผู้ที่มีความสามรถ มีความซือ่ สัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ไม่เป�นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป�นการแข่งขันกิจการของบริษัทหรือเข้าเป�น
หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันเป�นทางการ แข่งขันกับกิจการของบริษัท
ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง
-คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี หรือการบริหารความเสี่ยงอย่าง
น้อย 1 ท่าน|
3.
การแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่ง
3.1 ให้คณะกรรมการบริษัทเป�นผูแ้ ต่งตั้งบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่ระบุไว้ ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ป�
3.2 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสีย่ งครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระซึ่ง
ส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสีย่ งต่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทควรจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสีย่ ง
รายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับจากวันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัตหิ น้าที่ใน
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การปฏิบัตหิ น้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้ามาใหม่นี้ จะอยู่ตำแหน่งได้พียง
เท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการความเสีย่ งที่ตนเข้ามาแทน
4.

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ

4.1 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสีย่ ง
สูงสุดที่องค์กรจะยอมรับ (Risk Tolerance) และนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรที่สำคัญ
4.2 วางกลยุทธ์และแผนการดำเนินการในการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดย
สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสีย่ งที่สำคัญของบริษัทให้อยู่ในระดับที่องค์กรกำหนด
4.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายบริหาร
ความเสีย่ งที่บริษัทกำหนด ตลอดจนการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4.4 สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม และมีความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
4.5 พิจารณาการปรับปรุง แก้ไข และให้ความเห็นต่อนโยบาย แผนงาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4.6 รายงานสถานะความเสีย่ งของบริษัท แนวทางที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมถึงผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส
4.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป�นคราวๆไป
5.

การประชุม

5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ประธานบริหารความเสี่ยงที่เห็นสมควรแต่ให้มีการประชุม
อย่างน้อย 1 ครั้งทุกๆระยะเวลา 3 เดือน
5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งให้ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งหรือบุคลซึ่งได้รับ
มอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมในกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารความเสีย่ งได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่
กรณีจำเป�นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการถนัดประชุม โดยวิธีอื่นหรือกำหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
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5.3 ให้การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อบริษัท มีแผนจะลงทุน มีแผนที่จะลงทุนในโครงการใหม่ที่
ต้องได้รับการอนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษัท แผนลงทุนดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีการ
บันทึกความคิดเห็นเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป
6.

องค์ประชุมและคะแนนสียง

6.1 ในประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการความเสีย่ งทั้งหมดจึงจะครบเป�นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคน
หนึ่งทำหน้าที่เป�นประธานในที่ประชุม
6.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเป�นเสียงข้างมาก
6.3 ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเว้นแต่
กรรมการบริหารความเสีย่ งส่วนได้เสียในเรื่องไม่มสี ิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอิกหนึ่งเสียงเป�นเสียงชี้ขาด
6.4 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป�นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส
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ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร เป�นผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท และทำหน้าที่เป�นประธานของคณะกรรมการบริหาร
มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามแผนธุรกิจและเป้าหมายที่
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
1. นำคณะบริหารและควบคุมการบริหารให้บริษัทมีการเจริญเติบโตและเพิ่มความมั่นคงอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย
และทิศทางธุรกิจที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ดำเนินการ หรือบริหารงานให้เป�นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำป�ที่วางไว้
3. มีอำนาจอนุมัติเงิน หรือการใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป�นผู้ประกันชำระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท
4. เป�นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการบริษัทให้เป�นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบาย
ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท และมติคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ อำนาจของประธานกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานกรรมการบริหาร
เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใด ที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มีส่วนได้ส่วน
เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอันใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งการอนุมติรายการดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

\
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ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท ให้เป�นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั
2. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำป�ของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัตติ อ่ ไป
3. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป�นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป�นไปตาม
นโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. พิจารณาอนุมตั ิการดำเนินงานที่เป�นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณทีไ่ ด้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป�นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติที่ผา่ นการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำป�ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท เช่นการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดย
วงเงินสำหรับแต่ละรายการเป�นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่
เกินงบประมาณประจำป�ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุน ที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำป�ตามที่ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และเป�นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป�นไปตามนโยบายและ
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
9. มีอำนาจในการแต่งตั้ง ว่าจ้าง โยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่
ระดับรองกรรมการผู้จัดการลงไป
10. ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้การดำเนินการทาง
ธุรกิจรวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป�นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทั้งนโยบายของบริษัทตามหลัก ธรร
มาภิบาล
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11. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดต่างๆ หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคน
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อำนาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) และ หรือ /หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือ/หรือ บริษัทย่อย และ/มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ (
บริษัทที่เกี่ยวข้องกรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
หรือที่ป/ประชุมคณะกรรมการและระชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นเป�นการอนุมัติรายการที่เป�นไปตาม
ธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป�นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง/
หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด/ประเทศไทย และ
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กฎบัตรของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท จึงได้พิจารณา
แต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของคณะกรรมการ และเพื่อช่วยให้คณะกรรมการ
และบริษัทเอง สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป�นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่
กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรของเลขานุการบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้
1.
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะดังนี้
1.1

ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

1.2

รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติ
ตามมติของที่ประชุมดังกล่าว

1.3

ดูแลให้การเป�ดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป�นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

1.4

จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.4.1 ทะเบียนกรรมการ
1.4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
1.4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
1.4.4 รายงานประจำป�ของบริษัท
1.4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
1.5
จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

2.

หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้
เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดย
2.1
กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป�นสำคัญ
2.2
ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป�นข้อมูลที่เป�ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สิน
หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป�นการฝ่าฝ�นหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
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3.
3.1
3.2
3.3
3.4

กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้
ให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการบริษัท
พ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัท ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับ
แต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว
ดำเนินการแจ้งให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2
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ข้อกำหนดในการทำธุรกรรมของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทถือเป�นนโยบายที่สำคัญที่จะไม่ให้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ใช้
โอกาสจากการเป�นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน จึงกำหนดเป�นข้อปฏิบัติสำหรับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
ดังต่อไปนี้
1.
หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2.
ในกรณีที่จำเป�นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำ
รายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้
เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3.
ในกรณีที่เข้าข่ายเป�นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์
วิธีการ และการเป�ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดโดย
3.1
การทำธุรกรรมที่เป�นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญ�ูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป�นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี จะต้องขออนุมัติหลักการ และวงเงินใน
การทำธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการ หรือเป�นไปตามหลักการที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้แล้ว
3.2
ให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดรายการ ตามหลักการที่ได้ผ่านการอนุมัติตามข้อ 3.1 เพื่อ
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการ
4.
ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้าข่ายเป�นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่ไม่เป�นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ 3.1 ในการทำ
ธุรกรรมดังกล่าว ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนที่จะมีการทำรายการเป�นครั้งๆ ไป
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นโยบายที่สำคัญของบริษัท และการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ
1.

นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการและผู้บริหาร
มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งดำเนินการทบทวนความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท การ
ควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป�นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทจัดไว้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความ
ถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่องดังนี้
1.
ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.
ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริง และได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป�นอย่างดี
3.
การดำเนินงานของบริษัท เป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
4.
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัท ได้มีการบรรลุและดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล
การตรวจสอบภายใน
บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป�นระบบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และใช้บริการ
ของสำนักงานตรวจสอบภายนอกร่วมด้วย เพื่อกำกับดูแลการทำงานในด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจ
ว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ได้จัดให้มีขึ้นอย่าง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2.
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรขึ้นอย่างเป�นระบบตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 โดย
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย วางระบบ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิด
จากป�จจัยภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสื่อสาร จัดฝ�กอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้
2.1

การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสีย่ ง
เป�นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารความเสี่ ยงให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป�นประจำทุกป� และจะดำเนินการ
จัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
2.2
การระบุความเสี่ยง
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เป�นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิด
จากป�จจัยภายในและป�จจัยภายนอก เช่นจากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความ
ปลอดภัย เป�นต้น ซึ่งบริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่
ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษัทจะนำมาความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน
2.3
การวิเคราะห์ความเสีย่ ง
เป�นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมิน ระบบการควบคุมที่มีอยู่ และการ
จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการการ
จัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ ให้
กำหนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน
2.4
การจัดการความเสี่ยง
เป�นการกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญ ตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การ
ใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง
2.5 การติดตามผลและการสอบทาน
เป�นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ
3.

นโยบายด้านการเป�ดเผยข้อมูลสารสนเทศ
บริษัท กำหนดให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการเป�ดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป�นสารสนเทศทางการเงิน และ
สารสนเทศเรื่องอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกันโดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใส และต้องเป�ดเผย
สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป�นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4.
นโยบายด้านบัญชีและการเงิน
บริษัทให้ความสำคัญต่อการทำรายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป�นจริง ทันเวลา
สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นจึงกำหนดให้บุคลากรทุกระดับ
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกำหนดทาง
บัญชีและการเงินของบริษัท และหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังนี้
4.1
ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัท จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจำกัด
หรือยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป�นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป�นที่ยอมรับ และตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี
เอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม
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4.2

รายการทางบัญชีและการเงิน
รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัท จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป�นสาระสำคัญเพียงพอ
รวมทั้งมีการเป�ดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และเป�นไปตามระเบียบการเงินและการบัญชี
ของบริษัท พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการบัญชีและการเงินของบริษัท เป�นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในชั้นตอนต่างๆ
5.
นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
บุคคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ และก่อนการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีข้อกฎหมายกำหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มีการสอบทานอย่ าง
รอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผู้ที่รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
6.

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจร
เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อ
พ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท จึงกำหนดให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
6.1
นำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ า มาใช้ ใ นทุ ก ด้ า นของงานพร้ อ มกั บ พั ฒ นาบุค ลากรของบริ ษ ั ท ให้ ม ี ค วามรู้
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
6.2
พนักงานจะต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัท ต้องไม่กระทำเพื่อประโยชน์ส่วน
บุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี
6.3
ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป�นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ที่
จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม
6.4
ใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกกฎหมาย
6.5
การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้
6.6
เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของตนเอง จากการเข้าถึงจาก
ภายนอกหรือการโจรกรรมและการบ่อนทำลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัท จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
6.7
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัท มีหน้าที่ต้องกำหนด
มาตรการในการควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่งคงและปลอดภัย รวมทั้งต้องติดตามให้
บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด
7.

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัท
ตระหนักดีว่า การคอร์รัปชั่นเป�นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่เป�นธรรมในการดำเนินธุรกิจอันจะส่งผลเสียหายต่อบริษัทและ
สังคม ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่นขึ้น บริษัทจึงจัดทำ
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นโยบายฉบับนี้เพื่อเป�นการส่งเสริมบุคคลกรและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป�นหลักปฏิบัติ ในการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดย
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังต่อไปนี้
1
คำนิยาม
“การคอร์รัปชั่น” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอหรือ
สัญญาว่าจะให้ การรับหรือเรียกร้องซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ที่มีหน้าที่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว
กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง
2

3

4

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป�นการเรียกร้อง หรือยอมรับการ
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือคนรู้จกั
หรือเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นฉบับนี้อย่าง
สม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1
คณะกรรมการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า
ฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสำคัญและนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดเป�นวัฒนธรรมขององค์กร
3.2
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัท มีการควบคุมภายใน
อย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบัติให้เป�นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
3.3
กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ให้การส่งเสริม สนับสนุน และ
ควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น รวมทั้งมีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอว่ามีความ
เหมาะสมและเป�นป�จจุบัน
3.4
ฝ่ายตรวจสอบหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติว่าเป�นไปตามนโยบาย
แนวทางปฏิบัติที่บริษัทได้กำหนดไว้ และสอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
มั ่ น ใจว่ าระบบต่ อต้ านการคอร์รั ปชั ่ นของบริ ษ ัท มี ความเหมาะสมเพี ยงพอและรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตและแนวทางปฏิบตั ิ
4.1
บริษัท กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังต่อ
รูปแบบของการคอร์รัปชั่น ดังนี้

การให้หรือรับสินบน
ห้ามให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นกระทำแทน
ตน

การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ
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4.2
4.3

4.4

4.5

การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่น ๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ให้ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ ของบริษัท

การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน
บริษัทกำหนดให้การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน
ดังนี้
1)
ต้องเป�นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรม และไม่
เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม
2)
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนอนุมัติรายการเพื่อการบริจาค ที่บริษัทได้กำหนดไว้
บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การคอร์รัปชั่นเป�นสิ่งที่ยอมรับ
ไม่ได้ ทั้งการกระทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้า
ข่ายการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบให้
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
บริษัท ให้ความเป�นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รปั ชั่น หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการ
คอร์รัปชั่นทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัท โดยจะไม่มีการลงโทษหรือให้ผลในทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธ
การคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นอาจทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การ
คัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝ�กอบรม และการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

8.

การติดตามดูแลให้การปฏิบัติ
บริษัทกำหนดให้เป�นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทำ
ความเข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด
ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป�นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สาย
บังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมของบริษัท อย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร และหนักงานผู้ใด
กระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการตามที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทั้งทางวินัย และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย
กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัท จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไป
หากพนักงานพบเห็นการกระทำ ผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการตามที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้ ให้แจ้ง
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ข้ อ กล่ า วหา ไปยั ง ประธานกรรมการบริ ษ ั ท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู ้ จ ั ด การ หรื อ
กรรมการบริหารของบริษัท ทั้งนี้บริษัท จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เป�ดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว
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