


นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สารจากประธานกรรมการ

บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  มีความเชื่อมั่นวากระบวนการการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปน

ปจจัยที่สําคัญในการนํามาซึ่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ  และกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน  รวมถึงการสรางความ

เปนธรรมแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย  บริษัทจึงไดยึดหลักการบริหารจัดการดังกลาวในการดําเนินธุรกิจ  นอกจากนี้  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมกีารปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน  เพื่อใหกรรมการใหมรับทราบความคาดหวังที่มีตอบทบาท 

หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ  นโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท  เพื่อเตรียมความพรอมในการ

ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ  เพื่อชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมัน่ที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ขอพึงปฏิบัติที่

ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ  และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทไปสูแนวปฏบิัติอันเปน

เลิศในระดับสากล  รวมถึง  การที่คณะกรรมการบริษัทไดใชความพยายามอยางที่สุดในการที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติที่ระบุไวอยางเครงครัด  และมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษทัอยางตอเนื่องตอไป

เอกสารฉบับนี้แสดงใหเห็นถึงเจตนาที่ดีของบริษัทที่จะกาวไปขางหนาในการดํารงการกํากับดูแลกิจการใหดียิ่ง 

ๆ ขึ้น  โดยการพัฒนาและปรับปรุงประเด็นสาระสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวพันกับบรรษัทภิบาลดวยหลักการนโยบายและแนวปฏิบัติที่

กรรมการ ผูบริหาร  และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ  และเพิ่มเติมใหครอบคลุมแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เปน

สากล เพื่อใหสอดคลองกับความหวังของผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัท

(นายเสวก  ศรีสุชาต)

  ประธานกรรมการ
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นโยบายที่ 1

จริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัท

1.1  จริยธรรมทางธุรกิจ
1. การปฏิบัติตอผูเกี่ยวของทุกฝายอยางถูกตองและยุติธรรม
บริษัทมีความมุงมั่นในการปฏิบัตติอผูเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ พนักงานและสังคมโดยรวมอยาง

ถูกตองและยุติธรรม และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือรายยอยโดยเทาเทียมกัน
2. การมีความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล
การบริหารงาน การบันทึกบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงิน มีการจัดการอยางถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑอยาง

สม่ําเสมอตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองโปรงใส ชัดเจน เปนปจจุบัน เพื่อสรางความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ผูถือหุนและเจาหนี้ที่เกี่ยวของ  และเปนสวนสําคัญ ในการสงเสริมกิจการของบริษัท ใหมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมัน่คงตอไป 
ตลอดจนเพื่อใหสอดรับกับนโยบาย ของรัฐบาล และเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

3. การมุงมั่นสูความเปนเลิศ
บริษัทจะประกอบธุรกิจภายใตขอบเขตความซื่อสัตย มีคุณธรรม และมีจริยธรรม  ซึ่งจะสงผลใหธรุกิจของบริษัท

เจริญกาวหนาอยางมั่นคง  และสามรถพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศไดตลอดเวลา
4. การบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความถูกตองของรายงานทางการเงิน  และยึด

มั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ คําสั่งตางๆ อยางสัมพันธกับกรอบการควบคุมภายในที่ดีโดยกําหนดระดับความสําคัญ
ของความเสี่ยงและวิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจ เพื่อหามาตรการควบคุมในการลดอตัราความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให
เหลือนอยที่สุด

5. การยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทจะดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถงึหนาที่และความรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับประโยชนสวนรวม สิ่งแวดลอม และ

กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
6. การจัดใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององคกร
คุณธรรมและจริยธรรมเปนปจจัยสําคัญของหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท อันเปนธรรมเนียมปฏิบัติในทุก

ระดับขององคกร ตั้งแตกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ เนื่องจากคณะกรรมการตระหนักดีวาองคกร
ที่ปราศจากคุณธรรมและจริยธรรม ไมสามารถดํารงความย่ังยืนอยูในธุรกิจได
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1.2  จรรยาบรรณของกรรมการและผูบริหาร

1. การดูแลประสิทธิผลและประสทิธิภาพขององคกร
มีหนาที่กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค นโยบาย กลยุทธหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาระยะยาวตอผูมปีระโยชนรวม บริหาร

และจัดการกับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบตอวัตถุประสงค / เปาหมาย  โดยมีระบบและรูปแบบที่เหมาะสมกับองคกรตามวิธี
ปฏิบัติงานอันเปนที่ยอมรับทั่วไป

2. การกํากับดูแลกิจการที่ดี
สงเสริมใหมีการบริหารธุรกิจทีด่ีมีคุณธรรมตามระบบสากล สรางความสัมพันธที่ดีและเหมาะสมตอผูมีผลประโยชนรวม

ทุกฝายและสังคม สรางความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นตอผูที่เกี่ยวของทั้งในสังคมและระดับประเทศ  ดูแลงานของบริษัทใหปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ  รวมทั้ง  การเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน เปนปจจุบัน  เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบ
ได 

3. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
บริหารองคกรโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้ง สงเสริมใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององคกร

สอดสองดูแล  และจัดการแกปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในองคกร
4. ความรับผิดชอบในหนาที่
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ดวยความเปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและราย

ยอย  เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม
5. การรักษาทรัพยสินของบริษัท
ตรวจสอบการใชทรัพยสินของบริษัทใหใชประโยชนเต็มที่  ตลอดจนดูแลรักษาทรัพยสินไมใหเกิดความเสียหายหรือถูก

นําไปใชเพื่อการอื่นที่มิไดเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบรษิัท
6. การติดตามและประเมินผล
ทบทวนและใหความเห็นชอบกับกลยุทธ  และนโยบายที่สําคัญโดยรวมถึงวัตถุประสงค เปาหมายทางการเงิน  และ

แผนงานตาง ๆ  พรอมทั้งดูแลติดตามฝายบริหารใหมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดไว  รวมทั้ง  ประเมินผลงานของผูบริหารโดย
สม่ําเสมอ

7. การปฏิบัติตอพนักงาน
กรรมการและผูบริหารพึงปฏิบัตติอพนักงาน ดังนี้

•  ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน  
•  ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวติและทรัพยสินของพนักงาน  
•  การแตงตั้ง และโยกยายพนักงาน  รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษตองกระทําดวยความสุจริตใจ  และตั้งอยูบนพื้นฐานความรู 
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน  
•  ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ
•  ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
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1.3  จรรยาบรรณของพนักงาน

1. การปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติตอพนักงานอื่น  
•  พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เอาใจใส  และเครงครัดตอกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสรางคุณภาพ ประสิทธิภาพและการ
พัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ  
•  ไมกลาวรายตอผูบริหาร หรือพนักงานอื่นโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
•  พึงงดเวนการใหของขวัญแกผูบังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผูใตบังคับบัญชา
•   เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นรวมทั้งฝายจัดการ
•  ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนบัถือของพนักงาน  และพนักงานไมพึงกระทําการใด ๆ อันเปนการไมเคารพนับถือ
ผูบังคับบัญชา
•  รวมสรางและรักษาบรรยากาศแหงความสามัคคีและความเปนน้าํหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน  

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
พนักงานพึงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไมกระทําการชวยเหลือ สนับสนุน หรือ

ยอมเปนเครื่องมือที่จะทําใหเกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือกฎระเบียบตาง ๆ
3. การรับประโยชนจากผูทําธุรกิจกับบริษัท
พนักงานยอมไมเรียกรับหรือยินยอมจะรับเงินสิ่งของประโยชนอื่นใดจากลูกคา คูคา ผูรับเหมา  ผูแทนจําหนาย ผูขาย

สินคาและบริการใหบริษัท หรือจากบุคคลอื่นใดที่ทําธุรกิจกับบริษทั หรือใหความชอบพอทําตนสนทิสนมชิดชอบกับผูคาของ
บริษัทรายหนึ่งรายใดเปนพิเศษ จนเปนเหตุใหผูคารายอื่นเกิดความเขาใจผิดคิดไปไดวานาจะเกิดความไมยุติธรรมขึ้น   และไมต อง
การรวมทําการคากับบริษัทจนทําใหบริษัทเสียภาพพจนได 

4. การรักษาขอมูลอันเปนความลบัของบริษัท
พนักงานตองไมเปดเผยขอมูล เอกสาร เทคโนโลยี ความรูทางวิชาการ สิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ซึ่งถือเปนขอมูลอันเปน

ความลับของบริษัทแกผูอื่นไมวาโดยจงใจหรือไมก็ตาม  ซึ่งอาจจะมีสวนนํามาซึ่งความเสียหายในการแขงขันทางธุรกิจ และอาจจะ
ทําใหเสียภาพลักษณหรือชื่อเสียงของบริษัทได 

5. การรักษาทรัพยสินของบริษัท
พนักงานมีหนาที่และความรับผิดชอบที่จะใชทรัพยสินของบริษทัใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่  ตองรวมดูแลมิใหชํารุดสูญ

หาย รวมทั้งไมนําไปใชในการอื่นนอกเหนือจากธุรกิจของบริษัท ( ทรัพยสินดังกลาวหมายถึง ทรัพยสินทั้งที่มีตัวตน และไมมีตัวตน
เชน สังหาริมทรัพย, อสังหาริมทรัพย, เทคโนโลยี ความรูทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนขอมูลที่เปน
ความลับที่ไมไดเปดเผยตอสาธารณชน ได แก แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงินขอมูลดานทรัพยากรบุคคล   

6. การเลี้ยงรับรองและรับของขวัญ

พนักงานไมพึงรับหรือใหของขวัญ ของกํานัล รับหรือจัดเลี้ยงรับรองลูกคา คูค า ผูรับเหมา ผูขายสินคา หรือผูใหบริการ
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกินความเหมาะสมในโอกาสตามประเพณนีิยม  ซึ่งมีธรรมเนียมการใหของขวัญ หากพนักงานไดรับ
ของขวัญที่มีมูลคาเกินปกติวิสัยใหพนักงานรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
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7. การขัดผลประโยชนทางธุรกิจ
พนักงานไมพึงกระทําการใด ๆ อันเปนการขัดตอผลประโยชนทางธุรกิจกับบริษัท  ไดแก การมีกิจกรรม หรือกระทําการ

ใด ๆ  อันอาจทําใหบริษัทเสียผลประโยชน หรือไดรับประโยชนนอยกวาที่ควร หรือเปนการแบงผลประโยชนจากบริษัท
8. การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท และการใชขอมูลภายใน   
พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อหรือขายหุนของบริษัท  หรือใหขอมูลภายในแก

บุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อหรือขายหุนของบริษัท   
9. การรักษาชื่อเสียงของบริษัท
พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ อันอาจกระทบกระเทือนตอชื่อเสียงของบริษัท  หรืออาจเปนปญหาแกบริษัทได 

พนักงานพึงรักษาเกียรติของตนใหเปนที่ยอมรับในสังคม  
10. การปฏิบัติตอลูกคาและคุณภาพงาน
พนักงานพึงสงมอบงานที่มีคุณภาพตรงตาม  หรือสูงกวาคาดหมายของลูกคาภายใตเงื่อนไขที่เปนธรรม   และใหขอมูล

เกี่ยวกับงานและบริการที่ถูกตองเพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคาโดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริงอันเปนเหตุใหลูกคาเกิด
ความเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของงานหรือบริการ  นอกจากนี้  พนักงานพึงรักษาความลับของลูกคาและ
ไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ

11. การปฏิบัติตอคูคา และ / หรือ เจาหนี ้ 
พนักงานพึงปฏิบัติตอลูกคาและเจาหนี้อยางเสมอภาค เปนธรรม และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปน

ธรรมตอทั้งสองฝาย และพึงปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขตาง ๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด  กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ขอใดขอหนึ่งไดตองรีบแจงใหคูคา และ / หรือ เจาหนี้ทราบลวงหนาเพี่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข

12. การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติภายใต กรอบกติกาของการแขงขันที่ดีไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของ คูแข งทางการคา

ดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน การจายเงินสินจางใหแก พนักงานของคูแขง เปนต น   และไมทําลายชื่อเสียงของคูแขง
ทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย

13. การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
พนักงานมีหนาที่และความรับผิดชอบแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน  เมื่อพบเห็นเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย 

จรรยาบรรณ  หรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิอบของบุคคลในองคกรทั้งจากพนักงานและผูมีสวนไดเสียอื่น  

รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไมถูกตองหรือระบบควบคุมภายในที่บกพรอง  
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1.4  จรรยาบรรณของการจัดหา

เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจางเปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ  และรักษาภาพพจนที่ดีของ
บริษัทไวอยางตอเนื่องจึงกําหนดหลักเกณฑอันเกี่ยวกับจรรยาบรรณของการจัดซื้อและจัดจางไว ดังต อไปนี้

1. การรับของขวัญของกํานัล การรับเลี้ยง และการใหความชอบพอเปนพิเศษ
1.1  การรับของขวัญหรือของกํานัล เปนการฝาฝนจรรยาบรรณเกีย่วกับการจัดซื้อและจาง และสอใหเห็นวาเปน

การรับสินบน
1.2  การรับเลี้ยง ใหพิจารณาถึงความเหมาะสมและควรหลีกเลี่ยงหากไมจําเปน  ในกรณีที่จําเปนควรจะผลัดกัน

ออกคาใชจาย
1.3  การใหความชอบพอเปนพิเศษ  ควรละเวนการทําความสนิทชิดชอบกับผูคารายหนึ่งรายใด จนเปนเหตุให

ผูอื่นคิดไปวานาจะเกิดความไมยุติธรรมขึ้นจนทําใหบริษัทเสียภาพพจนได 
2. ความไมยุติธรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อและจัดจาง

2.1  การจัดซื้อไมควรดําเนินการจากการเจาะจงขอกําหนดของสินคาใดสินคาหนึ่งโดยเฉพาะ  หรือพยายาม
เลือกสรรคุณลักษณะที่โนมเอียงไปทางสินคานั้น ๆ อยางจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอและมีความจําเปนเทานั้น

2.2  การเชิญผูเขารวมเสนอราคาควรจะตองเลือกสรรผูคาที่ดีและสนใจตอการเสนอราคมนั้น ๆ  การเชิญผูคาที่
เพียงเพื่อใหครบจํานวนตามระเบียบโดยไมคํานงึถึงความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันจะทําใหการจัดหาขาดคุณภาพและขาด
ความยุติธรรมทั้งตอบริษัท  และตอผูคาที่ดีรายอื่น ๆ ด วย

2.3  ผูคาทุกรายจะตองไดรับรายละเอียด ข อมูล  และเงื่อนไขตาง ๆ อยางเดียวกัน  ซึ่งเปนลายลักษณอักษร  กรณี
อธิบายดวยวาจา ตองมีการยืนยันเปนลายลักษณอักษรอีกครั้ง

2.4  ในกรณีที่ทําการเสนอราคาแลวไมตัดสินใจซื้อหรือจางควรจะบอกกลาวใหผูคาทราบ และถามีการประมูล
ครั้งตอไป  ผูที่เสนอราคารายเดิมจะตองไดรับโอกาสเทา ๆ กันดวย

3. การปฏิบัติตนตอผูคา
3.1  ความสัมพันธระหว างผูซื้อกับผูขายควรจะเปนในรูปของการสรางความมั่นใจตอกันดวยความสุจริต  และ

ความยุติธรรม   พึงปฏิบัติตอกันอยางสุภาพชน

3.2  ระเบียบปฏิบัติและวิธีการตาง ๆ ที่บริษัทกําหนดขึ้นจะตองแสดงใหผูค าทราบทันที  นับแตผู คาไดเขามาเปน

ผู คากับบริษัท   และตองใหทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ

3.3  การตรวจรับสินคา หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขั้นตอนการจายเงินควรกระทําอยางรวดเร็วรัดกุม และให

ความยุติธรรมกับผูค า  ผู ที่จงใจทําใหเกิดความลาชาเป นการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณเชนกัน

3.4  ละเวนการชวยผูคาที่ทํางานบริษัท ดวยการกระทําที่เปนการชวยให ไมตองเสียภาษีที่พึงจะเสียใหกับรัฐ
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นโยบายที่ 2

คณะกรรมการบริษัท

2.1  องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทและการแตงตั้ง
1.) คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และตองมีคุณสมบัติตามหลักกฎหมายบริษัทมหาชนและขอบังคับที่บริษทักําหนด
2.) คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่มีความเปนอิสระไมนอยกวา 3 คนหรือ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดย

บริษัทไดกําหนดใหกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุนไมเกิน 0.5 % ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมบริษัทยอย

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
2. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชน หรือ สวนไดเสีย ไมวาทางตรงทางออม ทั้งในดานการเงินและ

การบริหารงาน ซึ่งรวมถึงไมเปนลูกคา คูคา ผูจัดหาวัตถุดิบ เจาหนี/้ลูกหนี้การคา เจาหนี้/ลูกหนี้เงินใหกูยืมของบริษัท
บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ

3. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทยอย หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง และไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการและ/หรือผูถือหุนรายใหญ

4. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําผูใหบริการ
ดานวิชาชีพแกบริษัท เชน ผูสอบบัญชี ทนายความ หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษทัหรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม
บริษัทยอย หรือเปนบุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง และไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 2 ป รวมทั้งสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการโดยใหความเห็นอยางอิสระได
3.) คณะกรรมการประกอบดวยผูมีความรอบรูและเชี่ยวชาญในดานวิศวกรรมงานระบบ ดานวิศวกรรมงานกอสราง ดาน

การตลาด ดานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และมีกรรมการบริษัทอยางนอย 1 คน เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานบัญชีและ
การเงิน โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได   และใหคณะกรรมการบริษทัแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งทําหนาที่
เลขานุการบริษัท

4.) ประธานกรรมการตองเปนกรรมการอิสระ และตองมิใชบุคคลเดียวกันกับผูที่ดํารงตําแหนงผูจัดการใหญ/กรรมการ
ผูจัดการใหญ  เพื่อใหมีความชัดเจนในการแบงแยกหนาที่และการปฏิบัติงาน  แมวาในปจจุบันประธานกรรมการบริษัทและประธาน
เจาหนาที่บริหารของบริษัทจะเปนบุคคลคนเดียวกัน  แตทางคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและ
คาตอบแทน ดําเนินการหาบุคคลที่เหมาะสมเขาเปนประธานกรรมการบริษัท  โดยกําหนดกรอบเวลาใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน 
2 ป

5.) การแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวาระที่กําหนดไวโดยเจาะจง โดยเนนมีความโปรงใส และชัดเจน ทั้งนี้  การเสนอชื่อ
กรรมการเพื่อการเลือกตั้งจะตองมีขอมูลประวัติของบุคคลนั้น และมีรายละเอียดที่เพียงพอชัดเจน เพื่อประโยชนในการคัดสรร

6.) เปดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดตอสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
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2.2  คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1.)  มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด (พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย)
2.)  มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท พรอมทั้งมีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจตาง ๆ 
3.)  สามารถใชดุลยพินิจอยางตรงไปตรงมาอยางเปนอิสระจากฝายจัดการ  และกลุมที่มีผลประโยชนอื่นใด
4.)  สามารถอุทิศเวลาใหบริษทัไดอยางเพียงพอ  และเอาใจใสในการปฏิบัติหนาที่ในกิจการของบรษิัท
5.)  กรรมการบริษัทตองผานการสรรหา และคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนบริษัท

2.3  การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ โดยคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการโดย

พิจารณาจากปจจัยหลายประการประกอบ เชน ความรู ความสามารถ และประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เปนตน    ปจจุบันบริษัท
ไดแตงตั้งใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูคัดเลือกบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการบริษัทใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไปคณะกรรมการสรรหาฯ ไดเสนอใหผูถือหุนทุกรายเสนอ
รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเขารบัการคัดเลือกเปนกรรมการบรษิัทได  โดยเสนอผาน Website ของบริษัท  เพื่อใหคณะกรรมการสรร
หาฯ พิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทตอไป    บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

1.) คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และไมเกิน 10 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูที่มคีุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด

2.) ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลอืกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

3.) ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง
เปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3  กรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่ 2 ภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออก
จากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได

4.) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระ
ของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่
เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
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2.4  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท และมีความรับผิดชอบเปนธรรมตอผูถอืหุนทุกราย
2.) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท กํากับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตาม

นโยบายและระเบียบของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล ภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3.) ติดตามการดําเนินกิจการของบริษทัตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดในสัญญาที่

เกี่ยวของของบริษัท โดยกําหนดใหฝายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ ของบริษัท ใหคณะกรรมการ
รับทราบในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทเปนไปอยางมปีระสิทธิผล

4.) รายงานใหผูถือหุนทราบถึงสถานะภาพและสถานะทางการเงินขององคกรโดยสม่ําเสมอ และครบถวนตามความเปน
จริง รวมถึงแนวโนมในอนาคตขององคกรทั้งในดานบวกและลบ ดวยเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ

5.) ดําเนินการใหบริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิผลและเชื่อถือได

6.) ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนประจําอยางสม่ําเสมอ
7.) มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดใหมีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่

เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอยางสม่ําเสมอ
8.) ควบคุม ดูแลใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางมีจริยธรรมและมีความเทาเทียม
9.) กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระในการ

พิจารณากําหนดกลยุทธ การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการ และการกําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจการ  
ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทําของกรรมการอื่นๆ หรือฝายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มีผลกระทบตอความ
เทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย

10.) ในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
ดวยคาใชจายของบริษัท

11.) จัดใหมีเลขานุการบริษัท  เพื่อชวยดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันไดแก การประชุม
คณะกรรมการและผูถือหุน ตลอดจนการใหคําแนะนําแกกรรมการและบริษัทในการปฏิบัติตนและดําเนินกิจการใหถูกตองตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตางๆ อยางสม่ําเสมอ อีกทั้งดูแลใหกรรมการและบรษิัทมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง
ครบถวน โปรงใส

12.) จัดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร

13.) รายงานการถือหลักทรัพยของตน และของสามี ภรรยา บุตร ธิดาของตนในการประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุก
ครั้ง และตองแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชา เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้

- มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททําขึ้นระหวางรอบปบัญชี
- ถือหุนหรือหุนกูในบริษัทและบริษัทในเครือ
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14.) เขารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการ  อยางนอย 1 
หลักสูตร อันไดแก หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือหลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION 
PROGRAM (DCP) เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน

15.) คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ / ประธาน
กรรมการบริหารเปนประจําทุกป

16.) คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารประชุมระหวางกันเองตามความจําเปน เพื่ออภิปรายปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ
ที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และรายงานใหกรรมการผูจัดการใหญทราบถึงผลการประชุม

17.) กรรมการแตละคนจะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(ตลท.) ไดไมเกิน 5 บริษัท เวนแตกรรมการคนใดดํารงตําแหนงมากกวานั้นคณะกรรมการจะพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการรายดังกลาว และชี้แจงเหตุผลพรอมผลของการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุน

2.5  การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1.) คณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 6 ครั้ง และตามความจําเปน

โดยมีการกําหนดวาระการประชมุไวลวงหนาตลอดทั้งป
2.) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ กําหนดใหมีหนังสือนัดประชุมสงมอบใหแกกรรมการหรือผูแทนของกรรมการไม

นอยกวา 14 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท อาจแจงการนัดประชุมโดยวิธี
อื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้น โดยฝายบริหารมีหนาที่ตองใหสารสนเทศที่เหมาะสมและทันเวลาแกคณะกรรมการ
ประธานกรรมการมีหนาที่ดูแลใหมั่นใจวากรรมการทั้งหลายไดรบัสารสนเทศที่เกี่ยวของลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหมีเวลาเพียง
พอที่จะศึกษา พิจารณาและตัดสินใจอยางถูกตองในเรื่องตางๆ ในการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งดูแลใหรายงานการประชุม
คณะกรรมการแตละครั้งแลวเสรจ็ภายใน 7 วันหลังการประชุม เพื่อใหคณะกรรมการไดสอบทานความถูกตองของรายละเอียดกอน
การรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป

3.) การประชุมคณะกรรมการแตละครั้งควรมีกรรมการเขารวมไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
4.) ประธานกรรมการและเลขานุการเปนผูรวมกันใหความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเขาวาระการประชุม โดยการ

ปรึกษาหารือกับฝายบริหาร ทั้งนี้ฝายบริหารจะพิจารณาคําขอของกรรมการบางทานทีจ่ะบรรจุเรื่องอื่นที่สําคัญเปนวาระการพิจารณา
ในการประชุมครั้งตอไป

5.) ประธานกรรมการมีหนาที่จัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอที่ฝายบริหารจะเสนอเอกสารขอมูลเพื่อการอภิปรายและเพียงพอ
สําหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สําคัญ

6.) ในการประชุม ประธานกรรมการและเลขานุการบรษิัทเปนผูกลาวสรุปประเด็นสําคัญของวาระการประชุมเพื่อการ
พิจารณาของกรรมการ พรอมทั้งสนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและ
สรุปเปนมติที่ประชุม

7.) ในการพิจารณาระเบียบวาระตางๆ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา ไมมีสิทธิออกเสียงและตองไมอยูในที่
ประชุมในวาระดังกลาว

8.) กรรมการสามารถเขาถึงและขอสารสนเทศ คําปรึกษาและบริการตางๆ ที่จําเปนเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบริษัทจากฝายบริหาร และสามารถขอความเห็นทีเ่ปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได
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9.)  หากการประชุมในครั้งนั้น ๆ มีมติที่ตองเปดเผย อันไดแก มติที่มีผลกระทบตอราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษทั ตอ
การตัดสินใจลงทุน หรือตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน เชน การออกหุนเพิ่มทุน การประกาศจายเงินปนผล การเปลี่ยนแปลง
ขอบังคับบริษัท เปนตน บริษัทจะนํามติดังกลาวนั้นเปดเผยไปยังตลาดหลักทรัพยทันทีหลงัการประชุมเสร็จสิ้น

2.6  การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท
1.) คณะกรรมการกําหนดใหมกีารจัดทําแบบประเมินผลการปฏบิัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของการ

ประเมินตนเองรายบุคคล (โดยตนเอง) หรือรายบุคคล (แบบไขว) และการประเมินตนเองรายคณะ  เพื่อใชเปนกรอบในการ
ตรวจสอบและแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการ โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการนั้น ฝาย
บริหารจะสรุปผลใหคณะกรรมการรับทราบ และเผยแพรผลสรุปการประเมินคณะกรรมการในรายงานประจําปของบริษัท

2.) คณะกรรมการไดจัดใหมีบรรทัดฐานการปฏบิัติงานของคณะกรรมการอยางมีหลักเกณฑ และทําการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานเปนระยะๆ ตามที่กําหนด

2.7  การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมาย และสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่อยูในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยและธุรกิจกอสรางที่มีขนาดใกลเคียงกัน โดยคาตอบแทนกรรมการดังกลาวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจใหกรรมการมี
คุณภาพและสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทที่กําหนด โดยมีกระบวนการที่โปรงใส สรางความ
มั่นใจใหแกผูถือหุน

2.8  คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1.) คณะกรรมการไดรับคาตอบแทนจํานวน 3 สวน คือ คาตอบแทนประจําเปนรายเดือน เบี้ยประชุมตอครั้งที่มาประชุม

และเงินโบนัสหรือคาตอบแทนรายป โดยคาตอบแทนดังกลาวไดมีการกําหนดใหอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับที่ปฏิบัติกันในธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยและธุรกิจกอสราง  และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัตงิานของบริษัทและของกรรมการแตละคน

2.) กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเปนพิเศษ (เชน เปนอนุกรรมการ) จะไดรับ
คาตอบแทนเพิ่ม โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนั้น

3.) คณะกรรมการไดจัดใหมีรายงานเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลและคาตอบแทนของผูบริหาร ซึ่งรวมถึง
การเปดเผยคาตอบแทนที่กรรมการและ/หรือผูบริหารไดรับในกรณีที่ไดรับการแตงตัง้ใหไปปฏิบัติหนาที่ในบริษัทยอยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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2.9  วาระการดํารงตําแหนง
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน

สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็
ได แตทั้งนี้ ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการทีเ่หมาะสมไมควรเกิน 3 วาระติดตอกัน (นับตั้งแตป 2551 เปนตนไป) เวนแต
กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงนานกวานั้นคณะกรรมการจะพิจารณาความเปนอิสระและประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการรายดังกลาว และชี้แจงเหตุผลพรอมผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนนอกจากการพนตําแหนงตามวาระ
แลว กรรมการพนจากตําแหนงเมือ่

1.) ตาย
2.) ลาออก
3.) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
4.) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
5.) ศาลมีคําสั่งใหออก
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นโยบายที่ 3

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อทําหนาที่ศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัทโดยมี
ทั้งหมด 5 คณะกรรมการ ดังนี้

3.1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการยึดมั่นในความสําคัญของระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสตามครรลองของ
กฎหมาย ดวยความซื่อสัตย สุจริตทั้งตอผูถือหุน คูคา และลูกคาของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงเปนคณะกรรมการที่เปน
เครื่องมือสําคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลองคกรที่ดี เพื่อใหความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสียวาการดําเนินการของ
องคกรเปนไปตามขอกําหนด และการปฏิบัติงานเปนไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแยงทางผลประโยชนและการทุจริต คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดกฎเกณฑคณะกรรมการ
ตรวจสอบขึ้น ดังนี้

ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ
2. วางแนวทางและสอบทานใหบรษิัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานการดําเนินการของบริษทัใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตัง้ผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบรษิัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน

6. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และ/หรือ ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

7. จัดทํารายงานกิจกรรมของของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.) คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
2.) คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระของบริษัท
3.) คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอิสระของบริษัทไมนอยกวา 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอยาง

นอย 1 คน เปนผูมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอยางเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการ
สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน

4.) ใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในของบริษัทเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.) ถือหุนไมเกิน 0.5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัท

ยอย บริษัทที่เกี่ยวของ หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง
2.) มีความเปนอิสระไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบรหิารงานของบริษัท บริษัทในเครือ

บริษัทรวม หรือบริษัทยอย หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือ
สวนไดสวนเสียในลักษณะดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ เวนแตคณะกรรมการ
บริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียนั้น จะไมมีผลกระทบตอการปฏบิัติหนาที่
และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ

3.) ตองไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท

4.) ตองไมเปนผูที่มีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
ตลอดจนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมบริษัทยอยในลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง

5.)  ตองไมเปนผูที่เกี่ยวของ หรือญาติสนิทของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
6.)  สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
หรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

7.) ตองไมเปนกรรมการของบรษิัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทลําดับเดียวกัน
8.) ตองไมเปนผูสอบบัญชี หรือผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นที่ไดรับคาตอบแทนมากกวา 2 ลานบาทตอป
วาระการดํารงตําแหนง
1.) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป รวมทั้งการแตงตั้งเพิ่มและถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ
2.) กรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกไดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา

เหมาะสม
3.) กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงเมื่อ

-  ครบกําหนดตามวาระ
-  พนจากการเปนกรรมการของบริษัท
-  ลาออก
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-  ตาย
-  ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามขอบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑของตลาด

หลักทรัพยแหงประกาศไทย
-  คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง

4.) การลาออกของกรรมการตรวจสอบใหยื่นใบลาตอประธานกรรมการบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน  โดย
คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัตพิรอมสงสําเนาหนังสือลาออกใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบ

5.) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ไดรับแตงตั้งจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการตรวจสอบที่ตนแทน พรอมแจงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและเรื่องอื่นๆ ตาม

ขอบเขตอํานาจหนาที่ ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเปนกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจําเปนเรงดวนอื่นๆ ตามแตจะ
เห็นสมควร

2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ
โดยคําสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ สงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม เวนแต
ในกรณีจําเปนเรงดวนจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได

3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตองมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่
บริษัทแตงตั้งจึงจะครบเปนองคประชุม

4. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการตรวจสอบที่มา
ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

6. กรรมการตรวจสอบซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
7. การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจกระทําไดโดยไมตองมีการประชุมและมีผลสมบูรณเสมือนไดมีการประชุม

ลงมติแลว เมื่อมตินั้นๆ กรรมการตรวจสอบไดลงลายมือช่ือรับรองไวทุกคน
8. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
9. ใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูรายงานผลการประชุมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อทราบ

ทุกครั้ง
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร
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3.2. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเปนผู แตงตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ขอบเขต หน าที่ และความรับผิดชอบ

1.)   กําหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผูที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการใหญ 

2.)  ดําเนินการสรรหาและเสนอแนะผูที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการ  กรรมการผูจัดการใหญตอ

คณะกรรมการบริษัท

3.)   กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ

4.) พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการตอคณะกรรมการบรษิัทเพื่อเห็นชอบและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ

5.)  พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการผูจัดการใหญ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.)  ปฏิบัติหนาที่ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1.) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน ซึ่งอยางนอย 1 คน ตองเปน

กรรมการบริษัท ทั้งนี้ ต องมีกรรมการอยางนอย 1 คนเปนผูที่มีความรูความสามารถหรือความ เชี่ยวชาญในดานการบริหารงาน
บุคคล

2.) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตองเปนกรรมการอิสระ
3.) ใหคัดเลือกกรรมการ 1 คนในคณะเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
วาระการดํารงตําแหนง
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนอาจไดรับการแตงตั้ง ตอไปไดอีก

วาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม ในกรณีที่กรรมการพนสภาพจากการเปน กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนและ/หรือกรรมการบริษัท ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้ง กรรมการอื่นทดแทนกรรมการซึ่งพนสภาพดังกลาว

โดยมีวาระการดํารงตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังคงเหลืออยูของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งตนแทน

3.3. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตัง้คณะกรรมการบริหาร  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบ
1.) กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ที่กําหนดให

สอดคลองและสนับสนุนตอสภาพทางเศรษฐกิจ และการแขงขันที่ไดกําหนดและแถลงไวตอผูถือหุน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบ
 2.) กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3.) ตรวจสอบติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่กําหนดใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เอื้อตอสภาพการดําเนินธุรกิจ
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4.) ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที่กําหนดใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่ไดอนุมัติไว
5.) พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
6.) มีอํานาจแตงตั้งถอดถอนเจาหนาที่ของบริษัทในตําแหนงที่ไมสูงกวาตําแหนงประธานกรรมการบริหาร
7.) พิจารณาอนุมัติและดําเนินการประมูลงานหรือรับจางทําของกับหนวยงานหรือบุคคลตาง ๆ
8.) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป
อํานาจในการอนุมัติการดําเนินการทางการเงิน  ดังนี้
1. ในกรณีที่กําหนดไวในแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลวซึ่งคณะกรรมการบริหาร

สามารถดําเนินการไดโดยไมจํากัดวงเงิน

2. ในกรณีที่ไมเขากรณีตามขอ1. ใหคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอํานาจในการอนุมัติการดําเนินการทางการเงิน

ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท โดยอํานาจอนุมัติทางการเงินดังกลาวจะรวมถึง การอนุมัติคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการตามปกติ

ธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพยฝายทุน (Capital Expenditure) หรือสินทรัพยถาวร และมีอํานาจในการติดตอขอสินเชื่อเปนภาระผูกพัน

ทางการเงินรวมทุกเครื่องมือทางการเงิน  โครงการละไมเกิน 1,000 ลานบาท รวมทั้งในกิจการรวมคา (ยกเวนการใหหลักประกัน

ตามโครงการที่ประมูลหรือรับจางทําของ ซึ่งจะไมจํากัดวงเงิน) และเมื่อไดขอสรุปใหรายงานคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหพนักงานระดบับริหารของบริษัทมีอํานาจอนุมัตทิางการเงินในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได

อนึ่งการอนุมัติรายการดังกลาวขางตนจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการบริหารหรือผูรับ
มอบอํานาจจากคณะกรรมการบรหิาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษทั และตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) ทํากับบริษัท หรือบริษัทยอย
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจ ที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ขอบเขต อํานาจหนาที่ของประธานกรรมการบรหิาร
1.)    เปนผูตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของบริษัท กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึง การ

กํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวมตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย และตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริหาร

2.) มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้น

เงินเดือน คาตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตําแหนงต่ํากวาตําแหนงกรรมการบริหารตลอดจนแตงตั้ง

ตัวแทนฝายนายจางในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัท

3.)    มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อการจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสินและบริการเพื่อประโยชนของ

บริษัท ทั้งนี้ จะตองไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได

4.)    มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัท

และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร

5.)    อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน

6.)    ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเปนคราว ๆ ไป



นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี PL/DBD-update 11/11/52                                                                                  หนา 17

7.) ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

แตทั้งนี้อํานาจหนาที่ของประธานกรรมการบริหารและผูรับมอบอํานาจชวงดังกลาวขางตน จะไมรวมถึง

อํานาจที่ทําใหประธานกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทและตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) ทํากับบริษัทหรือ

บริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบรษิัทไดพิจารณาอนุมัติไว รวมทั้ง

กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกีย่วโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของ

บริษัทหรือบริษัทยอย เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว

องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร
1.) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน ซึ่งอยางนอย 1 คนตองเปนกรรมการการบริษัท ทั้งนี้

กรรมการทุกคนตองเปนผูที่มีความรูความสามารถทางดานการบริหารจัดการ  
2.) ฝายบริหารที่มีคุณสมบัติตามเกณฑสามารถเขารวมเปนกรรมการได  แตทั้งนี้ใหกรรมการบริษัทเปน ประธาน

คณะกรรมการบริหาร
3.) ใหคณะกรรมการบริหารและจัดการบรษิัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
วาระการดํารงตําแหนง
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

3.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.)  กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและเปาหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร

2.)  พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

3.)  สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององคกร

4.)  ดูแลใหบริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5.)  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรเปนผูรายงานผลการประชุมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราว

ถัดไป

6.) ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

องคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.) คณะกรรมการบริหารความเสีย่งประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน ซึ่งอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ต องมีกรรมการอยางนอย 1 คน มีความรูความชํานาญดานการบริหารความเสี่ยง  
2.) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตองเปนกรรมการอิสระ
3.) บุคคลภายนอกสามารถเขารวมเปนกรรมการได หากมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด
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4.) ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม  เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง

วาระการดํารงตําแหนง
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

3.5  คณะกรรมการกํากับการดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตัง้คณะกรรมการการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอบเขต อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับการดูแลกิจการที่ดี
1.)  เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัท

2.)  กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝายจัดการเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

3.)  ทบทวนแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอแนะตอคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงใหทนัสมัยอยางตอเนื่อง

4.)  มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทัฯ

5.)  มีอํานาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรูความเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษาและเขารวมประชุมได ดวยคาใชจายของ

บริษัทฯ

6.)  ปฏิบัติหนาที่ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

องคประกอบของคณะกรรมการกํากับการดแูลกิจการที่ดี
1.)  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีประกอบดวยกรรมการบริษัทไมนอยกว า 3 คน ทั้งนี้ ตองมีกรรมการอยางนอย 1 

คน มีความรูความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากลตาง ๆ
2.)  ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีตองเปนกรรมการอิสระ
3.)  ใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  เปนเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี
วาระการดํารงตําแหนง
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีอาจไดรับการแตงตั้งตอไปไดอีกวาระหนึ่ง

ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม ในกรณีที่กรรมการพนสภาพจากการเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี   และ/หรือ
กรรมการบริษัท ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการซึ่งพนสภาพ ฯ ดังกลาว โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง ได เพียงเทาวาระที่ยังคงเหลืออยูของกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตนแทน
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นโยบายที่ 4 
ฝายบริหาร

ขอกําหนดของคณะกรรมการเรื่องขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของฝายบริหาร
คณะกรรมการไดกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของฝายบริหาร ดังนี้
1.) ดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมาย ขอบังคับและ

ระเบียบบริษัทที่คณะกรรมการกําหนด
2.) ดําเนินการบริหารงานใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ดวยงบประมาณที่ไดรับอนุมัติอยาง เครงครัด

ซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางดีที่สุด
3.) รายงานผลงาน ความกาวหนาจากการดําเนินงานตามมติ และผลการดําเนินงานของบริษัทที่สําคัญตอที่ประชุม

คณะกรรมการอยางตอเนื่องเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
4.) ดําเนินกิจการตาง ๆ ของบริษัทใหเปนไปตามตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการไดกําหนดไวเปน

แนวทางปฏิบัติ
5.) ต องไมประกอบกิจการหรือเขารวมในกิจการอันมีสภาพแบบเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวา

จะทําเพื่อประโยชนสวนตน หรือประโยชนสวนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหผูบังคับบัญชาและสํานักตรวจสอบภายในรับทราบและได
รับการพิจารณาเห็นชอบใหประกอบกิจการนั้น ๆ ได 

6.) การไปดํารงตําแหนงกรรมการทีบ่ริษัทอื่นของกรรมการผูจัดการใหญจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทกอน สวนผูบริหารระดับสูงจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการผูจัดการใหญกอน

7.) ผูบริหารระดับสูงอันหมายรวมถงึผูที่ดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการใหญ   ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  
ต องงดซื้อขายหลักทรัพยกอนการประกาศแจงขาวงบการเงิน อยางนอย 1 เดือน และหลังการประกาศแจงขาวงบการเงินอยางนอย 
3 วัน และจะตองรายงานการถือหลักหรัพยของตน  และของสามี ภรรยา บุตร ธิดาของตนในการประชุมคณะกรรมการเปนประจํา
ทุกเดือน และตองแจ งใหบริษัททราบโดยมิชักชา  เมื่อมีกรณีดังตอไปนี ้   

-   มีสวนไดเสียไม วาโดยตรงโดยออมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททําขึ้นระหวางรอบปบัญชี        
-  ถือหุนหรือหุนกูในบริษัทและบริษัทในเครือ  

8.)   มีหน าที่เขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินกิจการและการบริหารงานประจําวันดวยคาใชจายของ
บริษัท เพื่อใหมีความรอบรู และเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ สําหรับผูบริหารระดบัรองกรรมการผูจัดการ
ใหญ  คณะกรรมการไดสงเสริมใหเขารับการอบรมใน หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) เพื่อใหเขาใจบทบาท หนาที่ของคณะกรรมการ อันนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองคกร



นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี PL/DBD-update 11/11/52                                                                                  หนา 20

ขอกําหนดของคณะกรรมการเรื่องแผนการสืบทอดตําแหนงและการพัฒนาผูบริหาร 
คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายการสรรหาตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ/ผูจัดการใหญวา หากมี คุณสมบัติที่เหมาะสม

บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในสามารถเขารับการคัดเลือกในตําแหนงนี้ได   ซึ่งวัตถุประสงคของการกําหนด  เพื่อใหเหมาะสมกับ
สถานการณของบริษัทในชวงเวลาหนึ่ง ๆ  ทั้งนี้  บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   
ซึ่งเปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาคัดเลือก
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นโยบายที่ 5
เลขานุการบริษัท

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15  ไดกําหนดไววา “คณะกรรมการ
ตองจัดใหมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดําเนินการตาง ๆในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ”   บริษัทจึงไดมีนโยบายกําหนด
บทบาทหนาที่ของเลขานุการบรษิัทไว  ดังนี้

5.1  หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. การจัดใหบริษัทมีเลขานุการบริษทั

คณะกรรมการตองจัดใหมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบการดําเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

2. หนาที่ของเลขานุการบริษัท (ม.89/15)

โดยกฎหมายไดมีการกําหนดบทบาทหนาที่และบทลงโทษสําหรับเลขานุการบริษัทไวโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้

(1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุนเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดย

กรรมการหรือผูบริหาร

(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร

(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด

ทั้งนี้ เลขานุการจะตองจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียใหประธานกรรมการและประธานกรรมตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น (ม. 89/16)

3. ความรับผิดชอบ

เลขานุการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตอง

ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคขอบังคับของบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน โดยใชเกณฑพิจารณา

เกี่ยวกับกรรมการบริษัท (ม. 89/23) และมีโทษ คือ โทษปรับไมเกินคาเสียหายหรือประโยชนที่ไดรับ แตไมเกิน 100,000 บาท กรณี

ทุจริตจําคุกไมเกิน 1 ป เบี้ยปรับไมเกิน 2 เทา แตไมต่ํากวา 500,000 บาท

โทษของการฝาฝน ม. 89/15 (1) (2) (3) หรือ ม. 89/16 – (ม. 281/5)

หากฝาฝน ไมจัดตั้งเลขานุการบริษัท กรรมการตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 บาท ปรับอีกไมเกินวันละ 

3,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
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4. กรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตาํแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได

- ใหคณะกรรมการแตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหมภายใน 90 วันนับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนใน

ชวงเวลาดังกลาว

- ใหประธานกรรมการแจงชื่อเลขานุการตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน  14  วัน นับแตวันที่

จัดใหมีผูรับผิดชอบในตําแหนงดังกลาว และใหแจงใหสํานักงานทราบถึงสถานที่เก็บทะเบียนกรรมการ หนังสือนัด

ประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการดวย

5. การจัดใหมีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน (ม. 89/17)

พ.ร.บ. ฉบับนี้ กําหนดใหบริษัทตองจัดใหมีระบบการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวของกับการแสดง

ขอมูล และดูแลใหมีการเก็บรักษาเอกสารหรือฐานใหถูกตองครบถวนและสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป 

นับแตวันที่มีการจัดทําเอกสารหรือขอมูลดังกลาว

โทษของการฝาฝน ม. 89/17 (ม. 281/6)  

หากฝาฝน บริษัทตองโทษปรับไมเกิน 500,000 บาท และปรับไมเกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได

ปฏิบัติใหถูกตอง

5.2  กรอบของหนาที่ บทบาท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทโดยละเอียด :

1. หนาที่เกี่ยวของกับการประชุม (Meeting – related Duties)

o จัดใหมีการประชุม เขารวมการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุมทั้งที่ เปนการประชุม

คณะกรรมการบริษัท  และมีการประชุมทั้งเปนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน

o ประสานและรวบรวมเอกสารที่ใชในการประชุมทั้งหมด เพื่อจัดสงใหแกคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูถือ

หุน แลวแตกรณี

o ติดตาม ทบทวนระเบียบ และ ขอบังคับตางๆ ที่ใชในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือ

หุน

o จัดทํา และรวบรวมจัดเก็บบันทึกรายงานการประชุมพรอมดวยเอกสารประกอบการประชุมไวอยาง

ครบถวน เพื่อความสะดวกในการคนหาและใชอางอิง



นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี PL/DBD-update 11/11/52                                                                                  หนา 23

2. กํากับใหการดําเนินงานของบริษัทอยูภายในกรอบของกฎหมายและขอบังคับ (Legal and Regulatory Compliance)

o ตรวจสอบเพื่อใหมีความมั่นใจวา บริษัทดําเนินกิจการตามที่ไดจดทะเบียนไวหนังสือบริคณหสนธิ 

(Memorandum of Association) และปฏิบัติตามขอบังคับ (Articles of Association) ของบริษัทอยาง

เครงครัด

o ตรวจสอบเพื่อใหความมั่นใจไดวา บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติการภายในกรอบของกฎหมาย

และขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด

o ตรวจสอบเพื่อใหมีความมั่นใจไดวา บริษัทและคณะกรรมการบริษัทดําเนินการตามกฎระเบียบและ

ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ในเรื่องเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส

ตลอดจนไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (SEC) ในกรณีที่บริษัทไดรับอนุญาตใหเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท

ใหแกประชาชนทั่วไป

o ทบทวนและตรวจสอบความกาวหนา ตลอดจนใหคําปรึกษาหารือ และใหขอแนะนําที่ดีในการจัดทํา

หลักการในจัดทําหลักการในการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Practices) และแนวทาง

ปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สําหรับการเปนกรรมการบริษัท

3. ตระเตรียม รวบรวม และการกระจายขาวสารขอมูลของบริษัท  (Preparation, Compilation and Dissemination of 

Information)

o จัดเตรียมขอมูล ขาวสาร และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการใหกรรมการบริษัทลงนาม

รับทราบและรับรองงบการเงินของบริษัทในรายงานประจําป

o ประสานงานและจัดสงรายงานประจําปของบริษัท พรอมดวยงบการเงินประจํางวดใหแกผูถือหุนและบุคคล

ที่เกี่ยวของเชน ลูกคา เจาหนี้ พนักงานเจาหนาที่ของทางการ และองคกรที่ เกี่ยวของ เชน กรมสรรพกร 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(SEC) รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินดวย

o จัดทําและเก็บรวบรวมรายชื่อของผูถือหุนของบริษัทใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยไดรับความรวมมือที่ดีจาก

นายทะเบียนหุน

o ติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ (โดยเฉพาะผูถือหุนรายใหญ) เพื่อ

ปองกันการถูกครอบงํากิจการ

o เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท รวมทั้งบริษัทลูก บริษัทในเครือ และบริษัท

เกี่ยวของไวในที่ที่สามารถคนหาขอมูลไดงาย
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o จัดทํารายงานที่เกี่ยวกับการถือหุนของกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูสอบบัญชี ตลอดจนคูสมรสและ

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลขางตน ตามระเบียบและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 

(SET)

4. ประสารงานเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการปรับโครงสรางของทุนของบริษัท  (Capital Increase and Restructuring)

o กระตุนใหมีการวางโครงสรางระหวางหนี้สินและทุนเรือนหุนของบริษัทที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงทาง

การเงินของบริษัท

o กระตุนใหกรรมการและพนักงานเขาเปนเจาของบริษัท โดยการเขาถือหุนตามเกณฑที่กําหนด

o ตระเตรียมเอกสารและขอมูลในกรณีเพิ่มทุน/ลดทุนใหเปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑ และขอบังคับของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)

5. การไดมาและขายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท (Acquisition and Sales of Assets)

o เขารวมในการกําหนดกลยุทธในการไดมาและขายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท ทั้งนี้  เพื่อปกปอง

ผลประโยชนของบริษัท เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการทําธุรกรรมในเรื่องการไดมาและขายไปของทรัพยสิน

ของบริษัทนั้นเปนไปตามขั้นตอนที่ถูกตอง

o จัดทํารายงานและจัดสงขอมูลของการไดมาและขายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทตามระเบียบ กฎเกณฑ และ

ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)

6. หนาที่อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

o ใหคําปรึกษาหารือ และชวยในกระบวนการจัดการบริหาร เพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุถึงความสําเร็จตาม

เปาหมายได

o เปนตัวเชื่อมประสานในการสื่อสารและรวบรวมขอมูลสําคัญใหกับกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

o ติดตอกับผูถือหุนของบริษัทและผูลงทุนในตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยบริษัท ผานจดหมายบอกขาวและ

ประกาศตางๆ เชน การจายเงินปนผล หรือการจายดอกเบี้ย

o สื่อสารขอมูลและรายละเอียดที่มีนัยสําคัญที่ไดรับทราบจากบุคคลภายนอกใหแกคณะกรรมการบริษัท

ทราบ

o ใหความรวมมือและประสานงานกับองคกรตางๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย การเงิน การบัญชี สิทธิและ

ผลประโยชนของพนักงานแผนการจัดสรรผลกําไร และนโยบายในการบริหารจัดการองคกร
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5.3  คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

- รอบรูกฎหมาย (Knowing the Laws) ทั้งที่เปนกฎหมายของประเทศที่บริษัทดําเนินการอยู และประเทศที่บริษัททําการ

คาขายดวย

- รอบรูกฎเกณฑขอบังคับและมาตรฐาน (Knowing the Standards and Rules) ทั้งที่กําหนดโดยเจาหนาที่กํากับดูแล

ของทางการ (Regulators) และองคกรอาชีพตาง ๆ (เชน คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานบัญชีระดับสากล)

- ทําใหมั่นใจวา คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายในการดําเนินงานที่เหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือนําทางใหคณะ

ผูบริหารของบริษัท ทําหนาที่บริหารจัดการดําเนินธุรกิจไปไดดวยดี

- เตรียมแนวทางในการปฏิบัติ (Preparing Guidelines) สําหรับกรณีปญหาที่อาจเกิดความเสี่ยงขึ้นกับบริษัท โดยมีการ

ประเมินความเสี่ยง

- เนนพัฒนาความรูในอาชีพกับผูที่อยูในสายอาชีพเดียวกัน (Undertaking Professional Development with Peers) 

เพื่อใหไดเรียนรูประเด็นและปญหาตาง ๆ ที่บริษัทอื่นกําลังประสบอยู

- มีความรูในหนังสือตางประเทศ (Reading International Journals) ที่ เกี่ยวของกับงานเลขานุการบริษัทอยาง

สม่ําเสมอเพื่อที่จะรับทราบแนวโนมที่กําลังจะเกิดขึ้นในระดับสากล หรือรับทราบประเด็นอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบกับบริษัทได



นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี PL/DBD-update 11/11/52                                                                                  หนา 26

นโยบายที่ 6
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

6.1  ระบบการควบคุมภายใน
1.) โครงสรางการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายในเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญในการบริหารงานขององคกร  เนื่องจากการตรวจสอบภายในเปนการ

ควบคุมภายในที่สําคัญอยางหนึ่งที่ชวยใหฝายบริหารเกิดความมั่นใจวาระบบการควบคุมที่มีอยูนั้นมีการปฏิบัติจริงอยางสม่ําเสมอ
และเปนไปอยางเหมาะสม  รวมทั้งชวยคนหาขอบกพรอง จุดออน  และพัฒนาระบบการดําเนินงานที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น   บริษัทจึงไดมีหนวยงานตรวจสอบภายในแยกเปนหนวยงานอิสระของบริษัทซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก
หนวยงานใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว  รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหนวยงานนั้น  
โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ทั้งนี้  ฝานตรวจสอบภายใน ( Internal Audit Department)  สามารถทําหนาที่ตรวจสอบ และ
ถวงดุลไดอยางเต็มที่  เนื่องจากสามารถรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  นอกจากนี้  คณะกรรมการยังไดกําหนดใหมีการ
หมุนเวียนผูสอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ทุก 3 ป   เพื่อใหการควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและใหมั่นใจวาผูสอบ
บัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทอยางเปนอิสระ  โดยโครงสรางการควบคุมภายในของบริษัทเปนดังนี้
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2.)  สภาพแวดลอมของการควบคุม
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมของการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้

2.1.)  กําหนดนโยบาย เปาหมายและทิศทางดําเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวัดผลไดนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา  เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน

2.2.) จัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยไดประมวลจริยธรรมในการดําเนนิการธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งขอพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน  เพื่อเปนแนวปฏิบัติอันดี และแจงใหผูประกอบการที่ทําธุรกิจรวมกับ
บริษัทไดรับทราบถึงนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนระยะ ๆ  รวมทั้งไดแจงใหพนักงานทุกคนไดทราบใหปฏิบัติหนาที่ไม
ใหขัดกับจรรยาบรรณของบริษัท   มีความซื่อสัตย มีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ประกาศหามฝายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร

2.3.) การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธระหวางหนวยงาน
ภายในองคกรที่ชัดเจน มีการกําหนดอํานาจการอนุมัตติามระดับตําแหนง  เพื่อชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

2.4.) มีระเบียบบริษัทวาดวยการงบประมาณ การเงินและการบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อและจัดหา 
วัสดุอุปกรณตาง ๆ และการจัดหาพัสดุ   เพื่อใหพนักงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติใหสอดคลองตามแบบแผน  

2.5.)  มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตําแหนง (JOB DESCRIPTION)  โดยกําหนดลักษณะงาน หนาที่ ระดับ 
ความรู ความสามารถ ทักษะของตําแหนง มีการมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในแตละตําแหนงอยางเหมาะสม

2.6.) มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนง การพัฒนาบุคลากรและ
การฝกอบรม การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน   รวมทั้งมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือ ผลตอบแทนใหกับพนักงาน
อยางสมเหตุสมผล  

3.) กิจกรรมควบคุม
3.1.) ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกําหนดไวอยางชัดเจน เปนเครื่องมือในการวางแผนและ

ควบคุมผลการดําเนินงาน  และมีการรายงานผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอทันตอเหตุการณ 
3.2.) มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบงาน 3 ดาน  คือ  หนาที่อนุมัติ หนาที่บันทึกรายการบัญชีและ

ขอมูลสารสนเทศ  และหนาที่ในการดูแลจัดเกบ็ทรัพยสินใหแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด  เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
3.3.) สําหรับธุรกรรมแตละประเภท บริษัทมีการกําหนดผูมีอํานาจอนุมัติวงเงินเปนลายลักษณอักษร
3.4.) มีการจัดทําเอกสารหลักฐานที่เอื้ออํานวยใหมีการแบงสวนรับผิดชอบ รวมทั้งทราบถึงบุคคลที่จะรับผิดชอบ 

หากมีขอผิดพลาด
3.5.) มีการดูแลปองกันทรัพยสินของกิจการไมใหสูญหายหรือใชไปในทางที่ไมเหมาะสม เชน มีการตรวจนับ 

ทรัพยสินเปนครั้งคราว การจัดยามรักษาการณเพื่อปองกันการสูญหายของทรัพยสิน  ฯลฯ
4.) ระบบการติดตามและการประเมินผล

4.1.) มีการจัดทํารายงานเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่ตั้งไวและมีการสั่งการแกไขอยางสม่ําเสมอ
4.2.) มีการตรวจสอบภายในโดยบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในตอคณะกรรมการบริษัท
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4.3.) จุดบกพรองของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสําคัญที่มีการตรวจพบไมวาจะโดยผูตรวจสอบภายใน 
หรือผูสอบบัญชีอิสระไดมีการรายงานไปยังฝายบริหารระดับสูง  รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาสั่งการแกไขโดยเร็ว

4.4.) มีนโยบายใหผูบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัททนัทีกรณีเกิดเหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามี 
การทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญ

6.2  ระบบการบริหารความเสี่ยง
1.) นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร

1.1.) บริษัทกําหนดใหผูบริหารและพนักงานในหนวยงานตาง ๆ  เปนผูดูแลความเสี่ยงโดยจะตองมบีทบาท และ
สวนรวมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององคกร และมีความเขาใจในหนาที่ความรับผดิชอบที่เกี่ยวของกับการบริหารความ
เสี่ยง  

1.2.)  จัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในทกุขั้นตอนของการดําเนินงานตามหลักการ 
กํากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อชวยเพิ่มโอกาสแหงความสําเร็จและลดความไมแนนอนในผลการดําเนนิงานโดยรวม

1.3.) ดําเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงใหประสบความสําเร็จทั่วทั้งองคกร โดยการใชทรัพยากรที่
มีจํากัดอยางมีประสิทธิภาพในการบงชี้ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม

1.4.) สงเสริมและกระตุนใหการบริหารความเสี่ยงเปนวัฒนธรรมองคกร โดยใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการบริหารความเสี่ยง  

2.) โครงสรางการบริหารความเสีย่งทั้งองคกร
โครงสรางการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรประกอบดวยกรรมการ ผูบริหาร  และหนวยงานทั้งหมดในองคกร

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร ซึ่งแตงตั้ง  โดยคณะกรรมการบริษัททําหนาที่กํากับดูแลใหเกิดระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพขึ้นในองคกร มีความเขาใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบรายแรงตอองคกร และสรางความมั่นใจวามี
การดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ 
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นโยบายที่ 7
สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน  และบทบาทของบริษัทตอผูมีสวนได เสีย

7.1  สิทธิของผูถือหุน
1.) คณะกรรมการตระหนักถึงหนาที่ในการดูแล และคุมครองใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิพื้นฐาน อันไดแก   

• สิทธิไดรับใบหุนและสิทธิการโอน และไดรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมในการ
ตัดสินใจที่มีผลกระทบตอบริษัทและตนเอง

• สิทธิเขารวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน  เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย
ที่สําคัญของบริษัทและในสิทธิของผูถือหุนที่คณะกรรมการตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถอืหุน

• สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชีอิสระ
• สิทธิในสวนแบงกําไร

2.) ผูถือหุนจะไดรับหนังสือเชิญประชุม  และสารสนเทศเกี่ยวกับ สถานที่ เวลา ที่บริษัทไดจัดไว อยางเหมาะสม  ตลอดจน
วาระการประชุมและขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองพิจารณา ซึ่งในวาระการจายเงินปนผลนั้น บริษัท ฯไดเปดเผยจํานวนเงิน
ที่จายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย  โดยจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 14 วันกอนการประชุมและแจงคําบอก
กลาวนัดประชุมทางหนังสือพิมพรายวันติดตอกัน 3 วัน และไมนอยกวา  3 วันกอนวันประชุม   รวมถึงเผยแพรขอมูลดังกลาว
ลวงหนาไวใน Website ของบริษัทกอนจัดสงเอกสาร

3.) ในวาระเลือกตั้งกรรมการผูถือหุนสามารถเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  โดยใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง
หุนตอหนึ่งเสียง

4.) ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายและภายใตขอบังคับของบรษิัทผูถือหุนสามารถขอใหคณะกรรมการเพิ่มเรื่องในวาระ
การประชุม  และสามารถตั้งคําถาม ขอคําอธิบาย และแสดงความเห็นของตนไดอยางเหมาะสม

5.) ประธานกรรมการ กรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของ มีความรับผิดชอบในการเขาประชุมผูถือหุน  เพื่อตอบคําถามแกผู
ถือหุน

6.) หลังการประชุมผูถือหุนนั้น  ผูถือหุนสามารถเขาถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนนเสียง
ไดที่หนา Website ของบริษัท

7.2  ความเทาเทียมกันของผูถือหุน
1.) ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุนที่ตนมี และมีความเทาเทียมกันในสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัท
2.) ผูถือหุนจะไดรับสารสนเทศที่จําเปนอยางเพียงพอ  ยุติธรรม และทันเวลา จากบริษัท   และบริษัทจะไมแสดงความเอน

เอียงกับผูถือหุนในกลุมใดกลุมหนึ่งโดยการใหสารสนเทศที่ยังไมเปดเผยโดยเด็ดขาด
3.) ในการประชุมผูถือหุนนั้น ผูถือหุนจะไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม
4.) ผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม  หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนกรรมการเปนการลวงหนากอนวันประชุมผูถือ

หุนได  ตามกฎเกณฑและแนวทางที่บริษัท ฯ กําหนด  
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7.3  บทบาทของบริษัทตอผูมีสวนได เสีย  
1.) คณะกรรมการตระหนักและรบัรูถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามที่กฎหมายกําหนด  และสนับสนนุใหมีการรวมมือกัน

ระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่งคั่ง สรางงาน  และสรางกิจการใหมีฐานะการเงนิที่มั่นคงอยางยั่งยืน
คณะกรรมการมั่นใจวาสิทธิของผูมีสวนไดเสียจะไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี

2.) กรรมการคํานึงถึงผลประโยชน ที่ไดรับ และการทําประโยชนของผูมีสวนไดเสียในการสรางความไดเปรียบเชิงการ
แขงขัน และการทํากําไรใหกับบริษัท

3.) คณะกรรมการจัดใหมีมาตรการในการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือ
พฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ทั้งจากพนักงานและผูมีสวนไดเสียอื่น รวมถึงรายงานทาง
การเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพรอง และกลไกในการคุมครองผูแจงเบาะแส เพื่อใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมใน
การสอดสองดูแลผลประโยชนของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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นโยบายที่ 8
การเปดเผยสารสนเทศ ความโปรงใส รายงานทางการเงินและการดําเนินการ

8.1  ขอบเขตนโยบาย
บริษัทจะเปดเผยขอมูลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ  และผลประกอบการของบริษัทที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน 

เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา  แสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แทจริงของบริษัท  รวมทั้งอนาคตของ
ธุรกิจบริษัท  ใหกับผูถือหุน สถาบันการเงิน บรษิัทหลักทรัพย นักลงทุน รวมไปถึงผูที่ตองการใชขอมูลทางการเงิน  และสาธารณชน
ทั่วไป  ไมเลือกปฏิบัติตอขอมูลทั้งในดานบวกหรือดานลบ  แตบริษัทยังคงตระหนักถึงความจําเปนในการเก็บความลับทางธุรกิจ
เกี่ยวกับขอมูลทางธุรกิจที่สําคัญและกลยุทธในการดําเนินงาน  ทั้งนี้  นโยบายนี้จะสอดคลองกับหลักเกณฑและขอกําหนดการ
เปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

8.2  ผูที่มีหนาที่เปดเผยขอมูล
บริษัทจะสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห ผูเกี่ยวของในการลงทุน  และผูถือหุนผานผูแทนบรษิัทที่ไดรับมอบหมาย  อัน

ไดแก  ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร  และเลขานุการบริษัท  หรือผูที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  โดยมี
หนาที่หลักในการติดตอประสานงานกับนักวิเคราะห นักลงทุน และบุคคลอื่น ๆ ที่ตองการขอมูลตาง ๆ ของบริษัท

8.3  ชวงเวลาในการเปดเผยขอมูล
บริษัทมีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการใหขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่มีผลกระทบตอราคาหุน  หรือเปนประโยชนตอผู

หนึ่งผูใด  โดยเฉพาะในชวงเวลากอนที่จะมีการจัดสงงบการเงินใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยเริ่มตั้งแตวันสิ้นสุดไตร
มาสจนกระทั่งบริษัทไดแจงผลประกอบการอยางเปนทางการผานระบบการจัดสงขาวของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยเปนที่
เรียบรอยแลว  เวนแตในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณที่ทําใหผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณคลาดเคลื่อนอยางมีนัยสําคัญ
จนสงผลใหผูที่นําขอมูลไปใชใหเกิดความเขาใจผิดได บริษัทจะดําเนินการเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

8.4  การติดตอนักลงทุนสัมพันธ
บริษัทจัดใหมีหนานักลงทุนสัมพนัธ ( Investor Relations )  อยูบนเว็บไซตหลักของบริษัท คือ   www.ple.co.th   เพื่อเปน

ชองทางหนึ่งใหผูลงทุน  และบุคคลทั่วไป สามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดเชนเดียวกับนักวิเคราะหหรือนักลงทุนสถาบัน  โดยบริษัท
จะใชความพยายามอยางเต็มที่ใหเว็บไซตมีความพรอมใชงาน  และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
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นโยบายที่ 9
นโยบายคุณภาพ  และความปลอดภัย

9.1  นโยบายคุณภาพ
ในการบริหารงานบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวานโยบายคุณภาพที่เปนที่เขาใจ และมีการนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง กําหนด

แนวทางดําเนินงานไวดังนี้
1.)  ผูบริหารระดับสูงใหการสนบัสนุนทรัพยากรและบุคลากรอยางเพียงพอ และเหมาะสมตอการนํานโยบาย

คุณภาพ ไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวตัถุประสงค
2.)  บุคลากรในองคกรจะตองมีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ของตน โดยจัดใหมีการ

ฝกอบรม และพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง ซึ่งถือเปนความรับผิดชอบรวมกันของพนักงานและบริษัท
3.)  ใหมีการทบทวนขอตกลงเพื่อใหมั่นใจวาบริษัท เขาใจความตองการของลูกคาอยางถูกตอง และสามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาได โดยสามารถสงมอบงานไดทันเวลาและไมถูกปรับเนื่องจากการสงงานลาชาและตอบสนองให
เกินความตองการของลูกคาเมื่อปฏิบัติได

4.)  ระบุขอกําหนดและวิธีการควบคุมขั้นตอนการใหบริการ เพื่อเปนไปตามขอกําหนดเปนเอกสารอยางชัดเจน
เพื่อปองกันไมใหเกิดคํารองเรียนของลูกคา เนื่องจากการบริการไมตรงตามความตองการของลูกคา

5.)  เมื่อตรวจสอบความไมเปนไปตามขอกําหนด หรือไดรับการรองเรียนจากลูกคาตองมีการบันทึกไว และ
ดําเนินการแกไข รวมทั้งหาวิธีปองกันไมใหปญหานั้นเกิดขึ้นซ้ําอีก

6.)  จัดใหมีการตรวจติดตามภายในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระบบคุณภาพ ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเปนการ
ประกันวา ระบบคุณภาพยังดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล

7.)  จัดใหมีการรวบรวม การประมวลผล การรายงาน และการนําไปใชประโยชนของขอมูลดานคุณภาพ

9.2  นโยบายความปลอดภัย
บริษัทมีความหวงใยตอชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้นจึงเห็นสมควรใหมีการดําเนินงานดานความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมควบคูไปกับหนาที่ประจําของพนักงาน จึงไดกําหนดนโยบายดังนี้
1.)  ความปลอดภัยในการทํางาน เปนหนาที่รับผิดชอบอันดับแรก ในการปฏิบัติงาน ของพนักงานทุกคน
2.) บริษัทฯ จะสนับสนุนสงเสริมใหมีการปรับปรุงสภาพการทํางาน และสภาพแวดลอม ใหปลอดภัย
3.) บริษัทฯ จะสนับสนุนสงเสริมใหกิจกรรมความปลอดภัยตางๆ ที่จะชวยกระตุนจิตสํานึก ของพนักงาน เชน 

การฝกอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ การแขงขันดานความปลอดภัยเปนตน
4.) ผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองกระทําตนใหเปนแบบอยางที่ดี เปนผูนํา อบรม ฝกสอน จูงใจใหพนักงาน

ปฏิบัติดวยวิธีที่ปลอดภัย
5.) พนักงานทุกคนตองคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนรวมงาน ตลอดจนทรัพยสินของบริษัทฯ เปน

สําคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6.) พนักงานทุกคนตองดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
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7.) พนักงานทุกคนตองใหความรวมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอ
ความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทํางานและวิธีการทํางานใหปลอดภัย

8.) บริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไวขางตนเปนประจํา







นโยบายที่ 1

จริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัท

1.1  จริยธรรมทางธุรกิจ

1. การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างถูกต้องและยุติธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงานและสังคมโดยรวมอย่างถูกต้องและยุติธรรม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อยโดยเท่าเทียมกัน

2. การมีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล

การบริหารงาน การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน มีการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใส ชัดเจน เป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้อง  และเป็นส่วนสำคัญ ในการส่งเสริมกิจการของบริษัท ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ตลอดจนเพื่อให้สอดรับกับนโยบาย ของรัฐบาล และเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

บริษัทจะประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขตความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และมีจริยธรรม  ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง  และสามรถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศได้ตลอดเวลา

4. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน  และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งต่างๆ อย่างสัมพันธ์กับกรอบการควบคุมภายในที่ดีโดยกำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ เพื่อหามาตรการควบคุมในการลดอัตราความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด

5. การยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม สิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

6. การจัดให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร

คุณธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจัยสำคัญของหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุก

ระดับขององค์กร ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เนื่องจากคณะกรรมการตระหนักดีว่าองค์กร

ที่ปราศจากคุณธรรมและจริยธรรม ไม่สามารถดำรงความยั่งยืนอยู่ในธุรกิจได้

1.2  จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร

1. การดูแลประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กร 

มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์หลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าระยะยาวต่อผู้มีประโยชน์ร่วม บริหารและจัดการกับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย  โดยมีระบบและรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรตามวิธีปฏิบัติงานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ส่งเสริมให้มีการบริหารธุรกิจที่ดีมีคุณธรรมตามระบบสากล สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเหมาะสมต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่ายและสังคม สร้างความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในสังคมและระดับประเทศ  ดูแลงานของบริษัทให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  รวมทั้ง  การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน  เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได 

3. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

บริหารองค์กรโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร สอดส่องดูแล  และจัดการแกปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร 

4. ความรับผิดชอบในหน้าที่ 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ  ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย   เพื่อประโยชนสูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม 

5. การรักษาทรัพย์สินของบริษัท 

ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้ใช้ประโยชนเต็มที่  ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ให้เกิดความเสียหายหรือถูกนำไปใช้เพื่อการอื่นที่มิได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

6. การติดตามและประเมินผล 

ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์  และนโยบายที่สำคัญโดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน  และแผนงานต่าง ๆ  พรอมทั้งดูแลติดตามฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว  รวมทั้ง  ประเมินผลงานของผู้บริหารโดยสม่ำเสมอ 

7. การปฏิบัติต่อพนักงาน 

กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้ 

•  ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน  

•  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน  

•  การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน  รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ  และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน  

•  ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ 

•  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

1.3  จรรยาบรรณของพนักงาน

1. การปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น  

•  พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่  และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสูความเป็นเลิศ  


•  ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บริหาร หรือพนักงานอื่นโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง 

•   พึงงดเว้นการให้ของขวัญแกผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

•   เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นรวมทั้งฝ่ายจัดการ 

•  ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน  และพนักงานไมพึงกระทำการใด ๆ อันเป็นการไมเคารพนับถือผู้บังคับบัญชา 

•  ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน  

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

พนักงานพึงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไมกระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือกฎระเบียบต่าง ๆ 

3. การรับประโยชนจากผู้ทำธุรกิจกับบริษัท 

พนักงานย่อมไมเรียกรับหรือยินยอมจะรับเงินสิ่งของประโยชนอื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา  ผู้แทนจำหน่าย ผู้ขายสินค้าและบริการให้บริษัท หรือจากบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท หรือให้ความชอบพอทำตนสนิทสนมชิดชอบกับผู้ค้าของบริษัทรายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษ จนเป็นเหตุให้ผู้ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิดคิดไปไดว่าน่าจะเกิดความไมยุติธรรมขึ้น   และไมตองการร่วมทำการค้ากับบริษัทจนทำให้บริษัทเสียภาพพจน์ได 

4. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท 

พนักงานต้องไมเปิดเผยข้อมูล เอกสาร เทคโนโลยี ความรูทางวิชาการ สิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ซึ่งถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทแกผู้อื่นไมวาโดยจงใจหรือไมก็ตาม  ซึ่งอาจจะมีส่วนนำมาซึ่งความเสียหายในการแข่งขันทางธุรกิจ และอาจจะทำให้เสียภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของบริษัทได 

5. การรักษาทรัพย์สินของบริษัท 

พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชนอย่างเต็มที่  ต้องร่วมดูแลมิให้ชำรุดสูญหาย รวมทั้งไมนำไปใช้ในการอื่นนอกเหนือจากธุรกิจของบริษัท ( ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึง ทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตน และไมมีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์,  อสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยี ความรูทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่ไมไดเปิดเผยต่อสาธารณชน ไดแก แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงินข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล   

6. การเลี้ยงรับรองและรับของขวัญ

พนักงานไมพึงรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล รับหรือจัดเลี้ยงรับรองลูกค้า คูคา ผู้รับเหมา ผู้ขายสินคา หรือผู้ให้บริการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกินความเหมาะสมในโอกาสตามประเพณีนิยม  ซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ  หากพนักงานไดรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยให้พนักงานรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

7. การขัดผลประโยชนทางธุรกิจ 

พนักงานไมพึงกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชนทางธุรกิจกับบริษัท  ไดแก  การมีกิจกรรม หรือกระทำการใด ๆ  อันอาจทำให้บริษัทเสียผลประโยชน หรือไดรับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชนจากบริษัท 

8. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน   

พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท  หรือให้ข้อมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท   

9. การรักษาชื่อเสียงของบริษัท 

พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันอาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของบริษัท  หรืออาจเป็นปัญหาแกบริษัทได พนักงานพึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม  

10. การปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพงาน 

พนักงานพึงส่งมอบงานที่มีคุณภาพตรงตาม  หรือสูงกว่าคาดหมายของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม   และให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและบริการที่ถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณแก่ลูกค้าโดยไมมีการกล่าวเกินความเป็นจริงอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของงานหรือบริการ  นอกจากนี้  พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชนของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

11. การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ / หรือ เจ้าหนี้  

พนักงานพึงปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด  กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ / หรือ เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพี่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข 

12. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดีไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของ คูแขงทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม เชน การจายเงินสินจางใหแกพนักงานของคูแข่ง เปนตน   และไมทําลายชื่อเสียงของคูแข่งทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย 

13. การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

 
พนักงานมีหนาที่และความรับผิดชอบแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน  เมื่อพบเห็นเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ  หรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกรทั้งจากพนักงานและผูมีสวนไดเสียอื่น   รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไมถูกตองหรือระบบควบคุมภายในที่บกพรอง  

1.4  จรรยาบรรณของการจัดหา

เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจางเปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ  และรักษาภาพพจนที่ดีของบริษัทไวอยางตอเนื่องจึงกําหนดหลักเกณฑอันเกี่ยวกับจรรยาบรรณของการจัดซื้อและจัดจางไว ดังตอไปนี้ 

1. การรับของขวัญของกำนัล การรับเลี้ยง และการใหความชอบพอเป็นพิเศษ 

1.1  การรับของขวัญหรือของกำนัล เป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกี่ยวกับการจัดซื้อและจาง และสอใหเห็นว่าเป็นการรับสินบน 

1.2  การรับเลี้ยง ใหพิจารณาถึงความเหมาะสมและควรหลีกเลี่ยงหากไม่จำเป็น  ในกรณีที่จำเป็นควรจะผลัดกันออกค่าใช้จ่าย 

1.3  การใหความชอบพอเป็นพิเศษ  ควรละเว้นการทำความสนิทชิดชอบกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดไปว่าน่าจะเกิดความไมยุติธรรมขึ้นจนทำให้บริษัทเสียภาพพจนได 

 
2. ความไมยุติธรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อและจัดจาง 

2.1  การจัดซื้อไมควรดำเนินการจากการเจาะจงข้อกำหนดของสินค้าใดสินค้าหนึ่งโดยเฉพาะ  หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางสินค้านั้น ๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอและมีความจำเป็นเท่านั้น 

2.2  การเชิญผู้เข้าร่วมเสนอราคาควรจะต้องเลือกสรรผู้ค้าที่ดีและสนใจต่อการเสนอราคมนั้น ๆ  การเชิญผู้ค้าที่เพียงเพื่อใหครบจำนวนตามระเบียบโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันจะทำให้การจัดหาขาดคุณภาพและขาดความยุติธรรมทั้งต่อบริษัท  และต่อผู้ค้าที่ดีรายอื่น ๆ ดวย 

2.3  ผู้ค้าทุกรายจะต้องไดรับรายละเอียด ขอมูล  และเงื่อนไขต่าง ๆ อยางเดียวกัน  ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร  กรณีอธิบายด้วยวาจา ต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง 

2.4  ในกรณีที่ทำการเสนอราคาแล้วไมตัดสินใจซื้อหรือจ้างควรจะบอกกล่าวใหผู้ค้าทราบ และถ้ามีการประมูลครั้งต่อไป  ผู้ที่เสนอราคารายเดิมจะต้องไดรับโอกาสเทา ๆ กันด้วย 

3. การปฏิบัติตนต่อผู้ค้า 

3.1  ความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูขายควรจะเปนในรูปของการสรางความมั่นใจตอกันดวยความสุจริต  และความยุติธรรม   พึงปฏิบัติตอกันอยางสุภาพชน 

3.2  ระเบียบปฏิบัติและวิธีการตาง ๆ ที่บริษัทกําหนดขึ้นจะตองแสดงใหผูคาทราบทันที  นับแตผูค้าได้เขามาเป็นผูคากับบริษัท   และต้องใหทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

 3.3  การตรวจรับสินค้า หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขั้นตอนการจายเงินควรกระทําอยางรวดเร็วรัดกุม และใหความยุติธรรมกับผูคา  ผูที่จงใจทําใหเกิดความลาชาเปนการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณเชนกัน 

3.4  ละเวนการชวยผูคาที่ทํางานบริษัท ดวยการกระทําที่เปนการชวยใหไมตองเสียภาษีที่พึงจะเสียใหกับรัฐ

นโยบายที่ 2


คณะกรรมการบริษัท

2.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและการแต่งตั้ง

1.) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัติตามหลักกฎหมายบริษัทมหาชนและข้อบังคับที่บริษัทกำหนด

2.) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คนหรือ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทได้กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมบริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน ซึ่งรวมถึงไม่เป็นลูกค้า คู้ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

3. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

4. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำผู้ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยให้ความเห็นอย่างอิสระได้

3.) คณะกรรมการประกอบด้วยผู้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมงานระบบ ด้านวิศวกรรมงานก่อสร้าง ด้านการตลาด ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้   และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

4.) ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการใหญ่  เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน  แม้ว่าในปัจจุบันประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจะเป็นบุคคลคนเดียวกัน  แต่ทางคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ดำเนินการหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นประธานกรรมการบริษัท  โดยกำหนดกรอบเวลาให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 ปี

5.) การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยเจาะจง โดยเน้นมีความโปร่งใส และชัดเจน ทั้งนี้  การเสนอชื่อกรรมการเพื่อการเลือกตั้งจะต้องมีข้อมูลประวัติของบุคคลนั้น และมีรายละเอียดที่เพียงพอชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการคัดสรร

6.) เปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

2.2  คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท


1.)  มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)


2.)  มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ 


3.)  สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ  และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด


4.)  สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ  และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ในกิจการของบริษัท


5.)  กรรมการบริษัทต้องผ่านการสรรหา และคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท

2.3  การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น    ปัจจุบันบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้  โดยเสนอผ่าน Website ของบริษัท  เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป    บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

1.) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 10 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้

1.
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.
ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3.
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน


กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3  กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4.) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

2.4  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

2.) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

3.) ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่น ๆ ของบริษัท ให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

4.) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานะภาพและสถานะทางการเงินขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

5.) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้

6.) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

7.) มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ

8.) ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเท่าเทียม

9.) กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ  ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

10.) ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

11.) จัดให้มีเลขานุการบริษัท  เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทในการปฏิบัติตนและดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส

12.) จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

13.) รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน และของสามี ภรรยา บุตร ธิดาของตนในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกครั้ง และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

- ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ

14.) เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการ  อย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือหลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน

15.) คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี

16.) คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และรายงานให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม

17.) กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ตลท.) ได้ไม่เกิน 5 บริษัท เว้นแต่กรรมการคนใดดำรงตำแหน่งมากกว่านั้นคณะกรรมการจะพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลของการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

2.5  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1.) คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และตามความจำเป็น

โดยมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี

2.) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ กำหนดให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของกรรมการไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น โดยฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องให้สารสนเทศที่เหมาะสมและทันเวลาแก่คณะกรรมการ ประธานกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทั้งหลายได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งดูแลให้รายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้สอบทานความถูกต้องของรายละเอียดก่อนการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป

3.) การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งควรมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4.) ประธานกรรมการและเลขานุการเป็นผู้ร่วมกันให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

5.) ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปรายและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ

6.) ในการประชุม ประธานกรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสำคัญของวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม

7.) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว

8.) กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศ คำปรึกษาและบริการต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ของบริษัทจากฝ่ายบริหาร และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้


9.)  หากการประชุมในครั้งนั้น ๆ มีมติที่ต้องเปิดเผย อันได้แก่ มติที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การประกาศจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท เป็นต้น บริษัทจะนำมติดังกล่าวนั้นเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์ทันทีหลังการประชุมเสร็จสิ้น

2.6  การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท

1.) คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของการประเมินตนเองรายบุคคล (โดยตนเอง) หรือรายบุคคล (แบบไขว้) และการประเมินตนเองรายคณะ  เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการนั้น ฝ่ายบริหารจะสรุปผลให้คณะกรรมการรับทราบ และเผยแพร่ผลสรุปการประเมินคณะกรรมการในรายงานประจำปีของบริษัท

 
2.) คณะกรรมการได้จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานเป็นระยะๆ ตามที่กำหนด

2.7  การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ


การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้างที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

2.8  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1.) คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม และเงินโบนัสหรือค่าตอบแทนรายปี โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้มีการกำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจก่อสร้าง   และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของบริษัทและของกรรมการแต่ละคน

2.) กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นอนุกรรมการ) จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

3.) คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.9  วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน (นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป) เว้นแต่กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้นคณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1.) ตาย

2.) ลาออก

3.) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535


4.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535


5.) ศาลมีคำสั่งให้ออก

นโยบายที่ 3


คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัทโดยมีทั้งหมด 5 คณะกรรมการ ดังนี้

3.1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการยึดมั่นในความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามครรลองของกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตทั้งต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า และลูกค้าของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงเป็นคณะกรรมการที่เป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการดำเนินการขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนด และการปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎเกณฑ์คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังนี้


ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2.
วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3.
สอบทานการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

5.
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6.
ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และ/หรือ ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

7.
จัดทำรายงานกิจกรรมของของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8.
ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

2.) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

3.) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

4.) ให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัท

ย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2.) มีความเป็นอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือ

ส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ

3.) ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

4.) ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ตลอดจนผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5.)  ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6.)  สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

7.) ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทลำดับเดียวกัน

8.) ต้องไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นที่ได้รับค่าตอบแทนมากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

1.) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ

2.) กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3.) กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

-  ครบกำหนดตามวาระ

-  พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท

-  ลาออก

-  ตาย

-  ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประกาศไทย

-  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.) การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

5.) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและเรื่องอื่นๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร

2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยคำสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่บริษัทแต่งตั้งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

7. การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ กรรมการตรวจสอบได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

8. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อทราบทุกครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร

3.2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ

1.)   กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2.)  ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการบริษัท

3.)   กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

4.) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.)  พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.)  ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

1.) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ตองมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้ที่มีความรูความสามารถหรือความ เชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานบุคคล 

2.) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ 

3.) ให้คัดเลือกกรรมการ 1 คนในคณะเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 


วาระการดำรงตำแหนง 

 
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจไดรับการแต่งตั้ง ต่อไปไดอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่กรรมการพ้นสภาพจากการเป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ/หรือกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้ง กรรมการอื่นทดแทนกรรมการซึ่งพ้นสภาพดังกล่าว โดยมีวาระการดำรงตำแหนงได้เพียงเทาวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

3.3. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1.) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

 
2.) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3.) ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

4.) ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติไว้

5.) พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

6.) มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

7.) พิจารณาอนุมัติและดำเนินการประมูลงานหรือรับจ้างทำของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ

8.) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

อำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน  ดังนี้

1.
ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วซึ่งคณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงิน


2.
ในกรณีที่ไม่เข้ากรณีตามข้อ1. ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึง การอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) หรือสินทรัพย์ถาวร และมีอำนาจในการติดต่อขอสินเชื่อเป็นภาระผูกพันทางการเงินรวมทุกเครื่องมือทางการเงิน  โครงการละไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวมทั้งในกิจการร่วมค้า (ยกเว้นการให้หลักประกันตามโครงการที่ประมูลหรือรับจ้างทำของ ซึ่งจะไม่จำกัดวงเงิน) และเมื่อได้ข้อสรุปให้รายงานคณะกรรมการบริษัท


ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้


อนึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ ที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1.)    เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึง การกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหาร

2.) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้น
เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการบริหารตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท 


3.)    มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้

4.)    มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

5.)    อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

6.)    ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

7.) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

แต่ทั้งนี้อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารและผู้รับมอบอำนาจช่วงดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 

1.) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการไมน้อยกว่า 3 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีความรูความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ  

2.) ฝ่ายบริหารที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได  แต่ทั้งนี้ให้กรรมการบริษัทเป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร 

3.) ให้คณะกรรมการบริหารและจัดการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

วาระการดำรงตำแหนง 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

3.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้


ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.)  กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

2.)  พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3.)  สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร

4.)  ดูแลให้บริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


5.)  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป

6.) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการไมน้อยกว่า 3 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คน ตองเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ตองมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง  


2.) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตองเปนกรรมการอิสระ 


3.) บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได หากมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด 

4.) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหนง 

 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

3.5  คณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการที่ดี

1.)  เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

2.)  กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.)  ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

4.)  มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

5.)  มีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

6.)  ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการที่ดี

1.)  คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบดวยกรรมการบริษัทไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ ตองมีกรรมการอยางนอย 1 คน มีความรูความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากลตาง ๆ 

2.)   ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตองเปนกรรมการอิสระ 

3.)   ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

วาระการดำรงตำแหนง 

มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ป โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจไดรับการแต่งตั้งต่อไปไดอีกวาระหนึ่ง 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่กรรมการพนสภาพจากการเปนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   และ/หรือ กรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการซึ่งพ้นสภาพ ฯ ดังกล่าว  โดยมีวาระการดำรงตำแหนง ไดเพียงเทาวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตนแทน

นโยบายที่ 4 

ฝ่ายบริหาร

ข้อกำหนดของคณะกรรมการเรื่องขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการไดกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ดังนี้ 

1.)  ดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัทที่คณะกรรมการกําหนด 

2.)  ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณที่ไดรับอนุมัติอย่าง เคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด 

3.) รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติ และผลการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเปนประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

4.) ดำเนินกิจการต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการไดกำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ

5.) ตองไมประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพแบบเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไมว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชนส่วนผู้อื่น เว้นแต่จะไดแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักตรวจสอบภายในรับทราบและไดรับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้น ๆ ได 

6.) การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องไดรับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน

7.) ผู้บริหารระดับสูงอันหมายรวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่    ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  ตองงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจงข่าวงบการเงิน อย่างน้อย  1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย  3 วัน และจะต้องรายงานการถือหลักหรัพย์ของตน  และของสามี ภรรยา บุตร ธิดาของตนในการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน และตองแจงให้บริษัททราบโดยมิชักช้า  เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้    


-   มีส่วนไดเสียไมวาโดยตรงโดยออมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี        


-   ถือหุ้นหรือหุ้นกูในบริษัทและบริษัทในเครือ  

8.)    มีหนาที่เขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินกิจการและการบริหารงานประจำวันด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้มีความรอบรู และเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ สำหรับผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  คณะกรรมการไดส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมใน หลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) เพื่อให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ อันนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 

ข้อกำหนดของคณะกรรมการเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร  

คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายการสรรหาตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ว่า หากมี คุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได   ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกำหนด   เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ  ทั้งนี้  บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำ
หนดค่าตอบแทน   ซึ่งเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก

นโยบายที่ 5

เลขานุการบริษัท


ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15  ได้กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการต่าง ๆในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ”   บริษัทจึงได้มีนโยบายกำหนดบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้  ดังนี้

5.1  หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. การจัดให้บริษัทมีเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบการดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

2. หน้าที่ของเลขานุการบริษัท (ม.89/15)

โดยกฎหมายได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และบทลงโทษสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร

(1) ทะเบียนกรรมการ

(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ทั้งนี้ เลขานุการจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น (ม. 89/16)

3. ความรับผิดชอบ

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเกี่ยวกับกรรมการบริษัท (ม. 89/23) และมีโทษ คือ โทษปรับไม่เกินค่าเสียหายหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท กรณีทุจริตจำคุกไม่เกิน 1 ปี เบี้ยปรับไม่เกิน 2 เท่า แต่ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท

โทษของการฝ่าฝืน ม. 89/15 (1) (2) (3) หรือ ม. 89/16 – (ม. 281/5)

หากฝ่าฝืน ไม่จัดตั้งเลขานุการบริษัท กรรมการต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท ปรับอีกไม่เกินวันละ 3,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

4. กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

· ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

· ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน  14  วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้สำนักงานทราบถึงสถานที่เก็บทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการด้วย

5. การจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน (ม. 89/17)

พ.ร.บ. ฉบับนี้ กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือฐานให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

โทษของการฝ่าฝืน ม. 89/17 (ม. 281/6)  

หากฝ่าฝืน บริษัทต้องโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

5.2  กรอบของหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทโดยละเอียด :


1. หน้าที่เกี่ยวข้องกับการประชุม (Meeting – related Duties)


· จัดให้มีการประชุม เข้าร่วมการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุมทั้งที่เป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท  และมีการประชุมทั้งเป็นการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

· ประสานและรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการประชุมทั้งหมด เพื่อจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี


· ติดตาม ทบทวนระเบียบ และ ข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น


· จัดทำ และรวบรวมจัดเก็บบันทึกรายงานการประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมไว้อย่างครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการค้นหาและใช้อ้างอิง

2. กำกับให้การดำเนินงานของบริษัทอยู่ภายในกรอบของกฎหมายและข้อบังคับ (Legal and Regulatory Compliance)


· ตรวจสอบเพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทดำเนินกิจการตามที่ได้จดทะเบียนไว้หนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) และปฏิบัติตามข้อบังคับ (Articles of Association) ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

· ตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจได้ว่า บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติการภายในกรอบของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

· ตรวจสอบเพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่า บริษัทและคณะกรรมการบริษัทดำเนินการตามกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตลอดจนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ในกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป

· ทบทวนและตรวจสอบความก้าวหน้า ตลอดจนให้คำปรึกษาหารือ และให้ข้อแนะนำที่ดีในการจัดทำหลักการในจัดทำหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Practices) และแนวทางปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

3. ตระเตรียม รวบรวม และการกระจายข่าวสารข้อมูลของบริษัท  (Preparation, Compilation and Dissemination of Information)


· จัดเตรียมข้อมูล ข่าวสาร และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการให้กรรมการบริษัทลงนามรับทราบและรับรองงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปี

· ประสานงานและจัดส่งรายงานประจำปีของบริษัท พร้อมด้วยงบการเงินประจำงวดให้แก่ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ของทางการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพกร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินด้วย

· จัดทำและเก็บรวบรวมรายชื่อของผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากนายทะเบียนหุ้น

· ติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ (โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่) เพื่อป้องกันการถูกครอบงำกิจการ

· เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท รวมทั้งบริษัทลูก บริษัทในเครือ และบริษัทเกี่ยวข้องไว้ในที่ที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย

· จัดทำรายงานที่เกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลข้างต้น ตามระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (SET)

4. ประสารงานเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการปรับโครงสร้างของทุนของบริษัท  (Capital Increase and Restructuring)


· กระตุ้นให้มีการวางโครงสร้างระหว่างหนี้สินและทุนเรือนหุ้นของบริษัทที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท

· กระตุ้นให้กรรมการและพนักงานเข้าเป็นเจ้าของบริษัท โดยการเข้าถือหุ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

· ตระเตรียมเอกสารและข้อมูลในกรณีเพิ่มทุน/ลดทุนให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

5. การได้มาและขายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท (Acquisition and Sales of Assets)


· เข้าร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ในการได้มาและขายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำธุรกรรมในเรื่องการได้มาและขายไปของทรัพย์สินของบริษัทนั้นเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

· จัดทำรายงานและจัดส่งข้อมูลของการได้มาและขายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

6. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาหารือ และช่วยในกระบวนการจัดการบริหาร เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุถึงความสำเร็จตามเป้าหมายได้

· เป็นตัวเชื่อมประสานในการสื่อสารและรวบรวมข้อมูลสำคัญให้กับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

· ติดต่อกับผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยบริษัท ผ่านจดหมายบอกข่าวและประกาศต่างๆ เช่น การจ่ายเงินปันผล หรือการจ่ายดอกเบี้ย

· สื่อสารข้อมูลและรายละเอียดที่มีนัยสำคัญที่ได้รับทราบจากบุคคลภายนอกให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ

· ให้ความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย การเงิน การบัญชี สิทธิและผลประโยชน์ของพนักงานแผนการจัดสรรผลกำไร และนโยบายในการบริหารจัดการองค์กร

5.3  คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

· รอบรู้กฎหมาย (Knowing the Laws) ทั้งที่เป็นกฎหมายของประเทศที่บริษัทดำเนินการอยู่ และประเทศที่บริษัททำการค้าขายด้วย

· รอบรู้กฎเกณฑ์ข้อบังคับและมาตรฐาน (Knowing the Standards and Rules) ทั้งที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของทางการ (Regulators) และองค์กรอาชีพต่าง ๆ (เช่น คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชีระดับสากล)

· ทำให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการดำเนินงานที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือนำทางให้คณะผู้บริหารของบริษัท ทำหน้าที่บริหารจัดการดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดี

· เตรียมแนวทางในการปฏิบัติ (Preparing Guidelines) สำหรับกรณีปัญหาที่อาจเกิดความเสี่ยงขึ้นกับบริษัท โดยมีการประเมินความเสี่ยง

· เน้นพัฒนาความรู้ในอาชีพกับผู้ที่อยู่ในสายอาชีพเดียวกัน (Undertaking Professional Development with Peers) เพื่อให้ได้เรียนรู้ประเด็นและปัญหาต่าง ๆ ที่บริษัทอื่นกำลังประสบอยู่

· มีความรู้ในหนังสือต่างประเทศ (Reading International Journals) ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะรับทราบแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในระดับสากล หรือรับทราบประเด็นอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบกับบริษัทได้

นโยบายที่ 6

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

6.1  ระบบการควบคุมภายใน 

1.) โครงสร้างการควบคุมภายใน 

การตรวจสอบภายในเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในการบริหารงานขององค์กร  เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการควบคุมภายในที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม  รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพรอง จุดอ่อน  และพัฒนาระบบการดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   บริษัทจึงไดมีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานอิสระของบริษัทซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว  รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้น   โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ทั้งนี้  ฝ่านตรวจสอบภายใน ( Internal Audit Department)  สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลไดอย่างเต็มที่  เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  นอกจากนี้  คณะกรรมการยังไดกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ทุก 3 ป   เพื่อให้การควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทอย่างเป็นอิสระ  โดยโครงสร้างการควบคุมภายในของบริษัทเป็นดังนี้




2.)  สภาพแวดล้อมของการควบคุม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี ดังนี้ 


2.1.)  กำหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลไดนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

2.2.) จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยไดประมวลจริยธรรมในการดำเนินการธุรกิจของบริษัท 

รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติอันดี และแจ้งให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทไดรับทราบถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นระยะ ๆ  รวมทั้งไดแจ้งให้พนักงานทุกคนไดทราบให้ปฏิบัติหน้าที่ไมให้ขัดกับจรรยาบรรณของบริษัท   มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ประกาศห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนกับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร

2.3.) การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับตำแหนง  เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.4.) มีระเบียบบริษัทว่าด้วยการงบประมาณ การเงินและการบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อและจัดหา วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  และการจัดหาพัสดุ   เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคลองตามแบบแผน  

2.5.)  มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตำแหนง (JOB DESCRIPTION)  โดยกำหนดลักษณะงาน หนาที่ ระดับ ความรู ความสามารถ ทักษะของตำแหนง มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหนงอย่างเหมาะสม 

2.6.) มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหนง การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน   รวมทั้งมีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือ ผลตอบแทนให้กับพนักงานอย่างสมเหตุสมผล  

3.)  กิจกรรมควบคุม 

3.1.) ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไวอย่างชัดเจน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและ 

ควบคุมผลการดำเนินงาน  และมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอทันต่อเหตุการณ 

3.2.) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงาน 3 ด้าน  คือ  หน้าที่อนุมัติ  หนาที่บันทึกรายการบัญชีและ 

ข้อมูลสารสนเทศ  และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินให้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด  เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 

3.3.) สำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทมีการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร 

3.4.) มีการจัดทำเอกสารหลักฐานที่เอื้ออำนวยให้มีการแบ่งส่วนรับผิดชอบ รวมทั้งทราบถึงบุคคลที่จะรับผิดชอบ หากมีข้อผิดพลาด

3.5.) มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของกิจการไมให้สูญหายหรือใช้ไปในทางที่ไมเหมาะสม เช่น มีการตรวจนับ ทรัพย์สินเป็นครั้งคราว การจัดยามรักษาการณ์เพื่อป้องกันการสูญหายของทรัพย์สิน  ฯลฯ 

4.) ระบบการติดตามและการประเมินผล 

4.1.) มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่ตั้งไว้และมีการสั่งการแกไขอย่างสม่ำเสมอ 

4.2.) มีการตรวจสอบภายในโดยบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในต่อคณะกรรมการบริษัท 

4.3.) จุดบกพรองของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญที่มีการตรวจพบไมว่าจะโดยผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชีอิสระไดมีการรายงานไปยังฝ่ายบริหารระดับสูง  รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาสั่งการแกไขโดยเร็ว

4.4.) มีนโยบายให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีกรณีเกิดเหตุการณทุจริต หรือสงสัยว่ามี การทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6.2  ระบบการบริหารความเสี่ยง

1.) นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 

1.1.) บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ  เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงโดยจะต้องมีบทบาท และส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง  

1.2.)  จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จและลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวม 

1.3.)  ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร โดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพในการบ่งชี้ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

1.4.) ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง  

 
2.) โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหาร  และหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร 

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ซึ่งแต่งตั้ง  โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้เกิดระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพขึ้นในองค์กร มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร และสร้างความมั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ  

นโยบายที่ 7

สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  และบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนไดเสีย

7.1  สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.) คณะกรรมการตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแล และคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไดรับสิทธิพื้นฐาน อันไดแก  

• สิทธิไดรับใบหุ้นและสิทธิการโอน และไดรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทและตนเอง 

• สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่สำคัญของบริษัทและในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

• สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ 

• สิทธิในส่วนแบ่งกำไร 

2.) ผู้ถือหุ้นจะไดรับหนังสือเชิญประชุม  และสารสนเทศเกี่ยวกับ สถานที่ เวลา ที่บริษัทไดจัดไวอย่างเหมาะสม  ตลอดจนวาระการประชุมและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา ซึ่งในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัท ฯไดเปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย  โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมและแจ้งคำบอกกล่าวนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า  3 วันก่อนวันประชุม   รวมถึงเผยแพรข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าไวใน Website ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร 

3.) ในวาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  โดยให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

4.) ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและภายใต้ข้อบังคับของบริษัทผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการเพิ่มเรื่องในวาระการประชุม  และสามารถตั้งคำถาม ขอคำอธิบาย และแสดงความเห็นของตนไดอย่างเหมาะสม 

5.) ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  เพื่อตอบคำถามแกผู้ถือหุ้น 

6.) หลังการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น  ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนนเสียงได้ที่หน้า Website ของบริษัท

7.2  ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

1.) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัท 

2.) ผู้ถือหุ้นจะไดรับสารสนเทศที่จำเป็นอย่างเพียงพอ  ยุติธรรม และทันเวลา จากบริษัท   และบริษัทจะไมแสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยการให้สารสนเทศที่ยังไมเปิดเผยโดยเด็ดขาด 

3.) ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะไดรับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม 

4.) ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม  หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้   ตามกฎเกณฑ์และแนวทางที่บริษัท ฯ กำหนด  

7.3  บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนไดเสีย  

1.) คณะกรรมการตระหนักและรับรูถึงสิทธิของผู้มีส่วนไดเสียตามที่กฎหมายกำหนด  และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนไดเสียในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน  และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืนคณะกรรมการมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนไดเสียจะไดรับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี 

2.) กรรมการคำนึงถึงผลประโยชนที่ไดรับ และการทำประโยชนของผู้มีส่วนไดเสียในการสร้างความไดเปรียบเชิงการแข่งขัน และการทำกำไรให้กับบริษัท 

3.) คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนไดเสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพรอง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนไดเสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชนของบริษัทไดอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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การเปิดเผยสารสนเทศ ความโปร่งใส รายงานทางการเงินและการดำเนินการ

8.1  ขอบเขตนโยบาย


บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ  และผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา  แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท  รวมทั้งอนาคตของธุรกิจบริษัท  ให้กับผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางการเงิน  และสาธารณชนทั่วไป  ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ  แต่บริษัทยังคงตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน  ทั้งนี้  นโยบายนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2  ผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล


บริษัทจะสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน  และผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทที่ได้รับมอบหมาย  อันได้แก่  ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร  และเลขานุการบริษัท  หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  โดยมีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท

8.3  ช่วงเวลาในการเปิดเผยข้อมูล


บริษัทมีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น  หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด  โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยเริ่มตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาสจนกระทั่งบริษัทได้แจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลให้ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้ให้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.4  การติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


บริษัทจัดให้มีหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ( Investor Relations )  อยู่บนเว็บไซต์หลักของบริษัท คือ   www.ple.co.th   เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ลงทุน  และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนสถาบัน  โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้เว็บไซต์มีความพร้อมใช้งาน  และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
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นโยบายคุณภาพ  และความปลอดภัย

9.1  นโยบายคุณภาพ

ในการบริหารงานบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายคุณภาพที่เป็นที่เข้าใจ และมีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง กำหนดแนวทางดำเนินงานไว้ดังนี้

1.)  ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการนำนโยบายคุณภาพ ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

2.)  บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน โดยจัดให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานและบริษัท

3.)  ให้มีการทบทวนข้อตกลงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้อง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยสามารถส่งมอบงานได้ทันเวลาและไม่ถูกปรับเนื่องจากการส่งงานล่าช้าและตอบสนองให้เกินความต้องการของลูกค้าเมื่อปฏิบัติได้

4.)  ระบุข้อกำหนดและวิธีการควบคุมขั้นตอนการให้บริการ เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดเป็นเอกสารอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคำร้องเรียนของลูกค้า เนื่องจากการบริการไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

5.)  เมื่อตรวจสอบความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าต้องมีการบันทึกไว้ และดำเนินการแก้ไข รวมทั้งหาวิธีป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก

6.)  จัดให้มีการตรวจติดตามภายในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเป็นการประกันว่า ระบบคุณภาพยังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล

7.)  จัดให้มีการรวบรวม การประมวลผล การรายงาน และการนำไปใช้ประโยชน์ของข้อมูลด้านคุณภาพ

9.2  นโยบายความปลอดภัย

บริษัทมีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

1.)  ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรก ในการปฏิบัติงาน ของพนักงานทุกคน

2.) บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อม ให้ปลอดภัย

3.) บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึก ของพนักงาน เช่น การฝึกอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัยเป็นต้น

4.) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย

5.) พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

6.) พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน

7.) พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย

8.) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ
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