บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ส่วนที่ 1 บทนา
หมวดที่ 1 สารจากประธานกรรมการ
บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแล
กิจการที่ ดี มาโดยตลอดตั้ งแต่ เมื่อวั นที่ 11 มี นาคม 2547 ซึ่ง เป็น วัน ที่ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ทครั้ งที่ 2/2547 ได้ มีมติ
เห็นชอบกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีพัฒนาการดังนี้
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 จึงได้มีมติเห็นชอบให้กาหนด
วิสัยทั ศน์ พัน ธกิจ และค่ านิยมของบริ ษัท ขึ้นใหม่ และได้มีมติเห็ นชอบนโยบายการกากั บดูแลกิ จการที่ดี ฉบั บปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2557 และเพิ่มนโยบายใหม่ ๆ ให้ ส อดคล้ องกับ หลั ก การกากับ ดูแลกิ จการที่ ดี ของตลาดหลั กทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย
พ.ศ. 2555 และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเพิ่มนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ฯลฯ
(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไข
เพิ่มเติมให้นโยบายการกากับดูแลกิจการเป็น จรรยาบรรณสาหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษั ทต้องปฏิบัติตาม
ด้วย
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไข
เพิ่มเติมให้นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณสาหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเพื่อให้สอดคล้อง
กั บ หลั ก การก ากั บ ดู แลกิ จการที่ ดี ส าหรั บ บริษั ท จดทะเบี ยนปี 2560 ของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ (CG Code 2017)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดต่าง ๆ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทดังกล่าว
บริษัทฯ จึงหวังเป็น อย่างยิ่งว่า นโยบายการกากั บดูแลกิ จการที่ ดี และจรรยาบรรณสาหรับ กรรมการ ผู้บ ริหารและ
พนัก งานของบริษั ท ฉบั บปรับ ปรุงใหม่ ในปี 2561 นี้จะเป็น กลไกที่สาคั ญ ในการพั ฒ นาบริษั ทให้เติบ โตอย่างยั่งยื นด้ วยความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

(นายอนุชา สิหนาทกถากุล)
ประธานกรรมการ
27 กุมภาพันธ์ 2561
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หมวดที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของบริษัท
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพในธุรกิจก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง และด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบงานและบุคลากรของบริษัทให้เป็นมืออาชีพในธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิและหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในดาเนินงานของบริษัท
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ค่านิยม
F = Focus on Customers’ Satisfaction
มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
O = Outperform the Market as Professional
มีผลงานที่โดดเด่นในตลาดด้วยความเป็นมืออาชีพ
C = Corporate Social Responsibility for Community, Society and Environment
มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
U = Understand the Roles and Participation of All Stakeholders
เข้าใจบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
S = Sustainable Development for Sustainable Growth of the Company
พัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณสาหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
หมวดที่ 1 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้น มีสิท ธิในความเป็ นเจ้าของโดยการควบคุ มบริ ษัท ผ่านการแต่ งตั้งคณะกรรมการให้ท าหน้ าที่แทนตน และ
มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัทตระหนักและคานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น
ในการดาเนินใด ๆ ของบริษัท รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มที่ และไม่ดาเนินการใด ๆ
อัน เป็น การละเมิ ด หรื อลิ ด รอนสิท ธิ ของผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมการบริษั ท จะกากับ ดู แลให้ การจั ดประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็ น ไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยคานึงถึงสิทธิ ของผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ และละเว้นการกระทาใด ๆ
อั น เป็ น การจ ากั ด การใช้ สิ ท ธิ ข องผู้ ถือหุ้ น รวมทั้ ง ผู้ ถือหุ้ น รายย่ อย และผู้ ถือหุ้ น สถาบั น ทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ
ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางปฏิบัติสาหรับนโยบายและจรรยาบรรณดังต่อไปนี้
1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1.1 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
(1) ผู้ ถือหุ้ น จะได้ รั บ หนั ง สือเชิ ญ ประชุ มผู้ ถือหุ้ น พร้ อ มเอกสารประกอบการประชุ มล่ ว งหน้ าไม่ น้ อยกว่า 21 วั น
เพื่ อให้ผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอในการศึก ษาข้ อมู ลล่ว งหน้าก่ อนการประชุ ม รวมทั้ง บริษัทจะนาหนั งสือเชิญ ประชุมผู้ ถือหุ้ น
ขึน้ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
(2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมจะจัดทาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มี ข้อมูล
และรายละเอียดที่ถูกต้ องครบถ้ วนเกี่ยวกับ วันเวลาสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของ
คณะกรรมการ
(3) ผู้ ถือหุ้ น ทุ ก รายสามารถเข้ าถึ ง ข้ อ มู ล ข่ าวสารอย่ างเท่ าเที ยมกั น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ข้ อ มู ล ข่ าวสารเกี่ ยวกั บ
การประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทเผยแพร่ผ่านข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
หรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.focus-pcl.com ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
(4) บริษั ทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี สิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่ อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาได้
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ บ ริ ษั ท เผยแพร่ ผ่ า นข่ า วออนไลน์ ข อง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.focus-pcl.com
(5) บริษัท เปิด โอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นมี สิท ธิเสนอชื่อกรรมการใหม่ให้ ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาได้ ตามหลั กเกณฑ์ และ
วิธีการที่บริษัทเผยแพร่ผ่านข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.focus-pcl.com
(6) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทก็ได้
(7) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยสามารถส่งเป็นจดหมายหรือโทรสาร
หรืออีเมล์มายังเลขานุการบริษัทแล้วแต่ความสะดวกดังนี้
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เลขานุการบริษัท
บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. (662) 650 3105-9 ต่อ 400 โทรสาร (662) 650 3065-6
Email Address: CompanySecretary@focus-pcl.com
1.1.2 วันประชุมผู้ถือหุ้น
(1) บริ ษั ท จะน าคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ใ นการลงทะเบี ย น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และ
นับคะแนนเสียงเพื่อความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องของข้อมูล
(2) บริษัทจะจัดทาบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงทุกวาระ
(3) ก่อนดาเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับคาชี้แ จงเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
(4) บริ ษัท จะไม่ เพิ่ มหรือสลั บ สั บเปลี่ ยนวาระการประชุมนอกจากที่ ก าหนดไว้ ในหนั งสือเชิญ ประชุ มผู้ถื อหุ้ น และ
จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
(5) คณะกรรมการและผู้ บริหารของบริษั ทจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุ กครั้ง และจะเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซักถาม
แสดงความคิดเห็นและได้รับคาชีแ้ จงจากกรรมการและผู้บริหารในวาระที่เกี่ยวข้อง
(6) บริ ษัท ส่ งเสริมและสนั บ สนุน ให้ มีบุคคลที่ มีความเป็ น อิส ระมาเป็ นผู้ สั งเกตการณ์ ในการตรวจนั บคะแนนเสี ยง
ในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะเปิดเผยชื่อของบุคคลดังกล่าวให้ท่ปี ระชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
(7) ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบจะกระทาด้ว ย
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
1.1.3 หลังการประชุมผู้ถือหุ้น
(1) บริ ษั ท จะแจ้ งมติ ที่ ป ระชุ มผู้ ถือหุ้ น และผลการลงคะแนนในแต่ ล ะวาระผ่ านข่ าวออนไลน์ ของ ตลาดหลั ก ทรัพ ย์
ไม่เกินเวลา 9.00 น. ของวันทาการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
(2) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกคาชีแ้ จงในเรื่องกฎเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน คาถามของผู้ถือหุ้น
พร้อมคาชีแ้ จงของกรรมการหรือผู้บริหาร และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระของผู้ทีเ่ ห็นด้วย คัดค้านและงดออกเสียง
รวมทั้ง จะบันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ลาประชุม
(3) บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปวีดีทัศน์บนเว็บไซต์ของบริษัท
www.focus-pcl.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์
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1.2 การรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูล และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
บริษัทมีนโยบายและจรรยาบรรณให้กรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท รักษาความปลอดภัยและความลับ
ของข้อมูล และห้ามใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสาคัญ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิด เผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ผู้อื่น รวมทั้ง การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.2.1 บริ ษัท ก าหนดให้ ก รรมการและผู้ บ ริห ารมีห น้ าที่ รายงานการถือหลั กทรั พย์ ของบริ ษัท ที่ ถืออยู่ในนามตนเอง
คู่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะต่ อ ส านั ก งาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง และส่งสาเนารายงานให้แก่บริษัท
1.2.2 บริษัทกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ ย์ของบริษัทที่ถืออยู่
ในนามตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง และส่งสาเนารายงานให้แก่บริษัท
1.2.3 บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกหรือ
บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ห น้ าที่ เ กี่ ยวข้ อง และให้ ง ดการซื้ อขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง เดือ นก่ อนที่ บ ริ ษั ท จะเผยแพร่
งบการเงินหรือข้อมูลที่มีนัยสาคัญเกี่ยวกับกิจการของบริษัทต่อสาธารณชน
1.2.4 บริ ษั ท จะเปิ ด เผยผลการดาเนิ น งานและข้อมู ล ข่ าวสารที่ เป็ น สาระส าคัญ ซึ่ ง มีผ ลต่ อการเปลี่ ยนแปลงราคา
ของหลักทรัพย์และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทภายใน 45 วันนับจากวันสิน้ ไตรมาสและ 60 วันนับจากวันสิน้ งวดบัญชี
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หมวดที่ 2 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของบริษัทหมายถึง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คูค่ ้า คู่แข่ง
ทางการค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายและจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามสิทธิของบุคคลเหล่านั้นตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมายและข้อตกลง บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อ พัฒนาบริษัทให้เติบโต
อย่างยั่งยืนและจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สาคัญให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบอย่ างเพียงพอ ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางปฏิบัติสาหรับ
นโยบายและจรรยาบรรณดังต่อไปนี้
2.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2.1.1 บริษั ท จะปฏิ บัติ หน้ าที่ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ ข้อบังคั บ และมติที่ ประชุมผู้ ถือหุ้น และที่ ประชุ ม
คณะกรรมการของบริษัท
2.1.2 บริษัทจะดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม การตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ความกระทา
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2.1.3 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการของบริษัทอย่างมีคุณภาพและมั่นคงเพื่อผล
ประกอบการที่ดีในระยะยาว
2.1.4 บริ ษั ท จะเคารพสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อหุ้ น เพื่ อให้ ไ ด้ รั บ ข้ อมู ล ข่ าวสารอย่ างเท่ าเที ยมกั น และเปิ ด เผยข้ อมู ล ส าคั ญ
ของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านข่าวออนไลน์
ของตลาดหลักทรัพย์และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.focus-pcl.com
2.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
2.2.1 บริษัทจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความ
ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในราคาที่เหมาะสม และจะส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กาหนด
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
2.2.2 บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาโดยเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาใดได้
คู่สัญญาจะปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้
2.2.3 บริษัทจะไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า หรือค้ากาไรเกินควร รวมทั้ง จะกาหนดเงื่อนไขทางการค้าอย่างเป็นธรรม
2.2.4 บริษัทจะติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ด้วยการทางานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของ
ลูกค้าและจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึน้
2.2.5 บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นประจาเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ
2.2.6 บริษัทจะให้การรับประกันการให้บริการตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
2.2.7 บริษัทจะรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาและจะไม่ เปิดเผยข้อมูลความลับ
ของลูกค้าโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์จากลูกค้าก่อน
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2.3 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
2.3.1 ปฏิบัติตามสัญญาและแนวทางปฏิบัติในการจัดซือ้ จัดจ้างของบริษัทโดยเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติ
ตามข้อสัญญาหรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องใดได้ คู่สัญญาจะปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้
2.3.2 การเจรจาต่อรองในการจัดซือ้ จัดจ้างจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยการเปรียบเทียบคุณภาพ
และราคา
2.3.3 ไม่เรียก ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ โดยไม่สุจริต หรือนอกเหนือจากการค้าตามปกติ
2.4 ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
2.4.1 บริษัทจะปฏิบัติตามเงือ่ นไขของสัญญาที่ได้ทาไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกัน
หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาใดได้ คู่สัญญาจะปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อป้องกันความเสียหาย
2.4.2 บริษัทจะเปิดเผยฐานะทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2.5 ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
2.5.1 บริษัทจะสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม
2.5.2 บริษัทจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
2.5.3 บริษัทจะไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
2.5.4 บริษัทจะไม่กลั่นแกล้ง หรือทาให้คู่แข่งทางการค้าเสียโอกาสทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม
2.6 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.6.1 บริษทั จะดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.6.2 บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในการกระบวนการ
ทางานอย่างรู้คุณค่า
2.6.3 บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมหรือโครงการ
เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.6.4 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
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2.7 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
2.7.1 บริ ษั ท จะให้ พ นั ก งานได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เหมาะสมและเป็ น ธรรมโดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสาคัญ
2.7.2 บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
2.7.3 บริษัทจะแต่งตั้ งโยกย้าย ให้ร างวัลหรือกระทาการใด ๆ ต่ อพนั กงานด้ วยความสุจริตใจโดยคานึงถึ งความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสาคัญ
2.7.4 บริ ษั ท ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานศึ ก ษาหาความรู้ เพิ่ มเติ มอยู่ เสมอเพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพให้ มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการทางานมากยิ่งขึน้ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึน้
2.7.5 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับด้านแรงงานและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2.7.6 บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับชั้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
2.7.7 บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและจะเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2.7.8 บริษัทจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม

หน้า 10/30

หมวดที่ 3 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษั ทจะเปิดเผยข้อมูลงบการเงินและข้อมูลที่สาคัญ เกี่ยวกับการดาเนินกิจการอย่างถูกต้ องครบถ้วนและทันเวลา
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปผ่านข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท www.focus-pcl.com
โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
3.1 ข้อมูล ที่เปิ ดเผยต่อนักลงทุนจะต้องมีความถูกต้องและไม่ท าให้ เกิดการสาคัญ ผิดและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
ของนักลงทุน
3.2 บริษัทจะรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและประเด็ นที่ส าคัญ ในการด าเนิ น
กิจการของบริษัท พร้อมทั้ งการปฏิบัติ ตามนโยบายดังกล่ าวไว้ในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ซึ่งจะเผยแพร่ไว้บ นเว็บ ไซต์
ของบริษัท www.focus-pcl.com
3.3 บริษัทจะจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A)
เพื่ อประกอบการเปิ ด เผยงบการเงิน ทุ กไตรมาสเพื่ อให้ นั กลงทุ น ทราบข้อมู ลและเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ด ขึ้น กับ ฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึน้
3.4 บริษัทจะเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจาปี (แบบ 56-2) ซึ่งเผยแพร่ผ่านข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท www.focus-pcl.com
3.5 บริษัทจะเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้งของการประชุม และ
จานวนครั้ง ที่ ก รรมการแต่ ล ะท่ านเข้ าร่ว มประชุมในปี ที่ ผ่ านมา และความเห็ น ของคณะกรรมการจากการท าหน้ าที่ ไ ว้ใ น
แบบแสดงรายการข้อมู ลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ซึ่ งเผยแพร่ผ่านข่าวออนไลน์ของตลาด
หลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท www.focus-pcl.com

หน้า 11/30

หมวดที่ 4 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประธาน
กรรมการ กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการแบ่งแยกบทบาท
หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว่ างคณะกรรมการและฝ่ ายจั ด การที่ ชั ด เจน เพื่ อให้ มีก ารปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและ
จริยธรรม คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายในด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์
กับบริษัท รวมทั้ง การอุทิศเวลาและความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
กรรมการทุกคนเข้าใจเป็น อย่างดีถึงหน้าที่ความรับ ผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษั ท
พร้ อมที่จะแสดงความคิด เห็น ของตนอย่ างเป็ นอิ ส ระและพั ฒ นาตั วเองอยู่ ตลอดเวลา กรรมการจะปฏิ บัติ หน้ าที่ ด้ วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
(1) กากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(2) การดูแลให้มั่น ใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒ นธรรมองค์กรที่ มีจริยธรรม และการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
(3) กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสาคัญ
ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการมีตาแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงด้วย การกาหนดวาระ
การประชุมคณะกรรมการจะต้องหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการและ/หรือกรรมการ
อิสระด้วยตามความเหมาะสม
(4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพี ยงพอที่ ฝ่ายจั ดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่ กรรมการจะอภิ ปรายประเด็ น ส าคัญ กั น
อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
(5) เสริมสร้างความสั มพั น ธ์อัน ดี ร ะหว่างกรรมการที่ เป็ น ผู้ บ ริห ารและกรรมการที่ ไม่ เป็ นผู้ บ ริ ห าร และระหว่ าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
(1) กากับดูแลการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบายของ
คณะกรรมการ มติของผู้ถือหุ้น ข้อบังคั บและวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่ อให้การดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดและชอบด้วยกฎหมาย
(2) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
นโยบาย ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บของบริษั ท ตลอดจนติด ตามการด าเนิน งานของฝ่ ายจั ดการเพื่ อรายงานความก้ าวหน้ าของผล
ประกอบการดาเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดาเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทและ
บริษัทต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
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(3) กาหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนการดาเนินงานในทุกหน่วยงานให้ เป็นไปตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการกาหนดเพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
(4) ให้ คาแนะนาและถ่ ายทอดประสบการณ์ ในการด าเนิ น ธุร กิจให้แก่ ผู้บ ริห ารและพนั ก งานเพื่ อให้ เกิด ประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
(5) บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
(6) ปฏิ บั ติ ง านอื่น ใดที่ ได้ รั บ มอบหมายตามมติ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรือมติ ข องที่ ป ระชุ มผู้ ถือหุ้ น
ของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทไว้ดังนี้
4.1 หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีท่สี ุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสาคัญ 4 ประการ
คือ
1.1.1 การปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความรับผิดชอบระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
1.1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
1.1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้ น
(Duty of Obedience)
1.1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
1.2 กาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในเรื่องจานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติ
ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
1.3 กาหนดวิสัยทั ศน์ พันธกิ จ และกลยุทธ์ ในการดาเนิ นธุรกิจของเอสซีจี โดยมีการทบทวนและอนุ มัติเป็นประจา
ทุกปี
1.4 พิ จารณาแผนหลัก ในการดาเนิน งาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการด าเนิ นธุร กิจตลอดจนพัฒ นา
ขีดความสามารถของบริษัท
1.5 ติ ด ตามดู แ ลให้ มี ก ารน ากลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ไปปฏิ บั ติ และติ ด ตามการวั ด ผลการด าเนิ น งาน ของบริ ษั ท
โดยกาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงาน
ของธุรกิจ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
ของบริษัท
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1.6 อุ ทิ ศ เวลาโดยไม่ แสวงหาผลประโยชน์ แก่ ก รรมการหรือ บุ คคลอื่น และไม่ ดาเนิ นการใด ๆ อั นเป็ น การขัด แย้ ง
หรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
1.7 บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และ
มติของทีีประชุ
่
มผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และเป็นธรรมต่อผู้ทีเ่ กี่ยวข้อง
1.8 ก าหนดนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งและก ากั บ ดู แ ลให้ มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ ง
มีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
1.9 กากับดูแลและพัฒ นาบรรษั ทภิบาลของบริษัทให้ อยู่สอดคล้องกับแนวทางของสานักงานกากับหลักทรัพ ย์และ
ตลาดหลั กทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทยเพื่ อ เป็ นแนวทางในการด าเนิน ธุร กิจ ติด ตามให้ มีก ารปฏิ บัติ และ
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
1.10 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท พร้อมทั้งกากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมเพือ่ ลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อานาจโดยไม่ชอบ รวมทั้ง ป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย
1.11 ดู แลผลประโยชน์ข องผู้ ถือหุ้น ทั้งรายใหญ่ และรายย่ อยตามสิท ธิอย่ างเป็น ธรรม ตลอดจนส่งเสริ มให้ ผู้ถือหุ้ น
สามารถใช้สิ ทธิ ในการดู แลรั กษาผลประโยชน์ข องตนและก ากั บดู แลให้บ ริษั ทเปิ ดเผยข้อมูล สาคั ญ อย่างถู กต้ อง ครบถ้ว น
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
1.12 ตระหนั ก ถึงบทบาทหน้ าที่ ความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริษั ท เคารพสิ ท ธิและปฏิ บั ติต่ อผู้ ถือหุ้ นและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียน
ของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ
ติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
1.13 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ และกากับดูแลให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจาทุกปี และมีระบบการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร
ระดั บ สู ง ที่ ร อบคอบ โปร่ง ใส สอดคล้ องกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบและผลการด าเนิ น งานเพื่ อก่ อให้ เกิ ด แรงจู งใจทั้ ง ในระยะสั้ น
และระยะยาว
1.14 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็ น 3 แบบ คื อประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท โดยรวม (Entire Board) ประเมิ น ตนเองเป็ น รายบุ คคล
(Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้ง ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้า ที่
ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจาสม่าเสมอ
1.15 ก ากั บ ดู แลให้ มีก ระบวนการสรรหาและเลือกตั้ งบุ คคลเป็น กรรมการบริษั ทอย่ างโปร่ง ใส และมี การก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
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1.16 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณี ทีม่ ีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัท
ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ าร่ ว มประชุ มจะต้ องแจ้ ง ให้ ป ระธานกรรมการหรือเลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษั ท ทราบล่ ว งหน้ าก่ อ น
การประชุม
1.17 พัฒ นาความรู้ความสามารถในการปฏิ บัติงานอย่างต่ อ เนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกั บ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาทีเ่ ป็นการเพิม่ พูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee)
คณะกรรมการจะจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจาเป็น โดยเฉพาะ
ในกรณี ที่ ต้ อ งอาศั ยความเป็ น กลางในการวิ นิ จฉั ย และก าหนดนโยบาย บทบาท หน้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบ กระบวนการท างาน
เช่ น การด าเนิ น การประชุ ม และการรายงานต่ อ คณะกรรมการไว้ อ ย่ างชั ด เจน ซึ่ ง ปั จ จุ บั น นี้ ค ณะกรรมการได้ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการชุดย่อยไว้ทั้งหมด 4 ชุดด้วยกันดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(3) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
(4) คณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง
4.2 ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.2.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
4.2.2 สอบทานให้ บ ริษั ท มี ระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4.2.3 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4.2.4 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4.2.5 พิ จ ารณาคั ด เลื อ กเสนอแต่ ง ตั้ ง บุ คคลซึ่ ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระเพื่ อ ท าหน้ าที่ เ ป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุ มด้วยอย่างน้อย
ปีละครั้ง
4.2.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท
4.2.7 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
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(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4.2.8 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิน งานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื น กฎหมายว่ าด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อก าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห รือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดาเนิ นการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ที่ก าหนดกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาดั งกล่าวต่อสานัก งาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลักทรัพย์
4.2.9 สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.10 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.2.11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4.3 ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.3.1 เสนอและทบทวนแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน โบนัสประจาปีและเบี้ยประชุม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน รวมทั้ ง สวัส ดิก ารต่ าง ๆ ของกรรมการ กรรมการผู้ จัด การ รวมทั้ ง ผู้บ ริห ารระดั บสู ง และคณะกรรมการชุด ย่อย
ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4.3.2 กาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ เพื่อกาหนด
ค่าตอบแทนก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นประจาทุกปี
4.3.3 พิ จารณาเงื่อนไขในการเสนอขายหลั กทรัพ ย์ใหม่ (หรือใบสาคัญ แสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้น ) ให้แก่ก รรมการและ
พนักงาน รวมถึง การพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีมีกรรมการหรือพนักงานรายใดได้รับการจัดสรร

หน้า 16/30

หลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจานวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร แต่ต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วย ถึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ
4.3.4 รายงานความคื บ หน้ า และผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ครั้ ง หลั ง จากมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจาปีของ
บริษัทและในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
4.3.5 พิจารณาทบทวนข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
4.3.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนอาจขอให้ฝ่ ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนั กงานของบริษั ท
ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร
4.3.7 กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
4.3.8 พิ จารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุ ด ย่ อย โดยพิ จารณาบุ คคลที่ เหมาะสมที่ จะมาด ารงต าแหน่ ง
กรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4.3.9 พิ จารณาสรรหาผู้ ที่ เหมาะสมที่ จ ะด ารงตาแหน่ งประธานกรรมการบริห ารและกรรมการผู้ จัด การในกรณี
ที่มีตาแหน่งดังกล่าวว่างลง
4.4 ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
4.4.1. กาหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการลงทุน
4.4.2 พิ จารณาและอนุมัติ การลงทุน ในตราสารหรือหลั ก ทรั พย์ แต่ ละประเภทตามที่ร ะบุ ในระเบียบวิ ธีก ารปฏิ บั ติ
สาหรับการลงทุนของบริษัท
4.4.3 พิ จารณาและคั ด เลือกตราสารหรือหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ให้ บ ริษั ท สามารถลงทุ น ได้ ซึ่ งจะต้ องเป็ น ไปตามระเบี ยบ
วิธีปฏิบัติสาหรับการลงทุนของบริษัท
4.4.4 พิจารณาการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่หรือมีมูล ค่าสูงที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน
ของบริษัท
4.4.5 จัดทารายงานสถานการณ์ลงทุน
4.4.6 ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4.4.7 ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทระยะสั้นหรือเพื่อการค้า (Trading Portfolio)
4.4.8 ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทระยะยาว (Investment Portfolio) หรือเผื่อขาย
4.4.9 ลงทุนในสินทรัพย์ท่มี ีขนาดใหญ่และมูลค่าสูง
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4.5 ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษั ท ได้ มอบอานาจให้ แก่ คณะกรรมการบริห ารก่ อสร้างและความเสี่ ยงให้ เป็ น ผู้ รับ มอบอานาจ
ของบริษัทมีอานาจกระทาการแทนบริษัทในกิจการตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน Authority Table ดังต่อไปนี้
4.5.1 จั ด การและบริ ห ารกิ จการของบริ ษั ท ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อบั ง คั บ มติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัททุกประการ
4.5.2 พิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงานทั่วไป เช่น การจัดซือ้ ยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ
4.5.3 พิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงานโครงการ
4.5.4 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร
4.5.5 บริหารและการปฏิบัติการ การออก เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคาสั่ง
4.5.6 กาหนดแผนธุ รกิจ อานาจบริหารงาน จัดท างบประมาณสาหรับ การดาเนิน ธุรกิจประจาปี และงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และดาเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางธุรกิจที่ ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4.5.7 เสนอและทบทวนนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4.5.8 กากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
4.5.9 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการลดความเสี่ยงให้แก่กิจการบริษั ทเพื่ อให้ คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
4.5.10 คณะกรรมการบริหารก่อสร้างและความเสี่ยงไม่มีอานาจอนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมดาเนินธุรกิจ
การทาธุรกิจ หรือดาเนินการรายการทุกประเภทที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
4.5.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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หมวดที่ 5 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรรมการและผู้บริห ารตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นสิน ทรัพ ย์ที่มีค่ามากที่ สุดของบริษัท และเป็ นปัจจัยสาคัญ ที่ จะน า
ความสาเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนมาสู่บริษัท กรรมการและผู้บริหารจึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
(1) กรรมการและผู้บริหารจะบริหารค่าตอบแทนพนักงานให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยคานึงถึงความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
(2) กรรมการและผู้บริหารจะจัดวางระบบการบริหารงานบุคคลเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวในการ
ทางาน
(3) กรรมการและผู้บริหารจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม รวมทั้ง
ให้พนักงานได้รับการอบรมทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เป็นประจาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทางาน
(4) กรรมการและผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี มีความปลอดภัยและ
มีสุขอนามัยที่ดี
(5) กรรมการและผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนในการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท พนักงานที่มี
ความสามารถและมีศักยภาพสูงในการทางานจะได้รับโอกาสทีด่ ีและความก้าวหน้าในสายอาชีพ หรือ Career Path

หน้า 19/30

หมวดที่ 6 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน
(1) การบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินจะต้องถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและตรวจสอบได้
(2) การบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่เพียงพอเพื่อประกอบการบันทึกรายการให้
ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
(3) บุคลากรด้านบัญชีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทาบัญชีและการบันทึก
รายการทางบัญชีและการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
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หมวดที่ 7 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
บริษัทกาหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิท ธิภาพ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ ต่ าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้น โดยมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลเป็ น ระยะ ๆ เพื่ อปรับ ปรุง ให้ มาตรการควบคุ มต่ าง ๆ มี ความ
เหมาะสมกั บ สถานการณ์ แ ละสภาพแวดล้ อ มที่ แปรเปลี่ ยนไป ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง มี แ นวทางปฏิ บั ติ ส าหรั บ นโยบายและ
จรรยาบรรณดังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายใน
(2) กาหนดมาตรฐาน รูปแบบ และวิธีการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้
(3) ให้ผู้บริหารและพนักงานจัดให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานกับระดับความเพียงพอ
ของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการควบคุมภายใน
(4) บุคลากรทุกระดับต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในทุกมาตรการที่บริษัทจัดให้มีขึ้น
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หมวดที่ 8 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทจะพิจารณาการดาเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและโปร่งใส และจะเปิดเผยข้อมูลเรื่อง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอ บริษัทจึงแนวทางปฏิบัติดังนี้
(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในกิจการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะทารายการที่เกี่ยวโยงกันได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทซึ่ งจะต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บ ริ หารที่มีผ ลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิ จารณาอนุมัติรายการนั้นด้วย และต้องไม่ มี
ข้อกาหนดและเงื่อนไขเป็นกรณีพิเศษที่ผิดไปจากกรณีปกติทั่วไป
(3) ในกรณีท่มี ีรายการเกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้การอนุมัติของฝ่ายจัดการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนาเสนอเรื่อง
ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว
(4) ในกรณีท่มี ีรายการเกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องจะต้องนาเสนอเรื่องดัง กล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุส มผลของรายการดังกล่าว และ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
(5) บริษัทจะเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
(แบบ 56-2) หรือแบบรายงานอื่น แล้วแต่กรณี
(6) กาหนดให้มีการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันตามแผนงานตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทารายการจริง ถูกต้อง
ตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้
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หมวดที่ 9 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะไม่เข้ามีส่วน
เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่นใด ๆ จะไม่ติดสินบนหรือรับสินบนหรือแสวงหาประโยชน์ใด ๆ โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายและศี ลธรรมอั นดี ในทุ กรู ปแบบไม่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อม และจั ดให้ มีก ารสอบทานการปฏิ บัติ ตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นอยู่เป็นประจา ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางปฏิบัติสาหรับนโยบายและจรรยาบรรณดังต่อไปนี้
(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รั ปชั่น โดยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(2) พนักงานของบริษัททุกระดับจะต้องตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในวัฒนธรรมองค์กรของ
บริษัท
(3) พนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับโทษทางวินัยและตามกฎหมาย
(4) หากพนักงานคนใดพบเห็นการกระทาที่อาจเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พนักงานจะต้องแจ้งให้
บริษัททราบโดยไม่ชักช้าและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยตรงไปยัง
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. (662) 650 3105-9 โทรสาร (662) 650 3065-6
Email Address: InternalAudit@focus-pcl.com
ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บเรื่องการแจ้งเบาะแสและชื่อของผู้แจ้งไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้แจ้งเบาะแส
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หมวดที่ 10 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทมีนโยบายและจรรยาบรรณไม่สนับสนุนการดาเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้
(1) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
(2) บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานนาผลงานหรือซอฟแวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญามาใช้ในงานของบริษัท
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หมวดที่ 11 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายและจรรยาบรรณไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบริษัทจะไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการกีดกันหรือเลือก
ปฏิบัติกับบุคคลอันเนื่องมาจากเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ฯลฯ และจะนานโยบาย
และจรรยาบรรณดังกล่าวมาใช้ในการจ้างงาน การมอบหมายงาน การเลื่อนตาแหน่งและการให้ค่าตอบแทนในการทางาน
บริษัทต่อต้ านการกระทาใดอัน เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษ ย์ การใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ากว่า
เกณฑ์ท่กี ฎหมายแรงงานกาหนดไว้ และจะไม่ทาธุรกรรมกับบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว
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หมวดที่ 12 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส
หากพนักงานคนใดพบเห็นการกระทาที่อาจเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พนักงานจะต้องแจ้งให้
บริษัททราบโดยไม่ชักช้าและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยตรงไปยัง
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. (662) 650 3105-9 โทรสาร (662) 650 3065-6
Email Address: InternalAudit@focus-pcl.com
ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บเรื่องการแจ้งเบาะแสและชื่อของผู้แจ้งไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้แจ้งเบาะแส
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หมวดที่ 13 นโยบายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษั ทมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิต และสุขอนามัยของพนักงานทุกคน บริษัทจึงแสดงเจตนารมณ์ อย่าง
แน่วแน่ที่จะส่งเสริม และสร้างสรรค์ให้มีการทางานอย่างปลอดภัย โดยถือว่าความปลอดภัยในการทางานเป็นความปรารถนา
อย่างยิ่งของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย แลสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน ควบคู่ ไปกั บหน้าที่ ป ระจาของพนั กงาน โดยมีความเชื่อมั่น ว่าอุ บัติ เหตุ และการเจ็บ ป่ วยที่ เกิ ดขึ้นในการทางานเป็ น
สิ่งที่สามารถป้องกันได้ บริษัทจึงมีนโยบายดังนี้
(1) บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการทางานเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน
(2) บริษทั จะให้การสนับสนุนทุกวิถีทางที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน
(3) บริษัทกาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชา และควบคุม
ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทางานอย่างเคร่งครัด
(4) บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม เพิ่มทักษะความรู้ในการทางานเพื่อนาไปปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
(5) บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยในการทางานเป็นสาคัญ
(6) บริ ษั ท ก าหนดให้ ผู้ รั บ เหมาช่ ว งงานหรือ ผู้ มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบงานก่ อสร้ างต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนให้ เ กิ ด
ความปลอดภัยตามกฎระเบียบ และข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทางานที่บริษัทกาหนดขึน้ โดยเคร่งครัด
(7) บริ ษั ท จะด าเนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย ในการท างาน การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขสถานการณ์การท างานให้ มี
ความปลอดภัย และการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
(8) บริษัทจะดาเนินการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับ
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หมวดที่ 14 นโยบายและแผนการสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหาร
บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริหารที่ สาคัญ ทุกระดับให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็น ผู้จัดท าแผนสืบ ทอดต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัด การ และผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัด การ
ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาดังนี้
1. การรักษาการตาแหน่งที่สาคัญระหว่างการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง
เมื่อตาแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการหรือผู้ชว่ ยกรรมการผู้จัดการว่างลง หรือ
ผู้ที่ดารงตาแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ บริษัทฯ มีระบบให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือ
ระดับ รองหรือผู้ช่ ว ยของบุ คคลในต าแหน่ งดั ง กล่าวเป็ น ผู้ รั ก ษาการในต าแหน่ ง ในระหว่ างการสรรหาและคัด เลือกบุ คคล
ที่ มีคุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ก าหนด โดยจะต้ องเป็ น ผู้ มี วิ สั ยทั ศ น์ ความรู้ ค วามสามารถ และประสบการณ์
ความเหมาะสมกับตาแหน่งดังกล่าว
2. แผนการสืบทอดตาแหน่ง
บริษัทฯ จะวิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์ของบริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน
แผนงานขยายธุรกิจ ประเมินความพร้อมของกาลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กาหนด
แผนสร้ างความพร้ อ มของก าลั ง คน โดยจะพั ฒ นาพนั ก งานหรื อ สรรหาพนั ก งานเพื่ อ เตรี ย มทดแทนผู้ ที่ พ้ น ต าแหน่ ง
จัดทาแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment Plan) และแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Employee Training and Development)
ไว้ล่วงหน้าก่อนพนักงานจะเกษียณอายุงาน หรือลาออกจากตาแหน่ง กาหนดความสามารถ (Competencies) หมายถึง ความรู้
ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตาแหน่งนั้น ๆ และจัดทาแผนพัฒ นาเป็นรายบุคคล (Individual
Development Plan) คั ด เลื อ ก ประเมิ น ผลงาน และประเมิ น ศั ก ยภาพของพนั ก งานเพื่ อ พิ จ ารณาตามความเหมาะสม
มีการทดสอบ และประเมินผล เพื่ อวิเคราะห์ศัก ยภาพของบุ คลากร ระบุผู้ สืบทอดต าแหน่ ง จากการประเมิน และวิเคราะห์
ศัก ยภาพ ผลงาน ของพนั กงาน โดยมี ก ารแจ้ง ให้พ นัก งานทราบล่ ว งหน้ า เพื่ อเตรี ยมรั บ มอบและเรียนรู้ง าน และกาหนด
ผู้สืบทอดสารอง พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตาแหน่งว่าจะสามารถมีพัฒ นาการ และสร้างผลงาน
ตามที่คาดหวังได้จริง ซึ่งหากไม่เป็นไม่ตามคาดหมายแล้วยังสามารถเปลี่ยนผู้สืบทอดตาแหน่งได้
นอกจากนั้น บริษัทฯ มีแผนการหมุนเวียนการทางาน (Job Rotation) สาหรับให้พนักงานในตาแหน่งสาคัญของบริษัท
ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ง านในฝ่ายอื่น รวมทั้ง อาจจะให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย แล้วแต่กรณี
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่จะสืบทอดตาแหน่งตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
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หมวด 15 นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ
(1) บริษั ทจะจัดให้ มีก ารประชุมคณะกรรมการบริษั ทอย่างน้ อย 4 ครั้ งต่อปี ซึ่งที่ ป ระชุมคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่ งครั้ ง
จะหารือกันในระหว่างกรรมการอิสระ (Independent Directors) และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
(2) คณะกรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือเชิญ ประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุ
จาเป็นเร่งด่วนเพื่อสิทธิและประโยชน์ของบริษัท หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวอาจจะสั้นกว่า 7 วันได้
(3) ประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัด การจะร่ ว มกั น พิ จารณาก าหนดระเบี ยบวาระการประชุ ม ในขณะที่ ก รรมการ
แต่ละคนมีสิทธิเสนอเรื่องใด ๆ เพื่อให้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาได้ ในกรณีที่ ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทด้วย ประธานกรรมการจะหารือเรื่องระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการหรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสมด้วย
(4) เรื่องที่สาคัญต้องได้รับมติเห็นชอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2/3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
(5) บริ ษั ท จะจั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานรายเดื อนเพื่ อจั ด ส่ ง ให้ เป็ น ข้ อ มู ล แก่ ก รรมการทุ ก คน เว้ น แต่ ในเดือ น
ที่มีการประชุมคณะกรรมการอยู่แล้ว
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หมวด 16 นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการประเมินคณะกรรมการ
นโยบาย
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศไทย (ตลท.) ในเรื่องเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการและเพื่อประสิทธิภาพของคณะกรรมการ จึงเป็นการสมควร
สาหรับบริษัทที่จะกาหนดนโยบายและขั้นตอนเพื่อการประเมินคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการแต่ละคน
เพื่อดาเนินการประเมินเป็นรายปี
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1

เลขานุการบริษัทส่งแบบฟอร์มประเมินให้แก่กรรมการทุกคน

ขั้นตอนที่ 2

กรรมการกรอกแบบฟอร์มประเมิน

ขั้นตอนที่ 3

กรรมการส่งคืนแบบฟอร์มประเมินให้แก่เลขานุการบริษัท

ขั้นตอนที่ 4

เลขานุ ก ารบริ ษั ท จะสรุ ป ย่ อแบบฟอร์มประเมิ น และให้ จัด ท ารายงานและส่ งแบบฟอร์ มให้ แก่ ประธาน
กรรมการบริษัทฯ

ขั้นตอนที่ 5

ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่น (ถ้ามี)
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