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หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
กลุ่มบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

Eastern Water Resources Development and Management PLC. Group 
 
1. วสัิยทศัน์ (Vision) 

“เป็นผูน้ าในการบริหารจดัการน ้าครบวงจรของประเทศ” 
 
2. พนัธกจิของบริษัทฯ (Corporate  Mission) 

1) สร้างความมัน่คงและรักษาเสถียรภาพดา้นแหล่งน ้ า เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชน้ ้ าในระยะยาว  

2) ขยายการลงทุนในธุรกิจน ้าอยา่งครบวงจร เพื่อการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื  
3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีทนัสมยั 
4)    พฒันาศกัยภาพของบุคลากรและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกลุ่มฯ เพื่อการบริหารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
5)  รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดว้ยความ
โปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล  

 
3. ปรัชญาการท างาน 

3.1 บริษทัฯและบริษทัในเครือตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 5 ประการ ดงัน้ี 
3.1.1  การด าเนินงานท่ีโปร่งใส (Transparency) 
3.1.2  ความซ่ือตรงและยติุธรรม (Integrity and Fairness) 
3.1.3 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการตดัสินใจท่ีสามารถอธิบายหรือให้เหตุผลได ้

(Responsibility and Accountability) 
3.1.4  ศกัยภาพในการท างาน (Competency) 
3.1.5 การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ เพื่อสร้างคุณค่าและความมัน่คงระยะยาว (Best Practices for 

Creation of Long-term Value) 
3.2 ปัจจยัภายในท่ีสนบัสนุนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีขา้งตน้ ประกอบดว้ย 

3.2.1 ความเป็นมืออาชีพของบุคลากรทุกระดบั  
3.2.2 ความโปร่งใสในการด าเนินงานโดยมีระบบควบคุมภายในท่ีดี  

3.3 กลุ่มบริษทัฯ ยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยก าหนดเป็น
นโยบายและจรรยาบรรณ เพื่อใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ีกรรมการ 
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ฝ่ายบริหาร พนักงาน รวมทั้ งพนักงานของผูรั้บจา้งทุกคนมีภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งรับรู้  
ท าความเข้าใจและถือปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยผูบ้ ังคับบัญชามีภาระหน้าท่ีต้องสอดส่องและแนะน า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น ให้ปฏิบติัโดยสอดคลอ้งกบันโยบายและจรรยาบรรณท่ีก าหนดไวอ้ย่าง
สม ่าเสมอ 

3.4 งานเลขานุการบริษทัฯจะรับผิดชอบในการปรับปรุง เผยแพร่นโยบายและจรรยาบรรณร่วมกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกปี 

 
4. ความหมายและขอบเขตของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

การก ากับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง ระบบท่ีจดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพนัธ์
ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผูถื้อหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั น าไปสู่ความ
เจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน หลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัฯประกอบดว้ยหลกัการและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ แต่ไม่รวมถึง 
เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหป้ฏิบติัไวช้ดัเจนแลว้ โดยมีเน้ือหาแบ่งเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 

1) สิทธิของผูถื้อหุน้ (Rights of shareholders) 
2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable treatment of shareholders) 
3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Role of stakeholders) 
4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and transparency) 
5) ความรับผดิของคณะกรรมการ (Responsibilities of Board) 
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หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
1. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นทุกรายรวมไปถึงผูถื้อหุ้นสถาบนัในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งการ
ประชุมสามญัและวิสามญัและใหสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส าหรับแต่ละระเบียบวาระท่ีเสนอ และแยก
แต่ละรายการในกรณีท่ีระเบียบวาระนั้นมีหลายรายการ รวมทั้งสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนแทนได ้
 
2. สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไร / เงินปันผล 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯของงบการเงินรวม ภายหลงั
หักเงินส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทฯ
เห็นสมควร 

 
3. สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

บริษทัฯเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี
โดยแจง้ล่วงหนา้ผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 
4. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 

บริษทัฯส่งหนงัสือนดัประชุม โดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอ
ต่อท่ีประชุมใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 
วนัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั รวมทั้งเผยแพร่หนงัสือนดัประชุมดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 30 วนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูล
ประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ 

 
5. สิทธิในการเลือกตั้ง และก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ระบุไวว้า่ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระโดย
กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ ซ่ึงผูถื้อหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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นอกจากนั้น บริษทัฯไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการใน
การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ังดว้ย 

 
6. สิทธิในการแสดงความเห็นและตั้งค าถามต่อทีป่ระชุม  

บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมโดยก าหนดหลกัเกณฑ์และแจง้ให ้
ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมการน าส่งหนงัสือเชิญประชุมและเผยแพร่ในเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ โดย กรรมการบริษทัฯ
ทุกคน รวมทั้ งคณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัทฯ ควรเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อตอบ 
ขอ้ซกัถาม รับฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
 
7. การอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯจดัสถานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้มีขนาดเพียงพอรองรับจ านวนผูถื้อหุ้น สะดวกต่อการเดินทาง 
และน าเทคโนโลยีการลงทะเบียนระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการประชุม รวมถึงใชว้ิธีนบัคะแนนโดยการเก็บ
บตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้น และจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 คน เป็นผูต้รวจนบัคะแนนเสียง 
ในการประชุม พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบและเปิดเผยผา่นระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯภายหลงัเสร็จส้ินการประชุมทนัที 
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
1. การออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

ผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่า
จ านวนหุ้นท่ีถือ โดยท่ีหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นคนใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด 
ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นโดยบริษทัฯแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบติัใน
การลงคะแนนเสียงก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม 

 
2. การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ  

บริษทัฯเปิดโอกาสใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปี โดยก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอช่ือและแจง้ล่วงหน้าผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษทัฯ www.eastwater.com หรือทางอีเมล 
Corporate_secretary@eastwater.com ล่วงหนา้ 3 เดือน (เดือนตุลาคมของทุกปี) 

 
3. การจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.  

บริษทัฯจดัให้มีแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และ ค. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นแบบท่ีก าหนด
รายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะได้อย่างละเอียด ชัดเจน และไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
สามารถก าหนด ทิศทางการออกเสียงในแต่ละเร่ืองไดว้่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และแยกให ้
ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไดใ้นระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ 
พร้อมทั้งเสนอช่ือกรรมการอิสระ จ านวน 1 – 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

 
4. การจัดให้มีเอกสารทีเ่กีย่วกบัการประชุมเป็นภาษาองักฤษส าหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ 

บริษทัฯจดัให้มีเอกสารท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นภาษาองักฤษส าหรับผูถื้อหุ้นต่างชาติ และ 
มีเอกสารแบบเดียวกนัน้ีไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

 
5. นโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

ห้ามผูบ้ริหาร พนักงานประจ าของบริษทัฯ รวมทั้ งคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดงักล่าว น าขอ้มูลภายในของบริษทัฯท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชป้ระโยชน์ใน
การซ้ือ ขาย หลกัทรัพยเ์พื่อเกง็ก าไร หรือสร้างความไดเ้ปรียบใหก้บับุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหน่ึง 
 
6. นโยบายเกีย่วกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

ผูบ้ริหารและพนักงานประจ าของบริษทัฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดงักล่าว งดการซ้ือ ขาย หรือโอนหุน้บริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยขอ้มูลงบการเงินต่อ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในช่วงระยะเวลา 3 วนัหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนไดมี้ระยะเวลาท่ีเพียงพอในการเขา้ถึงและ 
ท าความเขา้ใจในสาระส าคญัของขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ หรืองบการเงินท่ีเปิดเผยไดต่้อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเสร็จส้ินแลว้ 

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบั 
การซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนการซ้ือขาย 

กรรมการตอ้งเปิดเผยรายงานการซ้ือ-ขายหุ้นของบริษทัฯให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ 
ทุกคร้ัง 

 
7. นโยบายการมีส่วนได้เสียของกรรมการในการพจิารณาระเบียบวาระการประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ กรณีกรรมการคนใดมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ระเบียบวาระท่ีพิจารณา กรรมการคนดงักล่าวจะไม่เขา้ร่วมประชุมและงดการออกเสียงในการพิจารณา
ระเบียบวาระดงักล่าว 
 
8. การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯได้จดัโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขวก้บัผูถื้อหุ้นรายใหญ่เพื่อ 
ไม่ท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของ
บริษทัฯและบริษทัในเครือไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ อีกทั้ง บริษทัฯยงัก าหนดให้กรรมการหรือผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัฯและบริษทัในเครือดว้ย 
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หมวดที่ 3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
1. ความรับผดิชอบและการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นทีน่่าเช่ือถือต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วม  
 ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนกังาน ผูมี้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และคู่แข่ง 

1.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายย่อย และนักลงทุนทัว่ไป 
โดยจะค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุ้น เช่น สิทธิท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายหรือตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ สิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่ง
อิสระและใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในฐานะ
เจา้ของบริษทัฯคนหน่ึงผา่นกรรมการอิสระ เพื่อรวบรวมใหก้รรมการบริษทัฯ พิจารณา รวมถึงการลงทุนท่ี
ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม รวมทั้ งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสภาวะมั่นคง เพื่อ
ประโยชน์ต่อความคงอยูแ่ละความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

1.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดว้ยการจดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ า ตลอดจนการบริการต่างๆ ท่ีมี
คุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ บริษทัฯมุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ในการ
บริหารจดัการน ้ าให้เพียงพอต่อการใชง้านของลูกคา้ทุกรายดว้ยบริการอยา่งใส่ใจและเท่าเทียมกนั ในการ
แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งดีท่ีสุดในเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อการบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดี
ในทุกพื้นท่ี 

1.3 ความรับผดิชอบต่อเจ้าหนี้ ปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้ก าหนดในสัญญาและไม่ปกปิดสถานะการเงิน
ท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯและบริษทัในเครือ ไม่ใชเ้งินทุนท่ีไดจ้ากการกูย้ืมเงินไปในทางท่ีขดักบัวตัถุประสงค์
ในขอ้ตกลงท่ีท ากบัผูใ้หกู้ย้มืเงิน รวมทั้ง ไดก้ าหนดนโยบายการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผดิชอบต่อเจา้หน้ี 
ในเร่ืองเง่ือนไขค ้าประกนั การบริหารเงินทุน และกรณีท่ีผิดนดัช าระหน้ีไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม และ
เปิดเผยถึงการปฏิบติัไวเ้ป็นท่ีใหท้ราบแลว้ 

1.4 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน  โดยให้ความเคารพต่อสิทธิตามกฎหมายของพนักงานทุกคน 
รวมทั้งจดัให้มีสภาพแวดลอ้มของการท างานท่ีดีและปลอดภยั จดัให้มีสวสัดิการท่ีดีและสภาพการจา้งท่ี
ยติุธรรมเหมาะสมกบัสภาวะตลาด รวมทั้งส่งเสริมใหใ้ชท้รัพยากรบุคคลอยา่งมีค่าท่ีสุดและเปิดโอกาสการ
จา้งงานให้แก่ทุกคนโดยเท่าเทียมกนั ตลอดจนสนบัสนุนให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานและ 
มีจิตส านึกในภาระหนา้ท่ีและการท างานอยา่งมุ่งมัน่  

1.5 ความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยพยายามสร้างความสัมพนัธ์ท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดร่วมกนัทั้งกบัผูรั้บเหมา ผูจ้ดัหา และผูร่้วมทุนภายใตห้ลกัการของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

1.6 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยการด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
เคารพ และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งและตระหนกัถึงการปฏิบติัตามมาตรฐานต่างๆ ท่ี
เก่ียวกับการรักษาสุขภาพอนามยั ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอ้มอย่างถูกตอ้งเหมาะสมเพื่อปกป้อง
ผลกระทบใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคลากร ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม  
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1.7 ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง บริษทัฯปฏิบติัภายใตห้ลกัการของการแข่งขนัท่ีดีและถูกกฎหมาย 
ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  

 
2. นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และจรรยาบรรณพนักงาน  

2.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
บริษทัฯและบริษทัในเครือ ตระหนกัถึงคุณค่าทรัพยากรมนุษยข์องกลุ่มบริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ

และบริษทัในเครือจะชกัน าใหพ้นกังานปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดและจะจดัใหมี้สภาพการจา้ง
งานท่ียุติธรรมและมีโอกาสกา้วหน้าในบริษทัฯและบริษทัในเครืออย่างเป็นธรรมจะปฏิบติัต่อพนักงาน 
ทุกคนโดยเสมอภาคกนั โดยไม่แบ่งแยกพื้นฐานในเร่ืองเช้ือชาติ เพศ สีผิว ศาสนา อายุ ความพิการทาง
ร่างกาย หรือลกัษณะส่วนบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน รวมทั้งจะส่งเสริมให้พนักงานเขา้ร่วม
กิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวมภายใตข้อบเขตนโยบายของบริษทัฯและบริษทัในเครือ 

2.2 จรรยาบรรณพนักงาน 
จรรยาบรรณพนกังานเป็นขอ้ปฏิบติัต่างๆ ท่ีกลุ่มบริษทัฯและบริษทัในเครือถือว่าเป็นจริยธรรม

ในการด าเนินงานและประกอบธุรกิจ ซ่ึงจะยดึถือปฏิบติักนัอยา่งเป็นประเพณีสืบต่อกนัจนเป็นท่ีเช่ือถือใน
วงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

บริษทัฯและบริษทัในเครือไดก้ าหนดจรรยาบรรณพนกังาน ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อกลุ่มบริษทัฯ 
 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน 
 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อตนเอง 
รายละเอียดก าหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนกังาน  

 
3. จรรยาบรรณของการจัดหา  

3.1 ความสัมพนัธ์กบัผู้ค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมา 
3.1.1 วางตวักบัผูค้า้ ผูข้าย ผูรั้บเหมาให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเชิงธุรกิจเท่านั้น ระมดัระวงั 

อย่าให้มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดเป็นพิเศษกบัผูค้า้ ผูข้าย ผูรั้บเหมารายใดรายหน่ึงมากกว่ารายอ่ืนๆ จนอาจ 
ท าให้การตดัสินใจเลือกจัดหาการจดัประมูล การเจราจาต่อรองไม่เป็นไปโดยยุติธรรมและเสมอภาค 
เท่าเทียมกนัต่อทุกฝ่ายได ้

3.1.2 ให้เกียรติและถือว่าผูค้า้ ผูข้าย ผูรั้บเหมา เป็นแหล่งทรัพยากรภายนอกท่ีเอ้ืออ านวย 
ให้ธุรกิจของบริษทัฯหรือบริษทัในเครือด ารงอยู่ไดเ้ป็นคู่คา้ในทางธุรกิจท่ีเสมอภาคกนั ดงันั้น การจดัหา
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการพฒันาธุรกิจเพื่อใหบ้ริษทัฯหรือบริษทัในเครือและผูค้า้ ผูข้าย ผูรั้บเหมา ต่างไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย  
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3.1.3 หลีกเล่ียงการรับของก านัล สินน ้ าใจ การรับเชิญไปในงานเล้ียงประเภทสังสรรค ์หรือ
งานเล้ียงรับรองจากผูค้า้ ผูข้าย ผูรั้บเหมาท่ีจดัข้ึนใหเ้ป็นการส่วนตวั เพื่อหลีกเล่ียงขอ้ครหาต่างๆ ท่ีอาจจะมี
ข้ึนและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความโนม้เอียงท่ีจะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นพิเศษในโอกาสหลงั   

3.1.4 การเยี่ยมชมสถานท่ีของผูค้า้ ผูข้าย ผูรั้บเหมา ควรมีการแจง้ถึงวตัถุประสงคข์องธุรกิจ 
ใหผู้ค้า้ไดท้ราบก่อนล่วงหนา้ พร้อมก าหนดวนัเวลาเยีย่มชมอยา่งชดัเจนและเหมาะสมตามความจ าเป็นทาง
ธุรกิจท่ีแน่ชดั 

3.1.5 ไม่กระท าการอนัใดท่ีเป็นไปเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตวัหรือ
กลุ่มจากผูค้า้ ผูข้าย ผูรั้บเหมา ไม่ว่าในโอกาสหรือสถานการณ์ใดๆ ทั้งส้ิน ห้ามรับเงินหรือสินบนไม่ว่าใน
รูปแบบใดทั้งส้ิน 

3.2 การจัดหา 
3.2.1 ด าเนินการจดัหาอยา่งโปร่งใส ยติุธรรม ซ่ือสตัยแ์ละเป็นไปตามระเบียบของบริษทัฯ 
3.2.2 การรับตวัอยา่งสินคา้ไวท้ดลองใชจ้ะตอ้งมีระยะเวลาจ ากดั และส่งมอบตวัอยา่งคืนใหก้บั

ผูค้า้ ผูข้าย ผูรั้บเหมาทนัทีเม่ือครบก าหนด โดยมีการบนัทึกขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐาน ไม่ควรหยิบยืม
สินคา้หรือวสัดุอุปกรณ์ของผูค้า้ ผูข้าย ผูรั้บเหมามาใชง้านดว้ยวตัถุประสงคอ่ื์นใดท่ีนอกเหนือไปจากน้ี
ทั้งส้ิน 

3.2.3 ให้กติกา โอกาส เวลา เน้ือหา และตวัเลขขอ้มูลท่ีชดัเจนถูกตอ้งและปฏิบติัต่อผูค้า้ ผูข้าย 
ผูรั้บเหมาท่ีเขา้ร่วมประกวดราคาโดยทดัเทียมกนัและเป็นไปตามมาตรฐานสากล หากรายหน่ึงรายใด  
ร้องขอและไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมขอ้มูลเพิ่มเติมนั้นควรถูกส่งไปยงัรายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้้องขอดว้ยหรือหาก 
รายหน่ึงรายใดร้องขอและไดรั้บอนุญาตเล่ือนก าหนดวนัส่งเอกสารการประมูลก็จะตอ้งแจง้วนัครบก าหนด
ใหม่นั้นใหร้ายอ่ืนๆ ทราบโดยทนัทีเช่นกนั 

3.2.4 รักษาขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดรั้บจากผูเ้สนอราคาหรือผูเ้ขา้ร่วมประกวดราคาแต่ละรายไวเ้ป็น
ความลบัไม่ควรเปิดเผยตวัเลขราคาหรือขอ้มูลทางเทคนิคท่ีไดรั้บจากรายหน่ึงให้กบัรายอ่ืนทราบ และ 
ไม่ตอบค าถามใดๆ ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีอาจน าไปสู่การร่ัวไหลของขอ้มูลทั้งส้ิน 

3.3 การเจรจาต่อรอง 
3.3.1 ด าเนินการเจรจาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพนัธ์ฉันท์ธุรกิจท่ีพยายามจะช่วย

แกปั้ญหาและหาทางออก หรือหาขอ้สรุปอนัพอใจและยอมรับไดข้องทั้งสองฝ่าย การเจรจาเป็นไปอยา่งมี
หลกัการและเหตุผลและเท่าเทียมกบัคู่เจรจารายอ่ืนๆ 

3.3.2 ควรบันทึกหลักฐานหลังการเจรจา เพื่อเป็นการป้องกันข้อครหาต่างๆ และควรให้
ผูบ้งัคบับญัชารับทราบ 
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4. นโยบายเกีย่วกบัการสนับสนุนกจิกรรมสาธารณะ  
บริษทัฯไดว้างนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัสรรงบประมาณไม่เกิน

ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิของบริษทัฯ เพื่อเป็นงบประมาณดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
น าไปช่วยชุมชนท้องถ่ิน หากมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณมากกว่าท่ีก าหนดให้น าเสนอยัง
คณะกรรมการบริษทัฯเพื่อพิจารณาอนุมติัเป็นรายกรณี 

4.1 การให้ความสนับสนุนต่อสังคมและชุมชน 
กลุ่มบริษทัฯถือเป็นหนา้ท่ีและนโยบายหลกัในการใหค้วามส าคญักบักิจกรรมเพื่อ 
4.1.1 การพฒันาสังคมชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และมุ่งสร้างสรรคแ์ละอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีดี 
4.1.2 สนบัสนุนการศึกษาแก่เยาวชน 
4.1.3 สนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสห่างไกลความเจริญให้เป็น

ชุมชนท่ีเขม้แขง็พึ่งพาตนเองได ้ภายใตเ้ศรษฐกิจพอเพียงดว้ยการเสริมสร้างทกัษะและพฒันาอาชีพให้แก่
ชุมชนทัว่ไป 

4.1.4 กลุ่มบริษทัฯจะใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมของทอ้งถ่ินท่ีบริษทัฯมีการด าเนินธุรกิจ 
4.2 การสนับสนุนทางราชการ 

กลุ่มบริษทัฯจะให้การสนบัสนุนกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยด าเนินการ
ภายใตก้รอบของกฎหมาย 
 
5. นโยบายเกีย่วกบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร 

เพื่อให้พนักงานไดใ้ชร้ะบบคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ขอ้มูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ ดว้ยวิธีการใดๆ 
โดยชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้น พนักงานกลุ่มบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตาม “พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท า
ความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” อยา่งเคร่งครัด  

5.1 การใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ 
การส่ือสาร ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของบุคลากรทุกระดบัท่ีจะใชป้ระโยชน์ให้ไดอ้ย่างเหมาะสม
เช่ือถือไดต้ามมาตรฐานของการด าเนินธุรกิจ และสอดคลอ้งตามนโยบายและจรรยาบรรณของบริษทัฯ 

5.2  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) Internet 

กลุ่มบริษทัฯสนบัสนุนให้มีการบริการ Internet เพื่อให้บุคลากรสามารถท างานไดบ้รรลุ
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั กลุ่มบริษทัฯส่งเสริมใหมี้การใช้
บริการ Internet เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ และเป็นเคร่ืองมือแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการใชใ้น
กิจกรรมส่วนตวัตามสมควร แต่ห้ามมิให้น าไปใชใ้นธุรกิจส่วนตวัตลอดเวลาท่ีใชบ้ริการ Internet ทั้งใน
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และนอกเวลาท างาน จะตอ้งรับผดิชอบท่ีจะหลีกเล่ียง Internet Site ท่ีผดิกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอนัดี
งาม และผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งงดเวน้ท่ีจะเผยแพร่ขอ้มูลหรือข่าวสารของ Internet Site ดงักล่าวต่อผูอ่ื้น 

กลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะติดตามดูแลการใชบ้ริการ Internet และปิดกั้นการเขา้ถึง Internet 
Site ดงักล่าว และถา้ผูใ้ช ้Internet มีขอ้สงสัยว่า Internet Site ใดๆ ท่ีกลุ่มบริษทัฯถือว่าผดิกฎหมาย หรือ
ละเมิดศีลธรรมขอใหป้รึกษาฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศและงานกฎหมายของกลุ่มบริษทัฯ กิจกรรมบน 
Internet ถือวา่เป็นกิจกรรมสาธารณะผูใ้ชจ้ะตอ้งพิจารณาระมดัระวงัการส่ง Internet E-mail ส าหรับขอ้มูลท่ี
เป็นความลบัจะตอ้งด าเนินการเขา้รหสัท่ีเหมาะสมดว้ย 

(2) Electronic Mail (E-mail) 
กลุ่มบริษทัฯไดด้ าเนินการใหมี้ระบบ Electronic mail (E-mail) เพื่อใหบุ้คลากรทุกระดบัได้

ใช้ในการส่ือสารโดยปกติในกิจกรรมของกลุ่มบริษทัฯเท่านั้น ส าหรับการใช้เพื่อกิจกรรมส่วนตวัควร
หลีกเล่ียง และบริษทัฯหรือบริษทัในเครือไม่อนุญาตให้น าไปใชใ้นธุรกิจส่วนตวัและให้ปฏิบติัตามหลกั
ปฏิบติัในการใช้ E-mail ซ่ึงก าหนดโดยฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อความเป็นระเบียบและ
ประสิทธิภาพของระบบ 

บุคลากรจะตอ้งหลีกเล่ียงท่ีจะส่ง E-mail ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
หรือสร้างความร าคาญต่อผูอ่ื้นหรือฝ่าฝืนนโยบายกลุ่มบริษทัฯ หรือผดิกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม 

ผูใ้ชบ้ริการ E-mail จะตอ้งรับทราบว่าเน้ือหาของ E-mail ท่ีเก็บอยูใ่นระบบ E-mail ของ
กลุ่มบริษทัฯ สามารถถูกตรวจสอบดว้ยเหตุผลท่ีเหมาะสม โดยผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯหรือบริษทัฯ 
ในเครือ 

พนักงานท่ีมีสิทธิพิเศษในการเขา้ถึงเน้ือหา E-mail ของผูอ่ื้นจะกระท าการดงักล่าว 
กต่็อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อ  านาจเท่านั้น 

(3) การเขา้ถึงขอ้มูล (Access) 
บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้นท่ีมีสิทธิเขา้ถึงแฟ้มขอ้มูลหรือโปรแกรม ทั้งท่ีเก็บในรูป

ของแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์หรือรูปแบบอ่ืนๆ การพยายามเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อดู ท าซ ้ า เผยแพร่ ลบท้ิง ท าลาย 
หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูล เปล่ียนรหัสผ่าน หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีท าให้เกิดความเสียหายโดยผูท่ี้ไม่ไดรั้บ
มอบหมายบริษทัฯหรือบริษทัในเครือถือวา่มีความผดิ 

(4) การใชส่ื้อโทรคมนาคม 
อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม ไดแ้ก่ โทรศพัท์ โทรสาร โทรศพัท์มือถือ วิทยุ วิทยุรับส่ง  

อุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทียมคู่สายเช่าต่างๆ เป็นตน้ 
กลุ่มบริษัทฯได้ด าเนินการให้มีระบบการส่ือสารโทรคมนาคม เพื่อให้บุคลากรใช้ใน  

การส่ือสาร เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ส าหรับการใชเ้พื่อกิจกรรมส่วนตวัสามารถท าไดต้าม
สมควรแต่ไม่อนุญาตใหน้ าไปใชธุ้รกิจส่วนตวั 
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บุคลากรจะต้องหลีกเล่ียงการใช้อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อ 
การปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัฯหรือสร้างความร าคาญต่อผูอ่ื้น หรือฝ่าฝืนนโยบายของบริษทัฯหรือใช้
ในทางท่ีผดิกฎหมาย 

5.3 สิทธิส่วนบุคคล (Privacy) 
นโยบายของกลุ่มบริษทัฯยืนยนัท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับสิทธิส่วนบุคคลของ

พนักงานในสถานท่ีท างาน อย่างไรก็ตามบริษัทฯหรือบริษัทในเครือสงวนสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารสนเทศใดๆ ซ่ึงจะรวมถึง Voice Mail และ E-mail ท่ีเก็บอยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมอนัเป็นทรัพยสิ์นหรือสิทธิของกลุ่มบริษทัฯหรืออยู่ในพื้นท่ีของ
บริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัฯหรือบริษัทในเครือย่อมมีสิทธิท่ีจะเปล่ียนรหัสผ่านเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ สอบสวน หรือคน้หาแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ Voice Mail หรือ E-mail ดงักล่าว 

5.4 ผูป้ฏิบติังานสมทบ พนักงานผูรั้บจา้งหรือพนักงานจากบริษทัฯท่ีปรึกษา การมอบหมายหรือ
อนุญาตให้ผูป้ฏิบัติงานสมทบ พนักงานของผูรั้บจ้าง หรือพนักงานจากบริษัทฯท่ีปรึกษาใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษทัฯหรืออุปกรณ์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์โปรแกรม และ
อุปกรณ์การส่ือสารโทรคมนาคม หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องดูแลให้การใช้และการเข้าถึงระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การส่ือสารโทรคมนาคมดงักล่าว อยู่ในขอบเขตท่ีจ ากดัตามความจ าเป็นท่ีจะใช้
ท างานเพื่อสนบัสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เท่านั้น 

 
6. นโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  ส่ิงแวดล้อม และความมั่นคงปลอดภัย  

6.1 บริษัทฯนโยบายส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภยั  ส่ิงแวดลอ้ม อย่างสม ่าเสมอทุกปี เพื่อให้บุคลากรทุกระดบัมีความมุ่งมัน่ มีจิตส านึกท่ีดีและมี
ความรับผดิชอบร่วมกนัต่อกลุ่มบริษทัฯ ท่ีจะด าเนินการให้บรรลุตามวตัถุประสงคภ์ายใตน้โยบายดงักล่าว 
โดยตอ้งยึดถือและปฏิบติัอย่างเคร่งครัด ตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวทางปฏิบติัท่ีไดก้ าหนดไว้
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและมีการปรับปรุงผลการด าเนินงานดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและด ารงอยูเ่ป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีดีตลอดไป  

 กลุ่มบริษทัฯจะกระท าทุกวิถีทางเยี่ยงผูด้  าเนินการท่ีดีเพื่อให้มัน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ดา้น อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มต่อพนกังานและทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัฯ ผูรั้บเหมา 
สาธารณชน และระบบนิเวศน์ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดให้มีมาตรการดา้นความมัน่คงปลอดภยั
อยา่งเพียงพอและเหมาะสม เพื่อปกป้องความสูญเสียหรือความเสียหายของบุคลากร ทรัพยสิ์น ขอ้มูล และ
ช่ือเสียงของบริษทัฯหรือบริษทัในเครือจากการก่ออาชญากรรมและผูมี้เจตนาร้ายต่อบริษทัฯหรือบริษทัใน
เครือ เพื่อให้ธุรกิจของบริษทัฯหรือบริษทัในเครือในพื้นท่ีปฏิบติัการสามารถด าเนินการไดต้ามปกติอย่าง
ต่อเน่ือง โดยขอบเขตของงานดา้นความมัน่คงปลอดภยัของบริษทัฯและบริษทัในเครือจะมุ่งเนน้มาตรการ
ป้องกนัและการบริหารความเส่ียงจากการคุกคาม 
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6.2 เพื่อให้บรรลุเจตจ านงดงักล่าวในขอ้ 6.1 กลุ่มบริษทัฯจะด าเนินกิจกรรมทางดา้นอาชีวอนามยั 
ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มตามคู่มือความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 
7. นโยบายทีจ่ะไม่เกีย่วข้องกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯตระหนกัถึงสิทธิความเท่าเทียมกนัและการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนกังาน 
7.1 บริษทัฯปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนท่ีไดรั้บการคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทยหรือตามกฎหมายไทยตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยมีพนัธะกรณีท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
7.2  บริษทัฯไม่กระท าการท่ีเป็นละเมิดต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล  
7.3 บริษทัฯไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยแบ่งแยกถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุ

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง หรือลกัษณะส่วนบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
 
8. นโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 

บริษทัฯตระหนักถึงความส าคญัของทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมถึงสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทาง  
การคา้ ความลบัทางการคา้ หรือองคค์วามรู้ หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไม่ล่วงละเมิดสิทธิดงักล่าว 

แนวปฏิบัติ 
8.1 ในการปฏิบัติงาน พนักงานต้องดูแลรักษารายงาน ข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ 

กระบวนการใดๆ ท่ีเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรของบริษทัฯไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและ 
ไม่เปิดเผยต่อผูใ้ด เวน้แต่ ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

8.2 พนักงานทุกคนของบริษทัฯตอ้งให้ความเคารพ ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัรของบุคคลอ่ืน 

8.3 พนักงานทุกคนตอ้งไม่เผยแพร่ ท าซ ้ า ดัดแปลง กระท าการใดๆ ในส่ิงซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาใดๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของสิทธิ 

8.4 พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีพึงระวงัไม่ใช้ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั หรือสิทธิของผูอ่ื้นโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจา้ของสิทธิ 

 
9. นโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกจิ 

บริษทัฯ แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงเป็น
โครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลและส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ(ป.ป.ช.) ทั้งน้ีไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตไวใ้นนโยบายต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่ภายในองคก์ร (Anti-corruption Policy)แลว้เพื่อเป็นมาตรฐานอา้งอิงในการบุคลากร
ทุกระดบัในองคก์ร  
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10. นโยบายการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน 
บริษทัฯก าหนดให้มีช่องทางแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ 

รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง การถูกละเมิดสิทธิ การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือระบบควบคุมภายในท่ี
บกพร่องและกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสในการร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์บริษทัฯไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยร้องเรียนผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 

1. เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ  : www.eastwater.com 
2. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  : กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ CEO@eastwater.com 

      คณะกรรมการตรวจสอบ AC_EW@eastwater.com 
      เลขานุการบริษทัฯ Corporate_sectretary@eastwater.com 

3. จดหมายธรรมดา  : คณะกรรมการตรวจสอบ 
      บริษทัฯ จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
      อาคารอีสทว์อเตอร์ ชั้น 25 เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5  
      ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

11. นโยบายการคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท าผดิ 
บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายการใหค้วามคุม้ครองพนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการแจง้เบาะแส 

การกระท าผดิกฎหมายแรงงานไวใ้นจรรยาบรรณและคู่มือพนกังาน   

http://www.cpn.co.th/web/sustainability.php?menu=cg&Submenu=cg_complain
mailto:AC_EW@eastwater.com
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
1. การรายงานข้อมูล 

คณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัในเครือดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อ
เผยแพร่ขอ้มูลท่ีส าคญั และมีประสิทธิผลต่อผูมี้ผลประโยชน์ร่วมในการไดรั้บขอ้มูลทางการเงินท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐานการบญัชีและผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระโดยบริษทัฯยินดีท่ีจะปรับปรุง
ตามค าแนะน าของผูส้อบบญัชีและขอ้มูลทัว่ไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และสมเหตุสมผล ตาม
ประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนๆ โดย
ค านึงถึงมาตรการท่ีดีในการรักษาความลบัของขอ้มูลท่ียงัไม่พึงเปิดเผยท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

ข้อมูลต่างๆ จะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและน าเผยแพร่ผ่าน 
www.eastwater.com และ www.uu.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยฝ่ายบริหารน าเสนอขอ้มูลท่ี
เป็นปัจจุบนัท่ีสุด รวมทั้งใหข้อ้มูลยงัหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนด
ระยะเวลาการเผยแพร่รายงานประจ าปีภายใน 120 วนันบัตั้งแต่ส้ินสุดรอบปีบญัชี 
 
2. นโยบายเกีย่วกบัข้อมูลทางธุรกจิของกลุ่มบริษัทฯ  

2.1 กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผูป้ฏิบติังานสมทบ พนักงานของผูรั้บจา้งของบริษทัฯ และ
บริษทัในเครือ ในบางคร้ังจะตอ้งท างานกบัขอ้มูลและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได ้
และ / หรือเป็นความลบัทางการคา้ เช่น ขอ้มูลในสญัญา แบบแปลน แผนท่ี ตวัเลข สูตร การประดิษฐคิ์ดคน้
ต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นสิทธิของกลุ่มบริษัทฯ การปกป้องขอ้มูลประเภทน้ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จของกลุ่มบริษทัฯในอนาคต รวมทั้งมีความส าคญัต่อความมัน่คงในอาชีพการงานของทุกคนดว้ย 

ผูท่ี้ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผูป้ฏิบติังานสมทบ พนกังานผูรั้บจา้งของ
กลุ่มบริษทัฯหรือบริษทัในเครือ มีหน้าท่ีตอ้งยอมรับพนัธะผูกพนัตามกฎหมายและจรรยาบรรณท่ีตอ้ง 
ไม่เปิดเผยขอ้มูลและเอกสารท่ีเป็นความลบัหรือความลบัทางการคา้นั้นๆ  

2.2 ชั้นความลบัของขอ้มูล 
ขอ้มูลลบัทางการคา้ซ่ึงเป็นขอ้มูลภายในกลุ่มบริษทัฯตอ้งได้รับการดูแลปกปิดมิให้ร่ัวไหล

ออกไปภายนอกได ้ความลบัของขอ้มูลเหล่านั้นอาจแบ่งออกไดเ้ป็นหลายชั้นตามความส าคญัจากนอ้ยไป
หามาก เช่น ก าหนดขอ้มูลใหเ้ป็น ขอ้มูลท่ีเปิดเผย ขอ้มูลปกปิด ขอ้มูลลบั เป็นตน้ 

การใช้ขอ้มูลภายในร่วมกันตอ้งอยู่ในกรอบท่ีถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีตนได้รับ
มอบหมายเท่านั้น 

 
 
 

http://www.uu.co.th/
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2.3 การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 
ทุกขอ้มูลท่ีออกไปสู่สาธารณชนตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ หรือ

กรรมการผูจ้ ัดการว่าจะเป็นผูต้อบเองหรือมอบหมายให้ผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นผูใ้ห้หรือผูต้อบขอ้มูลเก่ียวกับ 
ผูร่้วมทุนอ่ืนๆ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูร่้วมทุนดว้ย 

หน่วยงานกลางท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลแก่สาธารณชน ไดแ้ก่ ฝ่ายส่ือสารองคก์ร ฝ่ายการตลาดและ 
งานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ทั้งน้ี พนกังานกิจการสัมพนัธ์มีหนา้ท่ีแจง้ข่าวสารแก่พนกังาน
ดว้ย 

ฝ่ายท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูล (Activity Owner) มีหนา้ท่ีเป็นผูใ้หร้ายละเอียดและประสานขอ้มูลกบั
ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน โดยตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ หรือกรรมการผูจ้ดัการ
ก่อนมีการเผยแพร่ 
 
3. การเปิดเผยรายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  

คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีการเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ไวใ้นรายงานประจ าปี 
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หมวดที่ 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
1. การจัดให้มีคู่มือคณะกรรมการเป็นแนวทางในการปฏิบัตหิน้าที ่

บริษทัฯ จดัให้มีคู่มือคณะกรรมการเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ี และมอบให้กรรมการทุกคนใน
การปฐมนิเทศกรรมการ  

 
2. นโยบายเกีย่วกบัคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เช่ือมัน่ว่ากระบวนการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นหัวใจส าคญัในการบรรลุ
เป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุดของกลุ่มบริษทัฯ อนัไดแ้ก่ การเพิ่มมูลค่าสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัฯ 
มีความรับผิดชอบตามกฎหมายและปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการน้ี รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) โดยมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารใหมี้ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล อันเป็นประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯและของผู ้มีผลประโยชน์ ร่วม ทั้ ง น้ี
คณะกรรมการบริษทัฯมีนโยบายเปิดกวา้งให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียสามารถร้องเรียนผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หากมิไดรั้บความเป็นธรรมจากฝ่ายบริหาร เม่ือส้ินสุดการพิจารณาโดยกรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่แลว้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะร่วมกบัฝ่ายบริหารก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) กลยทุธ์ 
(Strategy) และนโยบายของกลุ่มบริษทัฯ โดยค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้ม และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
เพื่อใหก้ารปฏิบติัท่ีเป็นเลิศมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง และทบทวนวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission)  
กลยทุธ ์(Strategy) และนโยบายของกลุ่มบริษทัฯ ดงักล่าวทุกปี  

 
นโยบายด้านการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
บริษทัในเครือจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทัฯ โดยให้คณะกรรมการ

บริษทัในเครือเป็นผูก้  ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารบริษทัในเครือใหเ้ป็นไปตามนโยบายดา้นการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2.1 บทบาท หน้าที ่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
เพื่อให้การก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯและบริษทัในเครือมีประสิทธิภาพ บทบาท หน้าท่ี  

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯและบริษทัในเครืออยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมถึง 
1. ปฏิบัติตามหน้าท่ีด้วยจริยธรรมตามกฎหมาย ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะและ 

ความซ่ือสตัยสุ์จริต ใชดุ้ลยพินิจและแสดงความเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระ 
2. ตอ้งอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้กบักลุ่มบริษทัฯและบริษทัในเครืออย่างเต็มท่ี และ

พร้อมท่ีจะเขา้ร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯหรือบริษทัในเครืออยา่งสม ่าเสมอ     
3. ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บังคับของบริษัทฯและบริษัท 

ในเครือตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้   
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4. ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในกิจการท่ีกระท ากบับริษทัฯหรือบริษทัในเครือท่ีตนเป็นกรรมการ 
หรือในกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบับริษทัฯหรือบริษทัในเครือท่ีตนเป็นกรรมการอยู่ ทั้งน้ีไม่ว่า
โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม 

5. ไม่กระท าการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษทัฯและบริษทัฯ
ในเครือ ในลกัษณะท่ีมีผลบัน่ทอนผลประโยชน์ของบริษทัฯหรือบริษทัในเครือท่ีตนเป็นกรรมการอยู ่หรือ
เอ้ือประโยชน์ใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่จะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผูอ่ื้น 

6. ดูแลการบริหารงานให้มั่นใจว่าได้หลีกเล่ียงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อ
ผลประโยชน์ของบริษทัฯและบริษทัในเครือ เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. ดูแลการบริหารงานทั้งระบบการจดัการและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการตรวจสอบ
ภายในท่ีมีประสิทธิผลเพื่อให้มัน่ใจในผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
ตลอดจนรักษาภาพลกัษณ์ของบริษทัฯและบริษทัในเครือ 

8. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัในเครือเปรียบเทียบกับเป้าหมายและ
ประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง ในกรณีท่ีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด
จะตอ้งมีการหารือหาขอ้แกไ้ข ทั้งน้ีเป้าหมายดงักล่าวควรครอบคลุมทุกดา้นตามหลกั Balanced Scorecard 
ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว และใชเ้ป็นดชันีวดัผลการด าเนินงาน  

9. อาจขอค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญภายนอกตามความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯหรือ
บริษทัในเครือ  

10. มีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนในฐานะกรรมการเป็นประจ าทุกปีเพื่อใหม้ัน่ใจว่าได้
กระท าหนา้ท่ีเป็นอยา่งดีตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   

2.2 การแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการอสิระ  
ก าหนดในคู่มือคณะกรรมการกลุ่มบริษทัฯ และคู่มือกรรมการอิสระ 

2.3 การไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่และ
ผู้บริหารของบริษัทฯ 

1. กรรมการบริษทัฯ ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยอ่ืนรวมแลว้ไม่ควรเกิน 5 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และผูบ้ริหารไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอ่ืนไดไ้ม่เกิน 2 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.4 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ี

จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ซ่ึงกรรมการท่ีออก
ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้ 
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แต่ทั้งน้ี ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ไม่ควรเกิน 9 ปีติดต่อกนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก  

2.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีออกจากกนัอย่างชดัเจน 

คณะกรรมการบริษทัฯจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในภาระหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการ
บริหาร และการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งมีการติดตามการบริหารงานเพื่อให้มัน่ใจไดว้่า นโยบายและ
กระบวนการท่ีเหมาะสมไดน้ ามาใชใ้นทางปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล 

2.6 ประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
 ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถมี

ประสบการณ์และคุณสมบติัท่ีเหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจโดยแยกหนา้ท่ี
การก ากบัดูแลและการบริหารงานออกจากกนั ประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็น
ผู ้น าของคณะกรรมการ และมีหน้าท่ีเป็นผู ้เ รียกประชุมคณะกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม
คณะกรรมการ เป็นผูอ้อกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาดถา้คะแนนเสียงเท่ากนั และเป็นประธาน
ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เป็นหัวหน้าและผูน้ าคณะผูบ้ริหารของบริษัทฯและเลขานุการ
คณะกรรมการบริษทัฯ รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ในการบริหารจดัการเพื่อให้บรรลุตามแผนท่ี
วางไว ้

2.7 อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติในเร่ืองต่างๆ ตามกฎหมาย ขอ้บังคบั และระเบียบ 

บริษทัฯ อาทิ แผนงานและงบประมาณประจ าปี นโยบายการจ่ายเงินปันผล การก าหนดและการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี การปรับโครงสร้างการบริหาร เป็นตน้  

2.8 การประชุมคณะกรรมการ  
 องค์ประชุมในการลงมต ิ
 นอกเหนือจากขอ้บงัคบับริษทัฯท่ีว่าดว้ยองคป์ระชุม และการประชุมคณะกรรมการแลว้เพื่อให้

เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการท่ีดี และมีประสิทธิภาพ ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการ ควรมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

 บริษทัฯ ก าหนดประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าเดือนโดยปกติอย่างนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
โดยก าหนดวนัประชุมล่วงหนา้ตลอดทั้งปี และแจง้ให้กรรมการทุกคนทราบก าหนดการดงักล่าว เพื่อให้
กรรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้โดยประธานกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ซ่ึง
ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ ร่วมกนัก าหนดขอบเขต ระดบัความส าคญัและเร่ืองท่ีจะ
ก าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมโดยบรรจุเร่ืองท่ีส าคญัในระเบียบวาระเร่ืองเพื่อพิจารณา และจดัเรียง
เร่ืองต่างๆในระเบียบวาระดงักล่าวตามล าดบัความส าคญัเร่งด่วน โดยมีหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้พร้อม
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ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูล
ก่อนเขา้ประชุมทุกคร้ังอยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ 

 บริษทัฯ ก าหนดประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารระหว่างกนัเองอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อ
อภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ยและแจง้ใหก้รรมการผูอ้  านวยการใหญ่
ทราบถึงผลการประชุม 

2.9 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 บริษทัฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็น 2 แบบไดแ้ก่  

การประเมินตนเอง และการประเมินทั้งคณะโดยคณะกรรมการบริษทัฯวิเคราะห์ผลการประเมินและ 
หาขอ้สรุปเพื่อก าหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการต่อไป 

2.10 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯและผูบ้ริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ี

คณะกรรมการบริษทัฯก าหนด โดยคณะกรรมการก าหนดเกณฑแ์ละประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ
และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาอตัราค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งโดย
อา้งอิงจากก าไรสุทธิ เงินปันผลและผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯซ่ึงจะพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมทุกปี และน าเสนออตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัฯและผูถื้อหุน้ 

2.11 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทฯก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ  

ความคาดหวงัของบริษทัฯต่อบทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบติัในการ
ก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ตลอดจนสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของ
บริษทัฯเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ อีกทั้งบริษทัฯมีการส่งเสริมให้กรรมการ
และผูบ้ริหารเขา้อบรมในหลกัสูตรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เพื่อเป็นการ
พฒันาและช่วยสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพของกรรมการและผูบ้ริหาร 

2.12 การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง  
 ปัจจุบนับริษทัฯมีการประกาศหลกัเกณฑ์การแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ และฝ่ายทรัพยากร

บุคคลรับผิดชอบการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด เพื่อเสนอยงัคณะกรรมการบริษทัฯ
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

2.13 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) 
 คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ทั้งในดา้นทรัพยากรน ้า หรือวิชาชีพแขนงอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และมีกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นบญัชีและ
การเงิน  

 ในการสรรหาคณะกรรมการ บริษทัฯจะพิจารณาความหลากหลายของทกัษะในดา้นต่างๆ (Skill 
Mix) ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นธุรกิจอุตสาหกรรม  การเงินและบญัชี  ทกัษะการบริหารจดัการและการตดัสินใจ   
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ธุรกิจเทียบเคียงระดบัสากล กลยทุธ์ทางธุรกิจ การบริหารวิกฤติ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และดา้นกฎหมาย 
และใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ย  

 ทั้งน้ี ในการสรรหาคณะกรรมการ บริษทัฯ อาจใชท่ี้ปรึกษาและฐานขอ้มูลกรรมการในการสรร
หากรรมการใหม่ดว้ย 

 
3. การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ 

บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทัฯ โดยรับผิดชอบการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ การประชุม 
ผูถื้อหุน้ รวมทั้งการจดัท าและเก็บเอกสารส าคญัของบริษทัฯ และดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ต่างๆ ของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯมหาชนและเป็นศูนยก์ลางขอ้มูล หรือกฎ ระเบียบของส านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) พร้อมทั้งงานดา้นการดูแล การปฏิบติัตามกฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ (Compliance) และมีหน้าท่ีส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ เพื่อให้กรรมการทุก
ท่านไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณา เพื่อใหค้วามเห็นท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ รวมทั้งก าหนดใหมี้การ
ประเมินความพึงพอใจการปฏิบติังานของงานเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯดว้ย เพื่อน าไปพฒันาการ
ท างานต่อไป 

 
4. นโยบายการบริหารงานของบริษัทในเครือ 

บริษทัฯก าหนดนโยบายการบริหารงานในบริษทัในเครือ เพื่อบริหารจดัการและก าหนดแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีศกัยภาพ มีประสิทธิภาพและมีความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสม เพื่อให้บริษทัฯไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน บริษทัฯจึงมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างให้
กิจการของบริษทัในเครือมีความแขง็แกร่งและมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต  

นโยบายการลงทุน 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯและผูถื้อหุ้นโดยค านึงถึง 

การลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและยติุธรรม รวมทั้งรักษาสถานภาพทางการเงินให้มีสภาวะมัน่คง
เพื่อประโยชน์ต่อความคงอยูแ่ละความเจริญเติบโตเป็นส าคญั 

2. เม่ือคณะกรรมการบริษทัในเครือไดพ้ิจารณาอนุมติัการด าเนินธุรกิจแลว้ บริษทัในเครือตอ้งแจง้ยงั
คณะกรรมการบริษทัฯเพื่อทราบทุกคร้ัง 

3. หากการท าธุรกิจมีลักษณะท่ีเข้าข่ายรายการท่ีเ ก่ียวโยงกันเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัในเครือตอ้งใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
อนุมติัการท ารายการก่อน ทั้งน้ี การลงทุนหลกัท่ีส าคญัจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั
ในเครือ โดยมีผูแ้ทนของบริษทัฯร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงการดงักล่าว ก่อนจะน าเสนอยงั
คณะกรรมการบริษทัฯเพื่อพิจารณาต่อไป   
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4. บริษทัในเครือตอ้งรายงานผลการประกอบการและการด าเนินงานของธุรกิจท่ีส าคญั พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ความอ่อนไหวทางธุรกิจและการประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดง 
ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารกิจการของแต่ละบริษัทในเครือเพื่อใช้ประกอบ 
การพิจารณาก าหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมใหธุ้รกิจของบริษทัในเครือมีการพฒันาและเจริญเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง 

 
นโยบายการบริหารงานส่วนกลาง 
1. บริษทัฯ จะด าเนินการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เพื่อร่วมบริหารจดัการบริษทัในเครือ 

ทั้ งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯมีการบริหารธุรกิจท่ีเป็นไปในทิศทาง 
ท่ีสอดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจหลกั ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและให้มีความเช่ือมโยง 
ในดา้นนโยบายและกลยทุธร์วมทั้งสร้างผลก าไรใหก้บับริษทัในเครือในอนาคต  

2. การควบคุมภายใน โดยบริษทัในเครือให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียงและการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของ 
ฝ่ายตรวจสอบให้ทนัท่วงที และหมัน่ทบทวนระบบการท างานเพื่อควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี
ยอมรับได ้นอกจากนั้นการก าหนดระเบียบพนกังานและการจดัหาพสัดุตอ้งด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว คล่องตวัและมีมาตรฐานเดียวกนัในการปฏิบติังานตามระเบียบพนกังานและระเบียบการจดัหาพสัดุ
ของบริษทัฯ โดยพิจารณาวงเงินการบริหารงานบุคคลและสวสัดิสงเคราะห์พนกังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ของบริษทัฯท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือพนักงานและการจดัหาพสัดุ โดยให้สอดคลอ้งและเป็นอตัราส่วนกบัผล
การด าเนินงานของบริษทัในเครือ 

 
นโยบายทางการเงินและบัญชีต่อบริษัทในเครือ  
1. ด้านการจัดการและบริหารการเงิน 

1.1 การจดัหาแหล่งเงินกู ้บริษทัในเครือตอ้งแจง้ขอ้มูลความตอ้งการเงินกู ้โดยแสดงท่ีมาของ
ความตอ้งการในรูปโครงการเงินลงทุนให้ฝ่ายการเงินและบญัชีของบริษทัฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 6 
เดือน ก่อนการเร่ิมด าเนินการโครงการลงทุนนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทางเลือกแหล่งเงินกูท่ี้มี
ขอ้เสนอท่ีเหมาะสม 

1.2 การประกาศจ่ายปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี   
เวน้แต่มีเหตุผลอนัสมควรท่ีจะตอ้งน าเงินสดจากส่วนของเงินปันผลไปใชแ้ทน 

1.3 การด ารงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัตามเง่ือนไขสัญญากูย้ืมเงินจะตอ้งด าเนินการอยา่ง
เคร่งครัดและแจง้ขอ้มูลใหฝ่้ายการเงินและบญัชีของบริษทัฯทราบเป็นรายเดือน 
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2. ด้านการงบประมาณ 
2.1 การท างบประมาณลงทุนและด าเนินการตอ้งเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละ

บริษทัฯท่ีสอดคลอ้งกบัระเบียบงบประมาณของบริษทัฯ  
2.2 การจัดท าและทบทวนงบประมาณต้องด าเนินการตามกรอบเวลาและจัดส่งขอ้มูลให้

สอดคลอ้งกบัการด าเนินการของบริษทัฯ  
2.3  จดัให้มีการติดตามและประเมินผลการใชง้บประมาณ ทั้งดา้นลงทุนและด าเนินการอย่าง

เหมาะสม 
3. ด้านการบัญชี 

3.1  การจดัท าบญัชีตอ้งเป็นไปตามนโยบายการบญัชีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีของ
ประเทศไทย และภายใตก้ฎเกณฑก์ารเป็นบริษทัในเครือของบริษทัฯซ่ึงเป็นบริษทัฯจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3.2  การส่งงบการเงินให้บริษทัฯท างบการเงินรวมตอ้งผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของ
กลุ่มบริษทัฯท่ีรับการแต่งตั้งตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯและผา่นการอนุมติัโดย
มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแลว้  

3.3  การส่งงบการเงินให้บริษทัฯท างบการเงินรวมตอ้งด าเนินการตามระยะเวลาท่ีฝ่ายการเงิน
และบญัชีของบริษทัฯแจง้ใหบ้ริษทัในเครือทราบในแต่ละไตรมาส 

3.4  การจดัท าบญัชีของบริษทัในเครือตอ้งใชผ้งับญัชีในระบบบญัชีแยกประเภทและ Software 
บญัชีระบบเดียวกบัของบริษทัฯ 

4. ด้านการภาษี 
4.1 การจดัท าและน าส่งภาษีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
4.2 ในกรณีท่ีมีประเด็นความเส่ียงทางภาษีท่ีมีสาระส าคญัให้บริษทัในเครือแจง้ขอ้มูลให้ฝ่าย

การเงินและบญัชีของบริษทัฯทราบโดยทนัทีในกรณีเร่งด่วนและมีการสรุปรายงานความคืบหน้าของ       
การด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ ารายไตรมาส 

4.3  บริษทัฯ มีการวางแผนภาษี โดยมีฝ่ายการเงินและบญัชีรับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้บริษทัฯ 
ช าระภาษีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด และคอยติดตามกฎหมายใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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5. นโยบายเกีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest หรือ COI) 
5.1 หลกัการ 

การตดัสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดบัในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อประโยชน์
สูงสุดของกลุ่มบริษทัฯเท่านั้น และบุคลากรทุกคนจะตอ้งปฏิบติังานเต็มเวลาให้กบับริษทัฯหรือบริษทัใน
เครืออยา่งสุดก าลงัความสามารถ และไม่ควรมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอ่ืนใดภายนอกอนัจะเป็นการเบียดบงั
เวลาหรือเบียดบงัการทุ่มเทเอาใจใส่ในหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษทัฯหรือบริษทัในเครือ และอาจ
สร้างความเสียหายใหก้บักลุ่มบริษทัฯ 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะเกิดข้ึนในกรณีท่ีบุคลากรทุกระดบัมีผลประโยชน์เก่ียวพนักบั
บุคคลผูใ้กลชิ้ดหรือต าแหน่งท่ีรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นดา้นการเงินหรือดา้นอ่ืนใดก็ตามในกิจการซ่ึงจะ
ไดรั้บผลประโยชน์จากการตดัสินใจของบุคคลผูน้ั้นหรือการรับรู้กิจกรรมการด าเนินงานหรือแผนการใน
อนาคตของกลุ่มบริษทัฯ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯหรือบริษทัในเครือมีการมอบหมายใหบุ้คลากรของบริษทัฯหรือ
บริษทัในเครือทุกระดบัปฏิบติัการแทนคณะกรรมการบริษทัฯหรือบริษทัในเครือในเร่ืองใด การมอบหมาย
ดังกล่าวจะต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม
คณะกรรมการและมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ย่างชดัเจน โดยขอบเขต
ดงักล่าวตอ้งไม่รวมถึงการอนุมติัให้ท ารายการท่ีผูรั้บมอบอ านาจหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้
เสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และใหฝ่้ายบริหารรายงานใหค้ณะกรรมการทราบ    

บริษทัฯและบริษทัในเครือถือเป็นหนา้ท่ีของบุคลากรทุกระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ซ่ึงจะส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัฯตอ้งเสียผลประโยชน์หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในการปฏิบติังาน 

5.2 แนวปฏิบัติเกีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest หรือ COI) 
พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยเร่ืองท่ีอาจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ  โดยตอ้งแนบรายละเอียดในเร่ืองดังกล่าวมาด้วยเพื่อจะได้รวบรวมเขา้หารือกับ
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ก่อนท่ีจะแจง้หลกัการของกลุ่มบริษทัฯให้ผูน้ั้นและผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้น
ทราบต่อไป อยา่งไรกต็ามหากมีขอ้สงสยัในเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึนใหพ้นกังานแจง้เร่ือง
ดงักล่าวโดยทนัทีเม่ือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดข้ึน โดยใชแ้บบการเปิดเผยรายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ของกลุ่มบริษทัฯ 
 
6. นโยบายเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 

6.1 บริษทัฯและบริษทัในเครือมีนโยบายจดัให้มีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอกบั
ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มต่างๆ ของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน
นั้นๆ โดยใหฝ่้ายตรวจสอบติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะๆ เพือ่ปรับปรุงใหม้าตรการควบคุมต่างๆ 
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มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ และความเส่ียงท่ีแปรเปล่ียนไป ดงันั้นเพื่อให้บรรลุ
เจตจ านงดงักล่าวกลุ่มบริษทัฯมีนโยบายการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

6.1.1 มุ่งให้ผูบ้ริหารตระหนกัถึงความส าคญัของการควบคุมภายในและสร้างให้มีข้ึนในงาน 
หรือกิจกรรมต่างๆ ทุกระดบัของกลุ่มบริษทัฯหรือท่ีแฝงอยูใ่นวิธีด าเนินธุรกิจของผูบ้ริหาร 

6.1.2 ก าหนดมาตรการ รูปแบบ และวิธีการควบคุมภายในให้เหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้ม
ต่างๆ ของงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน ระดบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงอยูเ่สมอ โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบดงักล่าว 

6.1.3 มุ่งให้ผูบ้ริหารจดัให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตวัในการปฏิบติังานกบัระดบั
ความเพียงพอของการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และตน้ทุนการควบคุมภายในท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งคุม้กบั
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

6.2 วตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน 
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบติังาน หรือวิธีการปฏิบติังานท่ีถูกก าหนดร่วมกนั

โดยคณะกรรมการบริษทัฯและบริษทัในเครือ ฝ่ายบริหาร ตลอดจนบุคลากรทุกระดบัในองคก์ร เพื่อใหเ้กิด
ความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่หากไดมี้การปฏิบติัแลว้จะท าใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

6.2.1 ดา้นการด าเนินงาน (Operations) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน
รวมถึงการใชท้รัพยากรต่างๆ อยา่งคุม้ค่าสมประโยชน์ 

6.2.2 ดา้นการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) มีความถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา 
6.2.3 ดา้นการปฏิบติัตามนโยบาย กฎระเบียบของกิจการและกฎหมายมีการปฏิบติัตามอยา่ง

ถูกตอ้ง (Compliance) 
6.3 ระบบการควบคุมภายใน 

กลุ่มบริษทัฯได้มีการจัดระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบมาตรฐานการควบคุมภายในท่ี 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)ก าหนดองคป์ระกอบ 
5 ประการ คือ 

 สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) 
 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 สารสนเทศ และการส่ือสาร (Information and Communications) 
 การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
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ดงันั้นระบบควบคุมภายในกลุ่มบริษทัฯสามารถสรุปตามองคป์ระกอบขา้งตน้ไดด้งัน้ี 
6.3.1 สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) บริษทัฯมีแผนกลยทุธ์ในการ

ด าเนินงาน ดงัน้ี 
(1) ดา้นปฏิบติัการและโครงการ เนน้ความส าคญัต่อการพฒันาความสามารถในการ

เป็นผูด้  าเนินการโครงการและสร้างฐานความรู้ในสาขาหลกั ส าหรับการบริหารทรัพยากรน ้ าและการ
บริหารโครงการร่วมทุนอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งพฒันาหน่วยงานดา้นสนบัสนุนให้
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

(2) ดา้นการจดัการองคก์ารและบุคลากร เนน้หลกัการบริหารดา้นการจดัการและการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ พร้อมทั้งพฒันาระบบบริหารและจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นสากล 
พฒันากระบวนการท างานและโครงสร้างการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการด าเนินธุรกิจ สร้างองคก์รท่ีมี
วฒันธรรม โดยเน้นให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการปฏิบติังานมีการด าเนินการอย่างซ่ือสัตยสุ์จริตและ
โปร่งใส โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติและองคก์รเป็นหลกั 

(3) ดา้นธุรกิจและการเงินบริหารสินทรัพยแ์ละขยายฐานการลงทุน ทั้งในและนอก
ประเทศจดัหาเงินทุนใหเ้พียงพอและบริหารการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเขม้แขง็ทางธุรกิจ
โดยประสานงานกบัคณะกรรมการการลงทุนและบริหารความเส่ียงและบริษทัในเครืออยา่งใกลชิ้ด 

นอกจากน้ีเพื่อรองรับแผนกลยทุธ์และการขยายตวัของบริษทัฯ และบริษทัในเครือท่ีมี
ความเจริญเติบโต กลุ่มบริษทัฯไดมี้การปรับปรุงการบริหารงานภายในให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ  
ดงัน้ี 

1) โครงสร้างองคก์รบริษทัฯและบริษทัในเครือ มีการออกแบบและปรับโครงสร้าง
องคก์รพร้อมทั้งก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน (Function description) อยา่งชดัเจน 

2) กระบวนการท างาน บริษัทฯและบริษัทในเครือยงัได้ก าหนดขั้นตอนและ
กระบวนการท างาน (Work Processes) ท่ีส าคญัในทุกๆ กิจกรรม เช่น การตดัสินใจในการลงทุน การจดัหา 
การรับพนักงาน เป็นตน้ รวมทั้งขั้นตอนการมอบอ านาจของกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่หรือกรรมการ
ผูจ้ดัการท่ีมอบใหผู้บ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานในแต่ละต าแหน่งตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่ง
นั้นๆ ตามความจ าเป็นของการปฏิบติังาน 

3) การก ากบัดูแลกิจการ บริษทัฯและบริษทัในเครือมีเจตนารมณ์ในการปฏิบติังาน 
โดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) อยา่งชดัเจนและไดจ้ดัท าหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษทัฯซ่ึงมีเน้ือหาปรากฏตามเอกสารฉบบัน้ี 

6.3.2 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
เพื่อใหก้ารด าเนินกิจการของกลุ่มบริษทัฯเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นระบบเพื่อ

ป้องกนัและลดความเส่ียงต่อการเสียหายในการด าเนินงาน บริษทัฯและบริษทัในเครือไดด้ าเนินการภายใต้
ระเบียบกลุ่มบริษทัฯ 7 ฉบบั ไดแ้ก่  
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1. ระเบียบและแนวปฏิบติัดา้นงบประมาณ การบญัชีและการเงิน 
2. ระเบียบและแนวปฏิบติัดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง 
3. ระเบียบและแนวปฏิบติัดา้นการบริหารทรัพยสิ์นและอะไหล่ 
4. ระเบียบดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั 
5. ระเบียบและแนวปฏิบติัดา้นการบริหารสัญญา 
6. ระเบียบและแนวปฏิบติัดา้นการลงทุนและการบริหารโครงการ 
7. ระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัอ านาจด าเนินการภายในองคก์ร 
เพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินการของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้ งสามารถส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพแข่งขันและทัดเทียมกับคู่แข่งขันและบริษัทฯร่วมทุนได้ กรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่หรือกรรมการผูจ้ดัการไดก้ระจายอ านาจโดยมอบอ านาจให้ผูบ้ริหารตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ อย่างชดัเจน  ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความคล่องตวัและชดัเจนในการปฏิบติังาน
สามารถสอบทานกนัไดเ้พื่อให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างองคก์รและหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร 
แต่ละท่านและมีการควบคุมและตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย
และวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

6.3.3 สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications) 
บริษทัฯและบริษทัในเครือให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสาร โดยจดั

ให้มีระบบและช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ดงัน้ี 

(1) การส่ือสารภายในองคก์ร จดัใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานท่ีเพียงพอ
และทนัต่อเหตุการณ์ รวมทั้งขอ้มูลข่าวสารท่ีมีผลต่อความเส่ียงท่ีอาจเกิดกบัหน่วยงาน เช่น นโยบายของ
รัฐบาลการเปล่ียนแปลงด้านกฎหมายใหม่ๆ เป็นตน้ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานได้และบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ และจัดให้มีการส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานเพื่อท าความเข้าใจและ
ประสานงานกนัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยผา่นช่องทางท่ีกลุ่มบริษทัฯไดจ้ดัเตรียมไว ้เช่น Internet ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ในการเรียนรู้ แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ Electronic Mail ซ่ึงให้พนกังานทุกระดบัไดใ้ชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารในการปฏิบติังานและติดต่อกบับุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

(2) การส่ือสารกบับุคคลหรือองคก์รภายนอก กลุ่มบริษทัฯมีระบบการติดต่อส่ือสาร 
คือ มีการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอเพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีต่อกนั รวมทั้งจดัส่ง
รายงานการด าเนินงานให้สถาบนัต่างๆ ตามกฎระเบียบท่ีกลุ่มบริษทัฯฯถือปฏิบติัตามก าหนดเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) การควบคุมระบบสารสนเทศและส่ือสาร กลุ่มบริษทัฯมีระบบการควบคุมการ
รับส่งหรือน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบ มีการแบ่งแยกงานและก าหนดผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบและอ านาจของบุคลากร
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศการส่ือสารอย่างชัดเจน นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯไดก้ าหนดชั้น
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ความลบัของขอ้มูลในทุกหน่วยงาน เพื่อขออนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลในระดบัต่างๆ โดยผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
เท่านั้นท่ีมีสิทธิเขา้ถึงแฟ้มขอ้มูลหรือโปรแกรมต่างๆ ได ้

6.3.4 การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
กลุ่มบริษทัฯก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลอย่างชดัเจน เช่นมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเป็นประจ า ปีละ 2 คร้ัง ระดับสายงานและระดับฝ่าย มีการรายงานผลการ
ปฏิบติังานทุกๆ ไตรมาส  รวมถึงรายงานผลประกอบการประจ าปี การรายงานจดัท าเป็นขั้นตอน คือ
รายงานต่อฝ่ายบริหาร รายงานคณะกรรมการบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ รายงานตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและผูถื้อหุ้น นอกจากน้ียงัมีฝ่ายตรวจสอบของกลุ่มบริษัทฯเป็นหน่วยงานติดตามและ
ประเมินผลซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอีกดว้ย 

6.4 การบริหารความเส่ียง 
กลุ่มบริษทัฯและบริษทัในเครือมีหลกัการว่า หากมีความเส่ียงใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนิน

ธุรกิจไม่ใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดแลว้ บริษทัฯและบริษทัในเครือจะมีมาตรการในการบริหารจดัการ
กบัความเส่ียงเหล่าน้ีอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ ตลอดจนด าเนินการเพื่อก ากบัดูแลระบบการบริหาร
ความเส่ียงให้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงล าดับ
ความส าคญัของความเส่ียงและการด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนในการด าเนินงานและการใชท้รัพยากรอยา่ง
เหมาะสม เพื่อวตัถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน และในทางกลบักันการ
ด าเนินการอยา่งเป็นระบบดงักล่าวขา้งตน้จะส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯสามารถไดรั้บประโยชน์จากโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ ท่ีจะสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องคก์รดว้ย 

6.4.1 หลกัการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ 
(1) พิจารณาความรุนแรงและโอกาสท่ีเกิดความเส่ียง โดยวิเคราะห์ความเบ่ียงเบนท่ี

เกิดข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคแ์ละด าเนินการจดัการบริหารความเส่ียงดงักล่าวอยา่งเหมาะสม 
(2) รวบรวมแนวทางการบริหารความเส่ียงเขา้ไวก้บัระบบการควบคุมภายใน 
(3) ก ากบัดูแลระบบการบริหารความเส่ียงใหด้ าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(4) น านโยบายของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงเฉพาะมา

ปรับใชใ้หเ้หมาะสม 
6.4.2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)   
 บริษัทฯและบริษัทในเครือได้ปลูกฝังการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในจิตส านึกของ

พนกังานในการปฏิบติังานทุกระดบั โดยบริษทัฯและบริษทัในเครือไดต้ระหนกัถึงปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัในเครือ ไดแ้บ่งการบริหารความเส่ียงออกเป็น 2 
ระดบั คือ ระดบัวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์รซ่ึงก ากบัดูแลโดยผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักิจกรรมหรือ
กระบวนการท างานซ่ึงก ากบัดูแลโดยผูป้ฏิบติัในกิจกรรมหรือกระบวนการนั้นๆ 
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6.4.3 การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ก. ก าหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงภายใตก้รอบการบริหารความเส่ียงท่ี

คณะกรรมการบริษทัฯหรือบริษทัในเครืออนุมติัแลว้ 
ข. วางกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงโดยสามารถระบุประเดน็ 

(Identify) วดัผล (Measure) ติดตาม (Monitor) และควบคุมการเปิดเผยความเส่ียง (Control Risk  Exposure) 
ค. ก าหนดกระบวนการและวิธีการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจความเส่ียงจากการ

ด าเนินการ ตลอดจนความเส่ียงทางดา้นการเงินการลงทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อบริษทัฯหรือ
บริษทัในเครือ 

ง. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง รวมทั้งความมี
ประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด 




