
1) คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เพื่อ

ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก ากบั
ดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้บริหารบริษัทฯ ได้มุ่งมัน่สู่การด าเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องโดย
ค านึงถึงสภาวะของความเส่ียง 

 

1.1 การจัดท านโยบายก ากับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจส าหรับกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pruksa.com หมวด บรรษัทภิบาล 
รวมทัง้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณดงักล่าว ซึ่งบริษัทฯ มีวิธีการติดตามการ
ปฏิบตัิตามคู่มือดงักล่าว โดยจดัให้มีการอบรม/สมัมนาให้แก่พนกังานในองค์กรทกุคนและภายหลงัจากการอบรม/สมัมนา
แล้ว ได้ก าหนดให้มีการท าแบบทดสอบในภาคปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงวิธี
ปฏิบตัิที่ถูกต้อง ในกรณีมีเหตุการณ์เกิดขึน้จริง ซึ่งในกรณีที่พนกังานมีข้อสงสยัประการใดก็จะเปิดโอกาสให้ซกัถามและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนัเพื่อความเข้าใจที่ชดัเจนยิ่งขึน้ 
 

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานมี

จุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันและมีการทบทวนและอนุมัติในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมี
จุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วฒันธรรมและค่านิยมพฤกษา) 
 

1.3 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

และต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะ
อทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่ให้บริษัทฯ ได้ 

  

1.4 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระ 
นโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ด ารงต าแหน่งคราวละ  3 ปี โดย 1 ปีในที่นีห้มายถึง

ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตัง้และการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถัดไปและเมื่อครบ
ก าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นให้เป็นกรรมการต่อไปได้อีก 
   

จ านวนวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันของกรรมการ 
บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษทัฯ ทกุคน ได้รับการเลือกตัง้จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตา่งเป็นกรรมการท่ีทรงคณุวฒุ ิมีความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมาและหากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นยงัคงให้
ความไว้วางใจ โดยเลือกตัง้กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิดงักล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ ไม่ได้มีการก าหนดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัของกรรมการไว้อย่างชดัเจน 



อย่างไรก็ตาม กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหน่งเมื่อมีอายุครบ 72 ปี โดย
ในกรณีนีใ้ห้พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัทนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ   
 

  1.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 การก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าทกุปีและแจ้งให้กรรมการทุก
คนทราบก าหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ทัง้นีใ้นการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อเลือกเร่ืองเข้าวาระการ
ประชมุด้วย 
 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระการประชุมหลัก ได้แก่ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เร่ืองสืบ
เนื่องจากการประชมุครัง้ก่อน เร่ืองเพื่อทราบ เร่ืองเพื่อพิจารณา/อนมุตัิ 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี วาระการประชมุหลกั ได้แก่ พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึ
กิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณาอนุมตัิงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินก าไรและการ
จ่ าย เ งิน ปันผล  พิจารณาเ ลือกตั ง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ พ้นจากต าแหน่ งตามวาระ และก าหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และกิจการอื่นๆ 

 

  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ/การได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 
 บริษัทฯ จดัส่งเอกสารประกอบการประชมุให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ โดย
ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยกรรมการบริษัททัง้คณะเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทัง้หมดที่จดัในรอบปีที่ผ่านมาและกรรมการแต่ละคนมี
สดัส่วนของการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชมุทัง้ปี ในกรณีที่ไม่ได้มีการประชมุทกุเดือน บริษัทฯ จะ
ส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
สามารถก ากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการในรอบปี 2562 และ 2561) 
 

 องค์ประชุมขัน้ต ่าขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติ 
 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายว่า ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 

1.6 การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการน าไปปฏิบัติ 
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุปี คณะกรรมการจะร่วมกนัพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยทุธ์ประจ าปี

ล่วงหน้า 5 ปี โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ร่วมกนัพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยทุธ์ประจ าปี 2563-2567
และภายหลงัจากนัน้คณะกรรมการก็จะติดตามว่า ฝ่ายจดัการได้น าแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดงักล่าวไปปฏิบัติตาม
หรือไม่ โดยฝ่ายจัดการจะต้องรายงานเร่ืองแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้ที่ประชุ มคณะจัดการ และ
คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจ าทกุเดือน ซึง่ในการประชมุแต่ละคณะจะก าหนดไว้เป็นวาระ เร่ือง รับทราบผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือนของแต่ละเดอืน และทบทวนแผนกลยทุธ์รายไตรมาส เพื่อท่ีประชมุ คณะจดัการ และคณะกรรมการ
บริษัท จะได้ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองที่เห็นว่าฝ่ายจดัการควรปรับปรุง/แก้ไข ต่อไป 



1.7 คณะจัดการ 
บริษัทฯ ได้จดัให้มีคณะจดัการ ขึน้เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะจดัการมีหน้าที่ก าหนด

นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อ
สภาพธุรกิจ พร้อมให้ค าปรึกษา แนะน า การบริหารจดัการแก่ผู้บริหารระดับสูง อนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การ
จดัท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงนิ การซือ้ขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดนิเพ่ือการท าธุรกรรมตามปกตขิอง บริษัท
ฯ ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากบัดแูลและอนมุตัิเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษัทฯ รวมทัง้กลัน่กรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/
หรือเป็นอ านาจของคณะกรรมการชดุย่อยอื่น 

 

 1.8 การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทฯ มีนโยบายเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่เก่ียวข้องกบัผู้บริหารท่าน
นัน้ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและมีโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูง ส าหรับประกอบการ
พิจารณาแผนการสืบทอดงานด้วย 

 

1.9 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน  บริษัทฯ ได้จัดท ากฎบัตรของ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเนือ้หาในกฎบตัรจะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ซึ่งมีการทบทวนปรับปรุงอยู่เสมอ อาทิเช่น หมวด
วตัถุประสงค์ องค์ประกอบและคุณสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การประชมุ องค์ประชมุ
และการรายงาน โดยรายละเอียดเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pruksa.com 

 

 1.10 การปฐมนิเทศกรรมการ และผู้บริหารเข้าใหม่ / การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ และ
ผู้บริหาร 

บริษัทฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ และผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่ ทัง้นี ้เพื่อที่กรรมการ และผู้บริหารที่
ได้รับการแต่งตัง้ใหม่จะได้รับทราบถึงข้อบังคบั กฎ ระเบียบ และข้อมูลที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ข้อมูลอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบตัิหน้าที่ โดยกรรมการ และผู้บริหารจะได้รับการอบรม
และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทัง้ภายในและภายนอก เช่น การเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
หลักสูตรอื่นๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทัง้การศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง เช่น โครงการก่อสร้างของ
บริษัทฯ ณ โครงการต่างๆ การศึกษาดงูาน ณ โรงงานพรีคาสท์ และนอกจากนัน้ยงัส ารวจความคิดเห็นของกรรมการ และ
ผู้บริหารเพิ่มเติมว่า กรรมการ และผู้บริหารแต่ละคนต้องการจัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศในด้านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ และผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่และก ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การอบรมหลกัสตูร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาในปี 2562 
ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมากรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อ

เพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงาน จ านวน 1 คน คือ  
 



ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตรที่อบรม / สัมมนา สถาบัน 
1. นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์  กรรมการ 1. TLCA CFO CPD 2019 : ครัง้ที ่1 

"นโยบายของส านกังาน กลต. ในการ
พฒันาตลาดทนุและการสนบัสนนุ
การท างานของบริษัทจดทะเบยีน" 

2. TLCA CFO CPD 2019 : ครัง้ที ่2 
"Automation & RPA (Robot 
Process Automation) for 
Accounting" 

3. หลกัสตูร Future of Finance - 
Digital Disruption 

 

สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย   
(1 สิงหาคม 2562) 
 
สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย   
(12 กนัยายน 2562) 
 
สภาวิชาชีพบญัชใีนพระ
บรมราชปูถมัภ์ 
(28 กนัยายน 2562) 

 

  1.11 การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 
 บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมฝึกอบรมที่จดัขึน้ส าหรับกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดย
กรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรมหลกัสตูรต่างๆ ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ซึ่งมีรายละเอียด
ดงันี ้

(1) Director Certification Program (DCP)  
(2) Director Accreditation Program (DAP)  
(3) Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
(4) Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 

 

   1.12 นโยบายการควบคุมภายใน / การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อนโยบายด้านการควบคมุภายใน (Internal Control Policy) และการบริหารความเส่ียง 

(Risk Management Policy) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“PSH”) มีหน้าที่สอบทาน
ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและ
เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ โดยน ากรอบแนวทางปฏิบตัิด้านการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใ ช้ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบ
แนวทางบริหารจดัการความเส่ียง (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายจดัการในการพฒันา
ให้ระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้  (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
รายงานประจ าปี 2562 หมวด การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง) 

 

1.13 การจัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคมุภายในและระบบบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ โดย

ก าหนดเป็นแนวทางในการจดัการกับความเส่ียง (Key Risk) ให้ครอบคลมุถึงองค์กร ซึ่งมีการพิจารณาและทบทวนระบบ 
หรือประเมินประสิทธิภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้
รวมถึงการให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและระบบผิดปกติทัง้หลาย โดยคณะกรรมการบริษัท  หรือ



คณะกรรมการตรวจสอบ PSH ได้ให้ความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความ
เส่ียงของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจ าปีด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด การควบคุม
ภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง) 

 

1.14 ความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียงของ
บริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการดแูลเก่ียวกบัความเส่ียงที่เหมาะสมเพียงพอ   

 

1.15 แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียง โดยก าหนดให้มีการประเมินปัจจยั

ความเส่ียงและระบบป้องกัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังได้จัดตัง้
โครงการ Business Continuity Management (BCM) ขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและก ากบัดแูลระบบบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เมื่อเกิด
เหตขุดัข้อง โดยจดัหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเข้ามาด าเนินโครงการ (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน
รายงานประจ าปี 2562 หมวด การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง) 

 

1.16 หน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 
 บริษัทฯ จัดตัง้หน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึน้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยใช้ชื่อ
เรียกภายในบริษัทฯ ว่า ฝ่ายก ากับดูแลกิจการและก ากับการปฏิบัติงาน  ( “หน่วยงาน CG”)  ซึ่งมีหน้าที่หลักด้าน 
Corporate Governance และ Compliance โดยภารกิจของหน่วยงานมีดงันี ้
 

(1) เพื่อให้มีหลกัการในการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีความสอดคล้องกับวิสัยทศัน์และพันธกิจขององค์กร โดย
แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ช่วยสร้างความเชื่อมัน่
และความมัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

(2) เพื่อจดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้น 
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั น าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมลูค่าให้กับผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น 

 

 1.17 การจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  คณะกรรมการบริษัทจัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้ โดยมีนายเปรมศักดิ์ วัลลิกุล ต าแหน่ง รักษาการผู้ช่วย
กรรมการผู้ จัดการสายงานตรวจสอบภายในและก ากับการปฏิบัติงาน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ PSH ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ PSH ได้มีส่วนในการ
ให้ความเห็นในเร่ืองต่างๆ เช่น การประเมินและสอบทานระบบการควบคมุภายใน การท ารายการระหว่างกนั การพิจารณา
เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  และนโยบาย และ
ข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด าเนินการต่างๆ โดยรวม   
 



1.18 นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกับความขดัแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้ เก่ียวข้อง 

ทัง้ในระดับองค์กรธุรกิจ และในระดับบุคคลากรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทัง้การก าหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง และการก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเร่ือง
ดงักล่าวอย่างครบถ้วน  

 

ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมทัง้ผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของเร่ืองที่ก าลังมีการ
พิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชมุ หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ๆ  

 

  1.19 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเก่ียวกับการท างานของฝ่ายจัดการ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
จัดการอย่างชัดเจน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
 

  1.20 อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ  
  นอกเหนือจากกฎหมายและข้อบังคับก าหนดไว้แล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีอ านาจอนุมัติเร่ืองต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทดงันี ้

(1) พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณ
ประจ าปีของบริษัทฯ 

(2) พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
ประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต าแหน่งกรรม
การบริษัทว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ 

(3) พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป 

(4) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือ
ระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(5) พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้ บริหารของบริษัท หรือ
บคุคลภายนอก พร้อมทัง้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

(6)   พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพื่อช่วยปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
(7)   พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 



(8)  แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจ
มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
ซึง่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 

(9)  พิจารณาอนุมัติการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมตัิดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

(10) พิจารณาอนุมตัิการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมตัิดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ/หรือ
ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(11) พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรพอสมควรที่จะท า
เช่นนัน้และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป 

 

  1.21 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 
   ผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่
สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งมีหลกัเกณฑ์พิจารณาจากผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การด าเนินงานตามนโยบายที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารต่อไป 
 

  1.22 นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวนัน้ บริษัทฯ มีขัน้ตอนการ
พิจารณาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามตวัชีว้ดัผลงานหลัก 
(KPI) ผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษทัฯ การด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การ
ปฏิบตัิหน้าที่ให้สอดคล้องกับการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และแนวปฏิบตัิของกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆ รวมทัง้ การประเมินภาวะผู้น า 
(Leadership Competency) ทัง้นี ้เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรส าคญัให้ท างานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และหมวดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 
 

  1.23 โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ ไม่เป็นผู้ บริหารไว้ โดยโครงสร้าง
ค่าตอบแทนดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและน าเสนอต่อผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร)  
 

 1.24 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
 ในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูทัง้ที่เป็นรูปแบบตวัเงินและมิใช่ตวัเงินนัน้ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน PSH จะเป็นผู้ พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีความเชื่อมโยงกับผลการ



ด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และมีอตัราเทียบเคียงได้กบับริษัทชัน้น าในธุรกิจเดียวกนั 
หรือนอกกลุ่มธุรกิจ เพื่อจงูใจและรักษาบุคคลากรที่มีคณุภาพให้ท างานกบับริษัทฯ ในระยะยาว   

 

ค่าตอบแทนอื่นๆ 
 เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรส าคญัให้ท างานกับบริษัทฯ ในระยะยาว และสร้างผลการด าเนินงานให้บริษัทฯ มีการ
เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทัง้เพื่อสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายจ่าย
ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เป็นตวัเงิน เช่น ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (ESOP) โครงการร่วม
ทุนระหว่างนายจ้างและลกูจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (EJIP) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 
หมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)  
 

  1.25 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
  คณะกรรมการได้ก าหนดและเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการไว้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
รายงานประจ าปี 2562 หมวด บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท) 
 

  1.26 การเสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก/ผู้ตรวจสอบภายใน 
  คณะกรรมการตรวจสอบ PSH มีอ านาจหน้าที่พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบญัชีภายนอก 
เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตัง้ โยกย้ายและเลิกจ้างผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ อีกด้วย 
 

1.27 การกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ ดงันัน้ ในปีที่
ผ่านมาบริษัทฯ จึงไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมายดงักล่าวและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแต่อย่างใด 
 

  1.28 การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด  
  บริษัทฯ ก าหนดให้มีการจดัท าแผนสืบทอดงานในต าแหน่งผู้บริหารสงูสดุ (Sucession Plan) โดยจะมีการเตรียม
บคุคลเพื่อทีจ่ะเป็นผู้ สืบทอดต าแหน่ง (Sucessor) และมีการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถ ทกัษะจ าเป็น
ที่ยงัขาดอยู่ และแผนพฒันารายบุคคล รวมทัง้ยงัต้องพิจารณาควบคู่กับผลการปฏิบตัิงาน วิสยัทศัน์ และประสบการณ์ที่
เหมาะสมกบับริษัทฯ เพื่อสืบทอดงานในต าแหน่งดงักล่าว ในกรณีที่ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  
โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน PSH เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้ด ารงต าแหน่งแทนต่อไป 
 

 1.29 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่  
ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน PSH จะท าหน้าที่ในการ
พิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดบัสงูคนใหม่ โดย พิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ในการท างาน ทักษะจ าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาระดับสูง ไม่จ ากัดเพศ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้นี  ้ในการแต่งตัง้



กรรมการของบริษัทฯ นัน้ ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ซึง่จะก่อให้เกิดความหลากหลาย
ในโครงสร้างของคณะกรรมการและจดัท า Board Skill Matrix เพื่อก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดย
พิจารณาจากทักษะจ าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ       
มีกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ด าเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จ าเป็นต้องสรรหาผู้มี
คณุสมบตัิและประสบการณ์ให้ตรงกบัธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะด าเนินการต่อไปเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแล้วแต่กรณี ซึง่ถือเป็นกระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการของบริษัทฯ  

 

1.30 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในระดบัท่ีเหมาะสมจงูใจพอที่จะรักษากรรมการที่มีคณุภาพไว้ ซึง่แบ่งเป็น

สองส่วน คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน PSH 
เป็นผู้พิจารณากลัน่กรองเป็นรายปีและเสนอค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ  กรรมการที่เป็น
ผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านัน้ ค่าตอบแทนผู้บริหารแต่ละท่านจะเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละท่าน 
 

1.31 การด ารงต าแหน่งกรรมการในนิติบุคคล หรือหน่วยงานอื่นของผู้บริหารระดับสูง 
  ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในนิติบคุคล หรือหน่วยงานอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกจิ  
เว้นแต่จะได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน PSH เป็นกรณีไป 
 

 1.32 การเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก 
 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นพนกังาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบ
บญัชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่แต่อย่างใด 
 

  1.33 การแต่งตัง้เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ผู้ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติ
คณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูและบทบาทหน้าที่ของเลขานกุารบริษัทไว้แล้ว (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน
รายงานประจ าปี 2562 หมวด เลขานกุารบริษัท และหมวด ประวตัิของเลขานกุารบริษัท) 

 

1.34 การเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
 บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต จึงได้ประกาศ
เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั (Collective Action Coalition) และ
ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตเรียบร้อยแล้ว 
 

 ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ รณรงค์ให้พนกังาน ผู้บริหาร ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชนั โดยแสดงให้เห็นว่าการทจุริต
มีผลร้ายแรงต่อคณุภาพบ้านและการให้บริการลกูค้า ซึง่พนกังานคนใดที่พบเบาะแสการทจุริต การคอร์รัปชนั การมีส่วนได้
เสียในงาน หรือการเรียกร้องค่าตอบแทน สามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรมได้ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าพนกังาน
ท่านนัน้มีส่วนส าคญัในการช่วยองค์กรและจะได้รับเงินรางวลัมูลค่าสงูสดุ 30,000 บาท ต่อเคส พร้อมใบประกาศเกียรติ
คุณความดีจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม PSH  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสโดยเก็บเป็น
ความลบัและมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย 



 นอกจากนีใ้นช่วงเดือนธันวาคม 2562 ถึงกลางเดือนมกราคม 2563 บริษัทฯ จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์นโยบาย 
No Gift Policy โดยท าเป็นจดหมายถึงผู้ประกอบการ คู่ค้า นายหน้า สถาบันการเงินและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึง
จัดตัง้ X-Stand บริเวณทางเข้าอาคารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Digital Signage และผ่านช่องทางอื่นๆ อย่าง
ต่อเนื่อง  
   

 1.35 การไม่กระท าผิดด้านการทุจริต/กระท าผิดจริยธรรม การก ากับดูแลกิจการและชื่อเสียงในทางลบ 
 ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ไม่มีการกระท าผิดด้านการทจุริต (Fraud) หรือ
กระท าผิดจริยธรรม (Penalty) หรือกระท าการใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ไม่มีผู้บริหารลาออกเนื่องจากประเด็นเร่ืองการก ากบั
ดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่มีชื่อเสียงในทางลบอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการท าหน้าที่สอดส่องดูแลของ
คณะกรรมการแต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


