

บรรษัทภิบาล (การกากับดูแลกิจการ – CG)



คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักถึงความสาคัญของการมีบรรษัทภิบาล หรื อการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ปี พ.ศ. 2560 ตามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนัน้ จึงได้ นา “หลักการกากับดูแลกิจการ” 5 ดังกล่าวเป็ น
แนวทางในการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ เพื่ อให้ มีระบบการบริ หารจัดการที่มี ประสิทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้ าง
ความเชื่อมัน และความมัน่ ใจ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ทังนี
้ ้ มีสาระสาคัญแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ กากับดูแลกิจการโดยมุง่ ส่งเสริ มการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น และการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
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สิทธิในการเป็ นเจ้ าของหุ้นของบริ ษัทฯ



สิทธิในการซื ้อขายโอนหุ้น



สิทธิในการได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทฯ อย่างครบถ้ วน



สิทธิในการเข้ าร่วมประชุม เพื่อออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ



สิทธิในการแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการของบริ ษัทฯ



สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาไรของบริ ษัทฯ



สิทธิในการเข้ าร่วมตัดสินใจ และรับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปั จจัยพื ้นฐาน
ของบริ ษัทฯ ได้ แก่
(1) การขาย หรื อโอนกิจการของบริ ษัทฯ ทังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญ ให้ แก่บคุ คลอื่น
(2) การซื ้อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชน มาเป็ นของบริ ษัทฯ
(3) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัทฯ ทังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้ บคุ คลอื่นเข้ ามาจัดการธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุน
(4) การเปลีย่ นแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับบริ ษัทฯ หรื อข้ อกาหนดอื่นๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกัน
(5) การเพิ่มทุน หรื อลดทุนของบริ ษัทฯ
(6) การควบ หรื อเลิกบริ ษัทฯ
(7) การออกหุ้นกู้
(8) รายการพิเศษอื่นๆ ที่มิใช่รายการที่เกิดขึ ้นตามปกติ



สิทธิในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ภาคผนวก 1)



สิทธิ ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการประชุมผู้ถือหุ้น (ภาคผนวก 2)

- อนุมตั ิ โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที ่ 2/2552 เมือ่ วันที ่ 25 พฤษภาคม 2552
- ปรับปรุงแก้ไขตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที ่ 6/2557 เมือ่ วันที ่ 14 พฤศจิ กายน 2557
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2. การประชุมผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ รวมทังนั
้ กลงทุนสถาบัน มีโอกาสอย่างเต็มที่ในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติในที่ประชุม โดยมี
การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และบริ ษัทฯ จะไม่กระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิในการเข้ าถึงสารสนเทศของ
บริ ษัทฯ หรื อการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ ดาเนินการต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้


บริ ษัทฯ จัดให้ มีสถานที่ของการประชุมผู้ถือหุ้น สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม



ผู้ถือหุ้นจะได้ รับหนังสือเชิญประชุมที่มีข้อมูลครบถ้ วน ทันเวลา เกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระในการประชุม
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายละเอียดประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุม ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลา
เพียงพอในการศึกษาข้ อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยไม่ มีการเพิ่มวาระ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุม หรื อเปลีย่ นแปลงข้ อมูลที่สาคัญโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า



บริ ษัทฯ จัดให้ มีการเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดประกอบต่างๆ ล่วงหน้ าก่อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้น
ประมาณ 30 วัน ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.energyabsolute.co.th และจัดส่งเอกสารล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 7 วัน
สาหรับวาระปกติ และ 14 วันสาหรับวาระที่ต้องใช้ มติพิเศษ



บริ ษัทฯ แจ้ งกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกระบวนการในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนใน
เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้น



บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามเกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้ ามาที่บริ ษัทฯ พร้ อมทังแจ้
้ งชื่อ ที่อยู่
เบอร์ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยมีช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี ้
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
สานักเลขานุการบริ ษัทฯ
89 อาคารเอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



บริ ษัทฯ ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์ มเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
และการให้ ความยิ น ยอมของผู้ รั บ การเสนอชื่ อ โดยเปิ ดโอกาสให้ เสนอชื่ อ ล่ ว งหน้ า 3 เดื อ น ก่ อ นการประชุ มผู้ ถื อ หุ้ น
ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ



ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี ้แจงจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะอนุกรรมการ หรื อฝ่ ายบริ หาร
เกี่ยวกับวาระในการประชุม นโยบาย ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ผลการตรวจสอบประจาปี ของผู้สอบบัญชีภายนอก
นโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร หรื อเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง



กรณีทผี่ ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลอื่นที่ผ้ ูถือหุ้นเห็นสมควรเข้ าร่ วมประชุมได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ
กาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และระบุรายการเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้ อย่างชัดเจน ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล เพื่อเลือกผู้แทนที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
เข้ าทาหน้ าที่กรรมการในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และยกบัตรลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล โดยเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงทุกใบ ทังที
้ ่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง



บริ ษัทฯ จัดสรรเวลาในการประชุม ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ข้ อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อย่างเต็มที่
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บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชี เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการตอบข้ อซักถามในประเด็น
ต่างๆ ของผู้ถือหุ้น



ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จัดให้ มีการลงทะเบียนโดยใช้ ระบบ Barcode เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับความสะดวกในการประชุม
และทาให้ ขนตอนการลงทะเบี
ั้
ยนเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว



เลขานุการบริ ษัท จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน เพื่อนาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ เผยแพร่ ให้ ผ้ ถู ื อหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ บริ ษัทฯ
ภายใน 14 วัน นับจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วเสร็ จ
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียม
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทังนั
้ กลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ให้ ได้ รับการปฏิบตั ิอย่าง
เท่าเทียมและเป็ นธรรม ในการใช้ สิทธิ ของตน ตามที่ได้ ระบุไว้ ในหมวดสิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายเพื่อการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ดังนี ้
1. นโยบายด้ านการดูแลการใช้ ข้อมูลภายในและการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กากับดูแลให้ มีการกาหนดนโยบายที่ใช้ ในการควบคุมการใช้ ข้อมูลภายในและการซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ เพื่อให้ เกิ ด ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้น ทุกราย และป้องกัน มิให้ ก รรมการและผู้บริ หารที่เกี่ ยวข้ องซือ้ ขาย
หลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ (Insider Trading)
 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายและวิ ธี ก ารดู แ ลและป้ อ งกั น การน าข้ อมู ล ภายในของบริ ษั ท ฯ ไปใช้ เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตน รวมทัง้
เพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
1.) ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้ องตาม
มาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ใช้ ข้อมูลภายในซึง่ ยังมิได้ เปิ ดเผยเพื่อทาการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
ก่อนที่ข้อมูลนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชน
2.) การซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้ องตาม มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของ
บุคคลดังกล่าว จะต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซื ้อ ขาย โอนและรับ โอนหลักทรัพย์นนั ้ ทังนี
้ ้หากฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์หรื อไม่ดาเนินการดังกล่าว จะมีโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยงั มิได้ ปฏิบตั ิให้
ถูกต้ อง นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จะต้ องจัดส่งสาเนารายงานดังกล่าวจานวน 1 ชุด ให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อ
เก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
3.) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ต้ องไม่ใช้ ข้อมูล
ดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสูส่ าธารณชน และจะต้ องไม่ทาการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงระยะเวลา 1
เดือนก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปี จะเปิ ดเผยสูส่ าธารณชน และหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวอย่าง
น้ อย 1 วันทาการ รวมถึงห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น
4.) จัดให้ มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส


การควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน :
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ ที่ยังไม่ได้ เปิ ดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชน
เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี ้ บุคคลภายนอกซึง่ มีโอกาสเข้ ามาเกี่ยวข้ อง หรื อมีโอกาสได้ ลว่ งรู้สารสนเทศภายใน
ที่สาคัญของบริ ษัทฯ ต้ องลงนามในข้ อตกลงการรักษาความลับของข้ อมูล เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคคลเหล่านันจะใช้
้
ความระมัดระวัง
รักษาความลับและสารสนเทศภายในทานองเดียวกับผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ
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การถือหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ :
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนัก งานของบริ ษัทฯ มี สิทธิ เ สรี ภาพในการลงทุนซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของบริ ษั ทฯ อย่างไรก็ ตาม
เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ควรงดการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมถึงคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื ้อ-ขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของ
บริ ษัทฯ จะต้ องจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ต่อ
หน่วยงานกากับดูแลให้ รับทราบตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทังนี
้ ้ หากผู้บริ หาร และพนักงานรายใดฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายด้ านการดูแลการใช้ ข้อมูลภายในฯ ทีก่ ล่าวข้ างต้ นนี ้ บริ ษัทฯ
ถือเป็ นความผิดทางวินยั ตามระเบียบบริ ษัทฯ และหากการกระทาผิดนันเป็
้ นการฝ่ าฝื น มาตรา 242 6 บุคคลผู้กระทาการฝ่ าฝื น
รายดังกล่าว อาจมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559

2. นโยบายด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต เปิ ดกว้ าง โปร่ งใส และเป็ นธรรม โดยกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ทุกคน ห้ ามประกอบธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทฯ หลีกเลีย่ งการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง หรื อบุคคล/นิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง
ที่อาจก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับ บริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ดูแลให้ บริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมาย หรื อหน่วยงานกากับดูแลกาหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน รายการนัน้ จะต้ อ งเป็ น ไปตามเงื่ อ นไขการค้ า ทั่ว ไปตามหลัก การที่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมัติ ด้ ว ยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม เปรี ย บเสมื อนการทารายการกับ บุคคลภายนอกและคานึงถึ ง
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ โดยผู้ที่มีสว่ นได้ เสียจะต้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี
้ ้
ในกรณี ที่เป็ นรายการที่เกี่ ยวโยงกันที่ไม่เป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้ าทั่วไป ตามหลักการที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมัติ ซึ่งอาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รายการดังกล่าวต้ องผ่านการสอบทานและให้ ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อผู้ถือหุ้น
การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 บริ ษัทฯ มี โครงสร้ างการถื อหุ้นที่ชัด เจน โปร่ งใส ไม่มีก ารถื อหุ้นไขว้ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึ งไม่ทาให้ เ กิ ดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ โดยได้ เปิ ดเผยโครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไว้ ในรายงานประจาปี อย่าง
ละเอียด
 มีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท ฝ่ ายบริ หาร และผู้ถือหุ้น จึงทาให้ ปราศจากการ
ก้ าวก่ายหน้ าที่ความรับผิดชอบ
 บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จัดทารายงานการมีสว่ นได้ เสีย เพื่อตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงกัน
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สาระสาคัญของมาตรา 242 คือการห้ามมิ ให้บคุ คลใดทาการซื ้อหรื อขาย หรื อเสนอซื ้อหรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้บคุ คลอืน่ ซื ้อหรื อขายหรื อเสนอซื ้อ
หรื อเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อหลักทรัพย์ ทีซ่ ื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ในประการทีน่ ่า จะเป็ นการ
เอาเปรี ยบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์ทีย่ งั มิ ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและตนได้
ล่วงรู้มาในตาแหน่งหรื อฐานะเช่นนัน้ และไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะกระทาเพือ่ ประโยชน์ต่อตนเองหรื อผู้อืน่ หรื อนาข้อเท็จจริ งนัน้ ออกเปิ ดเผย เพือ่ ให้
ผู้กระทาการดังกล่าวโดยตนได้รบั ประโยชน์ตอบแทน
15

3. การรายงานการมีส่วนได้ เสีย
กรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทฯ มีหน้ าที่รายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง
กับ การบริ ห ารจัด การกิ จ การของบริ ษั ท ฯ ตามหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ารตามที่ ค ณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ก าหนด
โดยเลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ มี ห น้ าที่ ร วบรวมและจั ด ส่ ง ส าเนารายงานการมี ส่ ว นได้ เสี ย ให้ แก่ ป ระธานกรรมการ บริ ษั ท
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้ รับรายงาน
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หมวดที่ 3 : การคานึ งถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ ดาเนินธุรกิ จบนพืน้ ฐานของความเป็ นธรรม และยึดถือประโยชน์ ร่วมกันระหว่างบริ ษัทฯ และผู้มีส่วนได้ เสีย
กลุม่ ต่างๆ เป็ นหลัก โดยกาหนดเป็ นนโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ของบริ ษัทฯ มีดงั ต่อไปนี ้


ผู้ถือหุ้น : บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการสร้ างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมัน่ คง เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลตอบแทนที่ยงั่ ยืน
จากการทางานที่มีประสิทธิ ภาพ และผลประกอบการที่ดีของบริ ษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ รับข้ อมูลที่จาเป็ น
โดยเท่าเทียมกัน และเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง ดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่งใส เป็ นธรรม



ลูกค้ า : บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการจัดให้ มรี ะบบการบริ การที่สร้ างความพึงพอใจของลูกค้ า เพื่อให้ ได้ รับบริ การที่ดี โดยปฏิบตั ิตอ่
ทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริ การอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ
มีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้ า เพื่อนาผลที่ได้ มาพัฒนาปรับปรุ งการให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง



คู่ค้า : บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิกับคู่ค้าซึ่งถือเป็ นหุ้นส่วนทางการค้ า ด้ วยความเสมอภาคและคานึงถึงผลประโยชน์
ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคู่ค้า และสร้ างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริ ษัทฯ ยึดถือปฏิบตั ิตาม
ระเบียบการจัดซื ้อจัดจ้ าง



เจ้ าหนี ้ : บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้ มีการชาระคืนเงินกู้ และดอกเบี ้ย ให้ กบั
เจ้ าหนี ้กู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้ วนตามกาหนดเวลา และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลงอย่างครบถ้ วน ใน
กรณีมีข้อโต้ แย้ งหรื อข้ อที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ บริ ษัทจะแจ้ งและเจรจากับเจ้ าหนี ้ล่วงหน้ าเพื่อร่ วมกันหาแนว
ทางแก้ ไขในเบื ้องต้ น



พนั กงาน : บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ดูแล และปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสมต่อพนักงาน ทัง้ ในด้ านโอกาส ผลตอบแทน
การแต่งตังโยกย้
้
าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน บริ ษัทฯ เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงาน และปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ทุกระดับด้ วยความเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน



คู่แข่ งทางการค้ า : บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ดาเนินธุรกิจภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ น
ความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญาของผู้อื่น หรื อคูแ่ ข่งทางการค้ า



ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้ อม สุขภาพ ความปลอดภัย : บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ รักษาไว้ ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย และ/หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และให้ ความร่ วมมือกับภาครัฐอย่างสม่าเสมอ ดูแลป้องกันมิให้ การดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม ส่งเสริ มและสร้ างสรรค์สงั คม ทังใน
้
ส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่ง เสริ มด้ านการศึกษา การประหยัดพลัง งาน และการรักษาสิ่งแวดล้ อม เพื่อความ
เจริ ญก้ าวหน้ าต่อสังคมโดยธรรม
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2. นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
1) กาหนดให้ การบริ หารความเสีย่ ง เป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานในทุกระดับชัน้ ที่ต้องตระหนัก
ถึงความเสีย่ ง ทังจากการด
้
าเนินธุรกิจ และจากการปฏิบตั ิงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน โดยให้ ความสาคัญในการ
บริ หารความเสีย่ งด้ านต่างๆ ให้ อยูใ่ นระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ซึง่ รวมถึงความเสีย่ งด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
2) ให้ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงองค์กร ที่เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบตั ิสากล เพื่อให้ เกิดการบริ หารจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนิ นงานของบริ ษั ทฯ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ และเพื่ อให้ เกิ ดการพัฒนาและการ
ปฏิบตั ิงานด้ านการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กรในทิศทางเดียวกัน โดยการนาระบบการบริ หารความเสี่ยงมาเป็ นส่วน
หนึง่ ในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดาเนินงานของบริ ษัทฯ รวมถึ งการมุ่งเน้ นให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ เพื่อสร้ างความเป็ นเลิศในการปฏิบตั ิงานและสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้มี
ส่วนได้ เสีย
3) กาหนดแนวทางป้องกันและ/หรื อลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เพื่อ บรรเทา หรื อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
ความสูญเสีย หรื อการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ที่อาจจะเกิดขึ ้น รวมถึง การติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสี่ยงอย่าง
สม่าเสมอ
3. นโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษัทฯ เชื่อว่า การบริ หารด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน เป็ นความรับผิดชอบขันพื
้ ้นฐาน
และเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญและจาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจ โดยบริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ส่งเสริ มให้ ทกุ หน่วยงานดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และจริ งจัง ควบคูก่ บั การพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งมัน่ สูค่ วามเป็ นเลิศ โดยมีแนวปฏิบตั ิตามนโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามั ย
และสภาพแวดล้ อมในการทางาน ดังนี ้
1) ป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่ วย เนื่องจากการปฏิบตั ิงาน ด้ วยความร่ วมมืออย่างจริ งจังของ
บุคลากรทุกคน รวมทังจ
้ ากัดและควบคุมความเสีย่ งในการปฏิบตั ิงานที่ไม่ปลอดภัย
2) ให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนอื่น ในการระงับเหตุฉุกเฉิน หรื ออุบัติเหตุอันเกิ ดจากการปฏิบัติงาน
ด้ วยความรวดเร็ วมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง
3) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบต่างๆ ในเรื่ องความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด และนามาตรฐานการจัดการ
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ดีมาใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
4) จัดให้ มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ ในการป้องกัน บรรเทา และควบคุมความเสีย่ งของการเกิดอุบตั ิเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพที่
อาจเกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิงาน การขนส่ง การบริ การ ตลอดจนมีแนวทางในการควบคุมสถานการณ์ ฉกุ เฉินเพื่อลดความ
สูญเสีย
5) มีระเบียบปฏิบตั ิ แผนการดาเนินการ และการฝึ กอบรมให้ ความรู้ แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อให้ มีความรู้
ความเข้ าใจและได้ รับข้ อมูลข่าวสารเพียงพอในเรื่ องความปลอดภัยในการทางาน เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการ
ทางาน หรื อโรคภัยต่างๆ
6) จัดให้ มีการดาเนินการด้ านความปลอดภัยของลูกจ้ างและผู้ที่เกี่ ยวข้ อง โดยจัดเตรี ยมสภาพแวดล้ อมในการทางานให้
ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
7) จัดให้ มีอปุ กรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ กบั ลูก จ้ างที่สอดคล้ องตามความเสี่ยงอย่างเพียงพอ พร้ อมใช้ งาน จัดให้ มี
การฝึ กอบรม การซักซ้ อม และควบคุมให้ เกิดการใช้ งานอย่างถูกต้ อง
8) ทบทวนนโยบายการจัดการด้ านความปลอดภัย และจัดให้ มีการตรวจสอบประเมินเป็ นระยะๆ
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4. นโยบายด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการมีสว่ นร่ วมในการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้ อมให้ มีคณ
ุ ภาพที่ดี และมีดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่ยงั่ ยืนต่อไป โดยนโยบายด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมของ
บริ ษัทฯ มีดงั นี ้
1) ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
2) มุง่ มัน่ ในการดาเนินการเพื่อลดและป้องกันการเกิดมลพิษ
3) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกาหนด และระเบียบวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
4) พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดด้ านสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
5. นโยบายการรับเรื่องร้ องเรียน
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทังภายในและภายนอกองค์
้
กร มีส่วนร่ วมในกระบวนการกากับดูแลกิจการ บริ ษัทฯ จึงกาหนด
นโยบายในกรณีที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ มีข้อสงสัย หรื อพบเห็นการกระทาที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับ หรื อจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรื อเหตุต้องสงสัยที่อาจจะมีการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ สามารถแจ้ งเบาะแส หรื อเรื่ องร้ องเรี ยน พร้ อมส่ง
รายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ กระบวนการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและช่องทางการรับเรื่ องร้ องเรี ยนปรากฏอยูใ่ น “นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
6. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้ าง หรือบุคคลอื่น ที่รับจ้ างทางานให้ แก่ บริษัทฯ
บริ ษัทฯ จะไม่กระทาการใดอันไม่เป็ นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้ าง หรื อบุคคลอื่นใด ที่รับจ้ างทางานให้ แก่ บริ ษัทฯ ไม่ว่าจะโดยการ
เปลีย่ นแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน หรื อสถานที่ทางาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้ าง หรื อกระทาการอื่นใดที่
มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้ วยเหตุผลที่บคุ คลนัน้
1) ให้ ข้อมูล ให้ ความร่ วมมือ หรื อให้ ความช่วยเหลือ ไม่ว่าด้ วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร หน่วยงานของรัฐ หรื อ
หน่ว ยงานกากับดูแล ในกรณี ที่ บุคคลเหล่านัน้ มีเ หตุอันควรเชื่ อโดยสุจ ริ ตว่ามีก ารฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ป ฏิบัติ ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ รวมถึงกรณีฝ่าฝื นคูม่ ือมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
2) ให้ ถ้อยคา ยื่นเอกสารหลักฐาน หรื อให้ ความช่วยเหลือไม่วา่ ด้ วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร หน่วยงานของรัฐ หรื อ
หน่วยงานกากับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา หรื อตรวจสอบ กรณี มีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงกรณีฝ่าฝื นคู่มือมาตรการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่
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หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูล และความโปร่ งใส
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ทังข้
้ อมูลทาง
การเงิ นและข้ อมูลที่ไม่ใ ช่ทางการเงิ น เพื่อให้ นักลงทุน และผู้มีส่ว นได้ เสียทุกกลุ่มได้ มี ข้อมูลที่ เชื่ อถื อ ได้ และเพี ยงพอประกอบ
การตัดสินใจ โดยกาหนดให้ สานักงานเลขานุการบริ ษัท และฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้ าที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่ อสาร และ
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของบริ ษัทฯ ที่เป็ นประโยชน์ แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป ทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และทัว่ ถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้ งสารสนเทศ
ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ การแถลงผลประกอบการประจาไตรมาส
การแถลงแผนงานในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ข้ อมูลที่สาคัญที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน ได้ แก่ แบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง
ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่างๆ สารสนเทศแจ้ งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ของบริ ษัทฯ จรรยาบรรณทางธุรกิจ กิจกรรมและแผนการดาเนินงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
การเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ ข้อมูลทางการเงินอย่ างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา
ข้ อมูลที่ แสดงในรายงานทางการเงิ นมีความถูกต้ อ ง เป็ น ไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รั บรองโดยทั่วไป และผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็ นอิสระ
 บริ ษัทฯ จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้ ค่กู บ
ั รายงาน
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี
 บริ ษัทฯ จัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรื อ MD&A)
เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทังนี
้ ้ เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลและเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในแต่ละไตรมาสได้ ดียิ่งขึ ้น นอกเหนือจากข้ อมูลตัวเลขในงบ
การเงินเพียงอย่างเดียว
 เปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริ การไว้ ในรายงานประจาปี
 เปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวน
ครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผา่ นมาในรายงานประจาปี หัวข้ อ “การกากับดูแลกิจการ - คณะกรรมการ
ชุดย่อย”
 บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ
รายงาน ดังนี ้
 รายงานเมื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารครัง้ แรก
 รายงานทุกครัง้ เมื่อมีการเปลีย
่ นแปลงข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสีย
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2.

ผู้สอบบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ได้ รับการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความเป็ นอิสระ มีความรู้ ความชานาญ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กาหนด เพื่อให้
ความมั่นใจแก่ คณะกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้น ว่า งบการเงิ นของบริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่อย สามารถแสดงฐานะทางการเงิ น
และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ได้ ตามความเป็ นจริ ง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าว
ปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ ว 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน และบริ ษัทฯ สามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับ
ผู้สอบบัญ ชี รายเดิมก็ ได้ และสามารถแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ร ายที่พ้น จากการปฏิบัติห น้ าที่เนื่ องจากการหมุน เวียนผู้สอบบัญ ชี
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยสองรอบปี บญ
ั ชี นับแต่วนั ที่ผ้ สู อบบัญชีรายดังกล่าวพ้ นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ 7
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯย่อย ซึง่ จัดทาขึ ้นตามมาตรฐานและหลักการ
บัญชีที่รองรับทัว่ ไป โดยใช้ นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้ องและครบถ้ วน เพื่อให้ สามารถสะท้ อน
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ตามความเป็ นจริ ง คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการรายงานผลการดาเนินงาน และเปิ ดเผยข้ อมูล
ที่สาคัญอย่างโปร่ งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน
รวมทังระบบการควบคุ
้
มภายใน ให้ เป็ นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ มนั่ ใจว่างบการเงินของบริ ษัทฯ สามารถเชื่อถือได้

7

ประกาศแนวปฏิ บตั ิ ที่ นป.5/2561 เรื ่องแนวทางหารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในตลาดทุน
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างของคณะกรรมการ
 กาหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท ต้ องมีก รรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ง ของจ านวน
กรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นระเทศไทย
 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
และ/หรื อ มีจานวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน
 ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้ มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และมีการ
ถ่วงดุลอานาจในการดาเนินงาน
2. คุณสมบัติของกรรมการ
 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่น ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ


มีความรู้ ความสามารถ ประวัติก ารทางานที่ ดี มี ความเป็ นอิ สระ ปฏิบัติ หน้ า ที่กรรมการด้ วยความซื่ อสัต ย์ มี คุณธรรม
จริ ยธรรม และสามารถเข้ าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ



มีความรู้ ความสามารถ ในหนึง่ หรื อมากกว่าหนึง่ ด้ านที่สาคัญ ซึง่ จะสร้ างคุณประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ แก่
(1) ธุรกิจผลิตและจาหน่ายน ้ามันไบโอดีเซล
(2) ธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทางเลือก
(3) มีความรู้ เฉพาะด้ าน ซึ่งเป็ นประโยชน์ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถเจริ ญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
เช่น ด้ านบัญชี การเงิน กฎหมาย การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น
(4) การกากับดูแลกิจการที่ดี



ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บริ ษัท และไม่ดารงตาแหน่งใดๆ ในบริ ษัทคู่แข่งทางธุรกิจของ
บริ ษัทฯ



คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสามารถดารงตาแหน่งกรรมการที่ 1) บริ ษัทอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริ ษัทจด
ทะเบียน 2) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรได้ แต่ทงั ้ นี ้ ในการเป็ นกรรมการดังกล่าวต้ องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้ าที่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์



กรณีเป็ นกรรมการอิสระ 8 ต้ องมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระ ดังนี ้
(1) ถื อหุ้นไม่เกิ น ร้ อยละ 0.8 ของจานวนหุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษั ทย่อย บริ ษัทร่ ว ม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ อง 9 ของกรรมการอิสระ
รายนันๆ
้ ด้ วย

คุณสมบัติกรรมการอิ สระของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 17 (2) ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที ่ ทจ.39/2559 เรื ่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ กล่าวคื อนิ ยาม/คุณสมบัติกรรมการอิ สระของบริ ษัทฯ เข้มงวดกว่าข้อกาหนดของ ก.ล.ต. และตลา ด
หลักทรัพย์ฯ
8

9

ผู้ทีเ่ กีย่ วข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน 10 ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่ อ ยล าดับ เดี ย วกั น 11 ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้ ทังนี
้ ้
ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ 12 กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษั ท ฯ และไม่ เ ป็ น ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก รรมการอิ ส ระ ผู้บ ริ ห าร หรื อ หุ้น ส่ว นผู้จัด การของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ ว ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะพ้ นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา
หรื อ ที่ ถื อ หุ้น เกิ น ร้ อยละ 1 ของจ านวนหุ้น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสีย งทัง้ หมดของบริ ษั ท อื่ น ซึ่ง ประกอบกิ จ การที่ มี สภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
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11
12

กรรมการที ่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน หมายถึ ง กรรมการที ่ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หาร กรรมการที ่ทาหน้าที ่รับผิ ดชอบเยี ่ยงผู้บริ หาร และกรรมการที ่มี
อานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงไว้ว่าเป็ นการลงนามผูกพันตามรายการที ค่ ณะกรรมการมี มติ อนุมตั ิ ไว้แล้ว และเป็ นการลงนามร่ วมกับกรรมการราย
อืน่
บริ ษัทฯ ย่อยลาดับเดียวกัน หมายถึง บริ ษัทฯ ย่อยตัง้ แต่ 2 บริ ษัทฯ ขึ้นไปทีม่ ีบริ ษัทฯ ใหญ่เป็ นบริ ษัทฯ เดียวกัน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จ ตามนิยาม หนังสือเวียนที ่ กลต.ก.(ว) 11/2552 เรื ่อง การปรับปรุงข้อกาหนดเกีย่ วกับกรรมการอิสระ
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3. วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการ และการพ้ นตาแหน่ ง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการแบ่งเป็ นสามส่วนได้ ไม่พอดี
ให้ ออกจานวนที่ใกล้ เคียงที่สดุ กับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ครบกาหนดวาระ มีสิทธิได้ รับการเลือกตังให้
้ กลับมาดารงตาแหน่ง
ต่อไปได้
นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
 ตาย
 ลาออก
 ขาดคุณสมบัติ หรื อมี ล ัก ษณะต้ องห้ า มตามกฎหมายว่า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจ ากัด หรื อ กฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก
 ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการต้ องประชุมอย่างน้ อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ โดยกาหนดวันประชุมไว้ ลว่ งหน้ าตลอดทังปี
้ และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษตามความจาเป็ น
2) ในการประชุมคณะกรรมการต้ องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบ
องค์ประชุม
3) ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริ ษัทฯ จะแจ้ งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
4) ประธานกรรมการ ควรจัดสรรเวลาให้ กรรมการสามารถอภิปรายปั ญหาสาคัญแต่ละวาระอย่างเพียงพอ
5) กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร มีการประชุมกันเองอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารหรื อฝ่ ายจัดการ
เข้ าร่วมประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ อภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อเรื่ องที่อยู่ในความสนใจ
โดยมีการรายงานให้ ประธานคณะกรรมการบริ หาร (CEO) รับทราบผลการประชุม
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5. หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Duty of Care, Duty of Obedience, Duty of Loyalty and Duty of Disclosure)


ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) เคารพต่อกฎหมายและกฎระเบียบของบริ ษัทฯ อย่าง
สม่าเสมอ (Duty of Obedience) และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ องครบถ้ วน โปร่ งใส ทันเวลา (Duty of
Disclosure) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน



ก าหนดวิ สัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและทิ ศทางการด าเนิ นงานของบริ ษั ทฯ และควบคุมดูแลให้ ฝ่ายจัดการด าเนิ นงาน
ตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้ แก่บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน



กาหนดนโยบายและกากับดูแลให้ บริ ษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมัน่ ใจ
ว่าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนักและให้ ความสาคัญกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่พิจารณาตัดสินในเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่
การซื ้อขายกิจการ อานาจการบริ หาร และรายการอื่นใดทีก่ ฎหมายกาหนด





คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกาหนดค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หาร



คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร โดยให้ มีความตังใจและ
้
ระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน



คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบจัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทัง้
ดูแลให้ มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การบริ หารจัดการความเสีย่ ง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล



คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบไม่ให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัท



คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่ บั
รายงานผู้สอบบัญชีไว้ ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่ องสาคัญๆ ตามนโยบายข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการ
บริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ต้ องจัดให้ มีการเปิ ด เผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน มีมาตรฐาน
โปร่งใส และทันเวลา



จัดให้ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ



จัดให้ มีกระบวนการบริ หารความเสีย่ งที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามผลอย่างสม่าเสมอ



จัดให้ มี และกากับดูแลให้ มี การดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการทีดี และมีการติดตามผลอย่างสม่าเสมอ



จัดให้ มีเลขานุการบริ ษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้ คณะกรรมการและบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง



จัดให้ มีระเบียบจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เพื่อเป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิงานภายในบริ ษัทฯ



กรรมการอิสระควรใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์ การบริ หารงาน การใช้ ทรัพยากร การแต่งตัง้
กรรมการ และการกาหนดมาตรฐานการดาเนินธุรกิจ รวมทังพร้
้ อมที่จะคัดค้ านการกระทาของฝ่ ายจัดการหรื อกรรมการอื่น
ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้ งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
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คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจด้ วยการว่าจ้ างที่ปรึ กษาภายนอกด้ วย
ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ง อย่างใด
แทนคณะกรรมการก็ ไ ด้ แต่ ก ารมอบอ านาจดัง กล่ า วข้ างต้ น จะต้ องไม่ มี ลัก ษณะเป็ นการมอบอ านาจ หรื อ การ
มอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการหรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรื อบุคคล
ที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง มี ส่ว นได้ เ สี ย หรื อ มี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ นลัก ษณะอื่ น ใด หรื อ มี ค วามขัด แย้ ง กับ
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ยกเว้ นเป็ นการขอมติรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิไว้ แล้ ว

บทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการมีบทบาทหน้ าที่กากับดูแลการใช้ นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ์ ของฝ่ ายจัดการ รวมทังให้
้
คาแนะนาและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการ แต่ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงานประจาของบริ ษัทฯ
 ประธานกรรมการทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ กรรมการ
ทุกคนมีสว่ นร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้ การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้นดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จนสาเร็ จลุลว่ ง
 รับผิด ชอบในฐานะผู้นาของคณะกรรมการในการก ากับ ติ ด ตาม ดูแลการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
 เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
 เป็ นผู้ลงคะแนนเสียงชี ้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ ายเท่ากัน
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อานาจอนุมัติของคณะกรรมการ
 อนุมตั ิปรับปรุงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบายของบริ ษัท
 อนุมตั ิแผนกลยุทธ์ทงระยะสั
ั้
นและระยะยาว
้
รวมทังอนุ
้ มตั ิแผนปฏิ บตั ิการ งบประมาณ และอัตรากาลังประจาปี ซึ่งจัดทา
ขึ ้นโดยสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์
 อนุม ัติ ง านที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ บ ริ ษั ท ผู้ถื อ หุ้น และผู้มี ส่ว นได้ เ สีย และติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของผู้บ ริ ห ารและ
ร่วมพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะในการแก้ ไขปั ญหาอย่างเหมาะสม
 อนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
 อนุมตั ิโครงสร้ างองค์กรของบริ ษัท
 เลือกตังและแต่
้
งตังกรรมการคณะกรรมการบริ
้
ษัท ในกรณีที่มีกรรมการออกจากตาแหน่งระหว่างปี
 อนุมตั ิการลงทุนในการขยายธุรกิจ และการร่วมลงทุน
 แต่งตัง้ ถอดถอน และเปลีย่ นแปลง กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
 อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
 อนุมตั ิการปรับอัตราค่าตอบแทนสาหรับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
 อนุมตั ิแผนการสืบทอดตาแหน่งสาหรับตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูง
 อนุมตั ินโยบายทางด้ านบัญชี การลงทุนเพิ่ม การตัดหนี ้สูญ หรื อการตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ
 แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท
 เห็นชอบในประเด็นต่างๆ ก่อนนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ ดังต่อไปนี ้
1. การเข้ า ท ารายการที่เ กี่ ย วโยงกันและการได้ มาจ าหน่ายไปซึ่ง สินทรั พ ย์ ที่สาคัญของบริ ษั ท ตามที่ กฎหมายและ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
2. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
3. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
4. การเพิ่มเติมหรื อแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับบริ ษัท
5. การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
6. การออกหลักทรัพย์ใดๆ นอกเหนือจากหุ้นสามัญ
7. การเลิกบริ ษัท/การควบเข้ ากับบริ ษัทอื่น
8. กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมประจาปี
9. การประกาศจ่ายเงินปั นผลประจาปี
10. กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้ อบังคับบริ ษัท กาหนดให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
 บริ หารกิจ การของบริ ษั ทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบัง คับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ตลอดจน นโยบาย
กฎระเบียบ กฎข้ อบังคับ และมติคณะกรรมการบริ ษัท
 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
 จัดทาแผนธุรกิจ งบประมาณและเป้าหมายการดาเนินงานประจาปี รวมทังปรั
้ บปรุ งแก้ ไขแผนการดาเนินงานดังกล่าวใน
ระหว่างปี หากเห็นว่าจาเป็ นเพื่ อให้ สอดคล้ องกับเหตุการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
 ดาเนินการให้ มีการนานโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทไปปฏิบตั ิให้ บรรลุผล
สาเร็ จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
 เสนอรายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทสาหรับรายไตรมาสและประจาปี และรายงานอื่นที่เห็นว่ามี
ความสาคัญต่อการดาเนินงานของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณารับทราบหรื อให้ ความเห็นชอบ
 จัดทาหรื อปรับปรุงแก้ ไขโครงสร้ างองค์กร (Organization Chart) รวมทังก
้ าหนดอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้บริ หาร
ที่อยูภ่ ายใต้ การบังคับบัญชา และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
 ควบคุมดูแลการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังก
้ ากับดูแลให้ พนักงานของบริ ษัทมีการ
ปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎระเบียบ กฎข้ อบังคับ คาสัง่ และมติของคณะกรรมการบริ ษัทอย่างเคร่งครัด
 มี อ านาจพิ จ ารณาอนุม ัติ ห รื อ ด าเนิ น การในเรื่ อ งต่า งๆ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นตารางการมอบหมายอ านาจด าเนิ น การ
ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิไว้ แล้ ว ทังนี
้ ้การใช้ อานาจอนุมตั ิดงั กล่าวไม่สามารถกระทาได้ ในกรณีที่บคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความ
ขัด แย้ งทางผลประโยชน์ อื่ นใดกับ บริ ษัท หรื อ บริ ษัท ย่อ ย เว้ นแต่เป็ นการอนุมัติร ายการธุร กิ จ ปกติ ที่มี เงื่ อ นไขการค้ า
โดยทัว่ ไปและคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิในหลักการไว้ แล้ วตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ อานาจประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตลอดจนการมอบอานาจแก่บคุ คลอื่นที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเห็นสมควร จะไม่
รวมถึงอานาจหรื อการมอบอานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องซึ่งอาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย
หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรื อมีความขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัท ฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(ถ้ ามี) หรื อรายการที่ไม่อยู่ภายใต้ การดาเนินธุรกิจปกติทวั่ ไปของบริ ษัท ฯ ซึ่งการอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิตามที่ข้อบังคับของบริ ษัท ฯ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และฉบับที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม เพื่อทาหน้ าที่จดั ทาและจัดเก็บเอกสารสาคัญของบริ ษัท ได้ แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาปี ของบริ ษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
และการจัดเก็บรายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรื อผู้บริ หารบริ ษัท รวมถึงการดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนประกาศกาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
1) กลไกในการกากับดูแลที่ทาให้ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย ในการกับดูแล
การดาเนินงานของบริ ษัทย่อย บริ ษัทฯ ส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ไปเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ ผู้มีอานาจ
ควบคุมในบริ ษัทย่อยดังกล่าวอย่างน้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยนัน้
มีหน้ าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัทย่อย นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ กาหนดให้ บคุ คลที่ได้ รับแต่งตังจากบริ
้
ษัทนัน้
ต้ องดูแลให้ บริ ษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่ องการทารายการเกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรื อการทา
รายการสาคัญอื่นใดของบริ ษัทย่อยให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และใช้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและการทา
รายการข้ างต้ นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษัทฯ รวมถึงต้ องกากับดูแลให้ มีการจัดเก็บข้ อมูล และการบันทึกบัญชี
ของบริ ษัทย่อย ให้ บริ ษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมเพื่อจัดทางบการเงินรวมได้ ทนั กาหนดเช่นกัน
2) ข้ อตกลงระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริ หารจัดการบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม (shareholder’s agreement) บริ ษัท
ฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้ถือหุ้นในการบริ หารจัดการบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
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6. การแต่ งตัง้ คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการ เพื่อช่วยกากับดูแล และกลัน่ กรองงานที่มีความสาคัญในด้ านต่างๆ โดยกาหนด
รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจา คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้ วย
 คณะกรรมการบริ หาร
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร
รายละเอียดของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะมีดงั ต่อไปนี ้


คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารจะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัท ซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท โดย
มีจานวนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร และคณะกรรมการบริ ษัทจะแต่งตัง้ กรรมการบริ หารคนหนึ่งเป็ นประธาน
กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หาร ซึง่ ผ่านการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ มีขอบเขตอานาจและหน้ าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร
1) พิ จ ารณาและกลั่น กรองทิ ศ ทางด าเนิ น งาน แผนธุ ร กิ จ และกลยุท ธ์ ในการด าเนิ น งานให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2) ควบคุมดูแลการดาเนิน ธุรกิ จของบริ ษัทฯ ให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดาเนิ นงาน กลยุทธ์ ทางธุ รกิ จ
และงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และกาหนดให้ ผ้ บู ริ หารรายงานผลงานให้ คณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณานโยบายตามที่กาหนด
3) กาหนดให้ มีระบบการส่งเสริ ม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและ
ผู้เ กี่ ย วข้ อ งทุก ฝ่ าย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่า งๆ เพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การ
เปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกาหนดของกฎหมาย
4) พิจารณาระเบียบวิธีปฏิบตั ิ คู่มือการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ การดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องมีการ
ปฏิบตั ิเป็ นไปตามที่หน่วยงานราชการกากับดูแลกาหนด
5) จั ด ให้ มี ร ะบบควบคุ ม ภายใน และระบบบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อมทัง้ มี ร ะบบการก ากั บ ดู แ ล
การปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับต่างๆ รวมทังบรรษั
้
ทภิบาลในการประกอบธุรกิจ
6) พิจารณานาเสนอนโยบายทางด้ านการบัญชี การลงทุนเพิ่ม การตัดหนี ้สูญ หรื อการตัดจาหน่ายทรัพย์สินของบริ ษัทฯ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
7) พิจารณาอนุมตั ิการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
8) ทาหน้ าที่ หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นตัวแทนของคณะกรรมการบริ ษัท ในการเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ เพื่อประสานงานกับ
หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลของภาครั ฐ เช่ น ส านัก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น
9) พิจารณาวงเงินอนุมตั ิสาหรับการทารายการธุรกรรมปกติของบริ ษัทฯ สาหรับวงเงินไม่เกิน 250 ล้ านบาท
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10) พิจารณาเพื่ออนุมัติการว่าจ้ าง ย้ าย ปลด อนุมตั ิค่าตอบแทนของผู้บริ หาร ซึ่งรวมถึงการกาหนดบทลงโทษทางวินัย
การชดใช้ ค่าเสียหาย และการอนุมตั ิการลาออกของผู้บริ หาร เว้ นแต่ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและก
้
าห นด
ค่าตอบแทนแล้ ว
11) มีการประชุมอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยต้ องมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการบริ หารทังหมด
้
ทังนี
้ ้ อานาจของคณะกรรมการบริ หาร ตลอดจนการมอบอานาจแก่บคุ คลอื่นที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง
อานาจหรื อการมอบอานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องซึ่งอาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรื อมีความขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) หรื อรายการที่
ไม่อยูภ่ ายใต้ การดาเนินธุรกิจปกติทวั่ ไปของบริ ษัทฯ ซึง่ การอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิตามที่ข้อบังคับของบริ ษัทหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด


คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท จะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัทซึ่งได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท และมีคณ
ุ สมบัติ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์ กาหนด โดย
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้ วยสมาชิ กอย่ างน้ อย 3 คน โดยทุกคนต้ องเป็ น
กรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน


คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
2) ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้ อยหนึง่ คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้
4) มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) รายงานทางการเงิน








สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้ วนของข้ อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ ในรายงานทางการเงิน
สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสาคัญ รวมทังรายการที
้
่มีความซับซ้ อนหรื อ
ผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้ วิจารณญาณในการตัดสิน
สอบทานฝ่ ายบริ หารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบความเสี่ยงที่สาคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
และแผนที่จะลดความเสีย่ งดังกล่าว
สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทางบการเงิน
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2) การควบคุมภายใน




สอบทานว่าฝ่ ายบริ ห ารได้ ก าหนดให้ มี การควบคุมภายใน รวมถึง การควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม เพียงพอและครอบคลุมความเสีย่ งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้น ซึง่ รวมถึงความเสีย่ งด้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ และแนวทางการสือ่ สารความสาคัญของการควบคุมภายในทัว่ ทังบริ
้ ษัท
สอบทานเพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการเข้ าควบคุมภายในที่ผ้ ตู รวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอ
นันฝ่
้ ายบริ หารได้ นาไปปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว

3) การตรวจสอบภายใน







สอบทานและอนุมัติแ ผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี ต ลอดจนบุค คลากรและทรั พ ยากรที่จ าเป็ น ในการ
ปฏิบตั ิงาน
สอบทานกิจกรรมและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในให้ สามารถปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ นอิสระ ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในว่าได้ มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
สอบทานประสิทธิ ภาพของผลการปฏิบัติตามคู่มือมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นของบริ ษัทฯ รวมทัง้
พิจารณาตรวจสอบตามนโยบายการแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระทาผิดและการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของ
บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ได้ ทกุ รูปแบบ

4) การกากับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อ การดาเนินงานของบริ ษัทที่นาเสนอ
โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ
 สอบทานข้ อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้ าที่ในการกากับดูแลบริ ษัทและผลการติตามแก้ ไขรวมถึงรายงานให้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัท
 สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ ไขใน
กรณีที่ไม่มีการปฏิบตั ิตาม


5) พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน
6) คัดเลือก เสนอ แต่งตัง้ และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี


รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

7) การปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรม จรรยาบรรณผู้บริ หารและพนักงาน




สอบทานให้ มนั่ ใจว่าหลักจริ ยธรรมธุรกิ จและจรรยาบรรณผู้บริ หารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกัน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ จดั ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และผู้บริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ
ส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การปฏิ บัติ ต ามหลัก จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้อ งกัน ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
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8) จัดทารายงานกิ จกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ข องบริ ษัท ฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9) ความรับผิดชอบอื่นๆ





ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมาย
สอบทานและประเมิ น กฎบัต รของคณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งสม่ า เสมอ และน าเสนอขออนุมัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัท เมื่อมีการแก้ ไข
จัดให้ มีการประเมินตนเองอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ และนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท

 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทบ
คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและก
้
าหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้ าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการ
กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
13
กรรมการชุดย่อย รวมทังผู
้ ้ บริ หารระดับสูง และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย ตามกระบวนการสรรหาที่กาหนด
และกาหนดนโยบาย รู ปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทังก
้ าหนด
ค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูง และบุคคลซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยประกอบด้ วยประธานที่เป็ น
กรรมการอิสระ และมีสมาชิกอย่างน้ อยกึ่งหนึง่ เป็ นกรรมการอิสระ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เลือก
สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 1 คน เป็ นประธานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน


หน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1) พิจารณานโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูง สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคณ
ุ ธรรม
จริ ยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสม และมีความหลากหลายทังในด้
้ านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ ประสบการณ์ เพศ
เชื ้อชาติ ศาสนา ถิ่นกาเนิด ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้ าน ที่สมควรได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
และ/หรื อ ผู้บริ หาร แล้ วแต่กรณี และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2) เสนอรูปแบบ โครงสร้ าง และหลักเกณฑ์ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย ของบริ ษัทฯ โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิตอ่ ไป
3) พิจารณาทบทวนโครงสร้ างและอัต ราค่า ตอบแทนของกรรมการให้ สอดคล้ อ งกับ สภาวะตลาด ณ ปั จ จุบัน และ
เหมาะสมกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนยึดหลักเกณฑ์ วิธีการความเป็ นธรรม ความสมเหตุสมผล โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบตั ิงานเป็ นรายบุคคล ขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบ และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย และแนวปฏิบตั ิของบริ ษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนแนวปฏิบตั ิของบริ ษัทอื่น ที่มีขนาดใกล้ เคียงกับ
บริ ษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ตามลาดับต่อไป
4) ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการและผู้บริ หาร
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ผู้บริ หารระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที บ่ ริ หาร หรื อ กรรมการผู้จดั การ หรื อผู้ดารงตาแหน่งเที ยบเท่าที เ่ รี ยกเป็ นอย่างอืน่
ของ บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
33

5) พิจารณาให้ มีการจัดทาแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร หรื อผู้บริ หารระดับสูง เพื่อเตรี ยมความพร้ อมเป็ นแผนต่อเนื่องให้ มีผ้ สู ืบทอดงานในกรณีที่ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร หรื อผู้บริ หารระดับสูงในตาแหน่งนันๆ
้ เกษี ยณอายุหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เพื่อให้ การบริ หารงานของ
บริ ษัทฯ สามารถดาเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง
6) พิจารณากรรมการบริ ษัทกรณีที่ตาแหน่งว่างลง เนื่องจาก
 ออกตามวาระ – พิจ ารณาสรรหาและคัด เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี คุณสมบัติ เ หมาะสมเป็ นกรรมการเพื่อเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท และขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี
 ออกเพราะเหตุอื่ น นอกเหนื อ จากถึ ง คราวออกตามวาระ – พิ จ ารณาสรรหาและคัด เลื อ กผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแต่งตังทดแทนต
้
าแหน่งที่
ว่างลง
7) สนับสนุนให้ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษัท
8) พิจารณาให้ มีการจัดทาแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้ กรรมการปั จจุบนั และกรรมการเข้ าใหม่ให้ เข้ าใจ
ธุรกิ จที่กรรมการบริ ษัทดารงตาแหน่งอยู่ บทบาทหน้ าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ภาวะ
อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
9) คัดเลือกกรรมการบริ ษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแต่งตังเมื
้ ่อมีตาแหน่งว่างลง
10) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอย่างสม่าเสมอ
11) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อทาหน้ าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการกาหนด
นโยบายการบริ หารความเสี่ยง ให้ ครอบคลุมทัว่ ทังองค์
้ กร รวมทังการก
้
ากับดูแลให้ มีระบบ หรื อ กระบวนการบริ หารจัดการ
ความเสีย่ ง เพื่อขจัด / ลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยกาหนดองค์ประกอบขอบเขตอานาจ หน้ าที่
และความรับผิดชอบ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 5 คน โดยมีหน้ าที่นาเสนอและให้ การสนับสนุน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้ องมีความรู้ ด้านการเงิน บัญชี กฎหมาย หรื อความรู้ ความ
ชานาญเกี่ยวกับ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อการบริ หารความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เลือก
สมาชิกของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 1 คน เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
 หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
1) กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยง การกากับดูแล และสนับสนุนให้ มีการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิ ภาพ
ครอบคลุมการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึงความเสีย่ งด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนพิจารณาและทบทวน
มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันความเสีย่ งเหล่านันให้
้ อยูใ่ นระดับความเสีย่ งที่สามารถยอมรับได้
2) ติดตามการนาไปปฏิบตั ิ สอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ยง และดาเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการจัดการความ
เสีย่ งมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริ หารความเสี่ยง
ได้ ถกู นาไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
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3) ประสานงานร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้ อมูลที่เกี่ยวกับความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อ บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ เกิดวัฒนธรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม


คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริ ษัท แต่งตังคณะกรรมการบรรษั
้
ทภิบาล ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อย 3 คน โดยมีหน้ าที่กาหนด
และทบทวนนโยบาย ข้ อกาหนด และวิธีการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลที่ดี กาหนดนโยบายและวางแผน
เกี่ยวกับกิ จการที่เกี่ยวข้ องกับความรั บผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้ าของแผนงานบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมทังให้
้ ข้อแนะนาและการสนับสนุนที่จาเป็ น ตรวจประเมินภายในด้ วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกาหนด
ประเด็นที่ความปรับปรุ ง เป็ นตัวแทนบริ ษัทฯ ในการสื่อสารและการดาเนินกิจการด้ านบรรษัทภิบาลทังกั
้ บผู้บริ หาร พนักงาน
และหน่วยงานภายนอก
 หน้ าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1) กาหนดนโยบาย ข้ อกาหนด และวิธีการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลที่ดี และวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่
เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีสว่ นได้ เสียซึง่ ประกอบด้ วย
1.1) ผู้ถือหุ้น 1.2) พนักงาน 1.3) สังคม 1.4) คูค่ ้ า 1.5) เจ้ าหนี ้ และ 1.6) ผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ
2) ดาเนินการติดตามความคืบหน้ าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทังให้
้ ข้อแนะนาและ
การสนับสนุนที่จาเป็ น
3) ตรวจประเมินภายในด้ วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกาหนดประเด็นที่ความปรับปรุง
4) เป็ นตัวแทนบริ ษัทฯ ในการสื่อสารและการดาเนินกิจการด้ านบรรษัทภิบาลทังกั
้ บผู้บริ หาร พนักงานและหน่วยงาน
ภายนอก
5) พิจารณาทบทวนและเสนอข้ อแก้ ไขขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้ สอดคล้ อง
กับเหตุการณ์ปัจจุบนั
6) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย



คณะกรรมการกลยุทธ์ องค์ กร
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังคณะกรรมการกลยุ
้
ทธ์องค์กร เพื่อทาหน้ าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัท ในการพิจารณาแนวทาง
เชิงกลยุทธ์โดยรวมของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
 ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร
1) พิจารณาและกาหนดทิศทางกลยุทธ์โดยรวมของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิ
2) สอบทานทิศทางกลยุทธ์ องค์กรของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัท และพิจารณาเสนอขออนุมตั ิแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ทิศทาง
กลยุทธ์ที่สาคัญ ตามความจาเป็ นต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3) พิจารณาและศึกษาเชิงกลยุทธ์ หรื อแนวคิดใหม่ ธุรกิจใหม่ รวมทังศึ
้ กษาโครงสร้ างองค์กรในภาพรวม เพื่อกาหนด
ทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการสนับสนุนทิศทางและกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัท และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4) แต่ ง ตัง้ คณะท างานหรื อ จัด หาที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู้เ ชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ ค าแนะน าหรื อ ให้ ค วามเห็ น ตามที่
คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรพิจารณาว่าเหมาะสมและจาเป็ น
5) รายงานผลการปฏิบตั ิงานที่สาคัญ รวมทังประเด็
้
นสาคัญต่างต่อคณะกรรมการบริ ษัท
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6) พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอเหมาะสมของกฎบัตรของคณะ รวมทังประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิงานของ
ตนเองเป็ นประจาทุกปี
7) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการทาประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวของกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตามแบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ ทาแบบประเมินทังคณะและรายบุ
้
คคล
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ คณะกรรมการร่วมกันกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง ทังคณะและรายบุ
้
คคล การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเองถูกกาหนดให้ ต้องจัดทาเป็ นประจาทุกปี และคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
จะร่วมกันพิจารณาผลการประเมินเพื่อกาหนดแนวทางปรับปรุงการทางานต่อไป
8. ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้ าที่กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และ
นาเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิ จากผู้ถือหุ้นต่อไปตามลาดับ โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน
ซึง่ คานึงถึงความเหมาะสมกับหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้ รับจากกรรมการ
นอกจากค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว บริ ษัทฯ ยังคานึงถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้นจากการมีคณะกรรมการชุดย่อย
เพิ่มขึ ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ เสนอเพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย สาหรับการ
กาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีขนตอนการพิ
ั้
จารณา จะต้ องผ่านขันตอนการพิ
้
จารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
9. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ
ปฐมนิเทศกรรมการเข้ าใหม่ (Director Orientation)
กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้ จะได้ รับทราบข้ อมูลของบริ ษัทฯ กฎระเบียบและข้ อมูลธุรกิจที่สาคัญของบริ ษัทฯ ต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ก รรมการ โดยเลขานุการบริ ษัท ได้ รับ มอบหมายให้ น าส่ง ข้ อ มูลเกี่ ย วกับ โครงสร้ างองค์ ก ร ลักษณะการประกอบธุร กิ จ
โครงสร้ างการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ ข้ อบังคับของบริ ษัท คู่มือบริ ษัท ซึ่งประกอบด้ วยวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณการ
ดาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน การกากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้
กรรมการมีความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ ยังส่งเสริ มให้ กรรมการได้ รับการอบรมและพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บริ ษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนากรรมการและผู้บริ หารให้ มีความรู้และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการ
ทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง
10. แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดให้ มีแผนการสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ
เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ว่าจะดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทังจั
้ ดให้ มีการทบทวนแผนการสืบทอดตาแหน่งประจาทุกปี
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นโยบายว่ าด้ วยแผนการสืบทอดตาแหน่ ง
บริ ษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบในตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูงอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่า บริ ษัทฯ ได้ ผ้ ูบริ หารที่มีความเป็ นมืออาชี พ โดยได้ จัดให้ มีการติดตามความคืบหน้ าแผนสืบ ทอดตาแหน่งที่ครอบคลุม
ตาแหน่ง ดังนี ้
1) ระดับประธานกรรมการบริหาร หรือตาแหน่ งในระดับที่เทียบเท่ า
เมื่อตาแหน่งผู้บริ หารระดับประธานกรรมการบริ หาร หรื อตาแหน่งในระดับที่เทียบเท่า ว่างลง หรื อผู้ที่อยู่ในตาแหน่งไม่
สามารถ ปฏิบัติหน้ าที่ในตาแหน่งได้ บริ ษัทฯ จะมีระบบจัดการให้ ผ้ ูบริ หารในระดับใกล้ เคียง หรื อระดับรองลงมาเป็ น
ผู้รักษาการในตาแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด ทังนี
้ ้
บุคคลดังกล่าวจะต้ องเป็ นผู้ที่มีวิสยั ทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร ใน
กรณีที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาคุณสมบัติบคุ คลที่
ได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้อนุมตั ิแต่งตัง้
2) ระดับผู้บริหาร
เมื่อตาแหน่งระดับผู้บริ หารตังแต่
้ ผ้ อู านวยการขึ ้นไปว่างลง หรื อผู้ ที่อยู่ในตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งได้
บริ ษัทฯ จะพิจารณานาเสนอผู้สืบทอดตาแหน่งที่คดั เลือกไว้ เสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร ทังนี
้ ้ มีกระบวนการพิจารณา
ดังต่อไปนี ้


วิเคราะห์สถานการณ์ การประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ กลยุทธ์ บริ ษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
และประเมินความพร้ อมของกาลังคน เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้



กาหนดแผนสร้ างความพร้ อมของกาลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรื อสรรหาพนักงานเพื่อเตรี ยมทดแทนตาแหน่งที่
ว่างลง



สร้ างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึ กอบรมพนักงาน (Employee Training and Development)
ไว้ ลว่ งหน้ า ก่อนพนักงานจะเกษี ยณหรื อออกจากตาแหน่งก่อนเวลา



กาหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของ
พนักงานในตาแหน่งนันๆ
้ และจัดทาแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล (Individual Development Plan)



คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม



ใช้ เครื่ องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของพนักงาน



ระบุทายาทผู้สืบทอดตาแหน่ง จากการประเมิน และวิเคราะห์ศกั ยภาพ ผลงาน ของพนักงาน และต้ องมีการแจ้ งให้
พนักงานทราบล่วงหน้ า เพื่อเตรี ยมรับมอบและเรี ยนรู้งาน และกาหนดหาทายาทสารอง



พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็ นทายาทว่าจะสามารถมีพฒ
ั นาการ และสร้ างผลงานตามที่คาดหวังได้ จริ ง
หากไม่เป็ นตามคาดหมาย การเปลีย่ นตัวย่อมสามารถทาได้
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11. การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริ ษัท
1.) บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้ าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ
มีคุณ ธรรม จริ ย ธรรม และคุณ สมบัติเ หมาะสมและมี ความหลากหลายทัง้ ในด้ า นคุณ วุฒิ วิช าชี พ ทัก ษะ อายุ
ประสบการณ์ เพศ เชื ้อชาติ ศาสนา ถิ่นกาเนิด ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้ าน ตามหลักเกณฑ์มาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังยั
้ งพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ จากนันจึ
้ ง นา
รายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
แต่งตังต่
้ อไป
2.) ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสาม ถ้ าจานวนที่แบ่งออกให้
ตรงเป็ นส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสามของคณะกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งใน
ปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จับฉลากกันว่าผู้ใดจะต้ องออกจากการเป็ นกรรมการ ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งแล้ ว
อาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้
3.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตามข้
ั้
อ 3.1 เลือกตังบุ
้ คคลเดียว หรื อหลายบุคคลเป็ น
กรรมการได้ แต่จะแบบคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3.3 บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นกรรรมการเท่าจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ อง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่ที่ประชุมผู้ถือหุนต้ องเลือกในครัง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
4.) ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายมหาชนและกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์
เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่าสอง
(2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมการซึง่ ตนแทน มติของคณะกรรมการจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการ
ที่เหลือ
5.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนนไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หุ้นที่ถือหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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