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 สารจากประธานกรรมการบริษัท      

 

  
  ในนามคณะกรรมการบริษัท พลังงานบริสุทธิ์  จ ากัด (มหาชน) ผมขอเรียนให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  
ให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญ และความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นพัฒนาบริษัทฯ 
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยยึดหลักของคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นบรรทัดฐานในการท างานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดให้จัดท าคู่มือฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดถือ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 
  ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนที่ต้อง
รับทราบ ท าความเข้าใจ รวมทั้งยึดถือ และปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือของบริษัทฯ ฉบับนีโ้ดยเคร่งครัด ตลอดไป 

 
 

                         ในนาม 
               บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
         
        ____________________________________ 

 (นายสมใจนึก   เองตระกูล) 
  ประธานกรรมการบรษิัท 

                วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 
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 วัฒนธรรมองค์กร      

 
 
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนด “วัฒนธรรมองค์กร” 1 เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจน 
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1) วิสัยทัศน์  (Vision) 

เป็นผู้น าในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น  
ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม 

 
 

2) พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
2. ส่งเสริมการใช้พชืพลังงาน และพลังงานธรรมชาติ เพื่อลดมลพษิแก่สิ่งแวดล้อม 
3. สนับสนุน นโยบายภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงดา้นพลังงานของประเทศ 
4. ด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม สร้างความไวว้างใจต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น 
5. วางรากฐานด้านบุคลากร เพื่อการเติบโตอยา่งมั่นคงและยั่งยืน 

 
 

3) ค่านิยม (Values) – “ FIRST ” 

 F = Friend พันธมิตรท่ีดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

I = Integrity ด าเนินธุรกิจถกูต้อง เชื่อถอืได้ 

R = Resourcefulness ใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิผล 

S = Security สร้างความมั่นคงทางพลังงาน 

T = Transparency โปร่งใสมีธรรมาภิบาล 

 
 
 
 

                                                           
1 อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2557  
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 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ      

 
 
คณะกรรมการบริษัท ก าหนด “จรรยาบรรณในการด าเนนิธุรกิจ” 2 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติ โดยแบง่ออกเป็นหวัข้อดงัต่อไปนี ้

 สิทธิมนุษยชน และ การปฏิบัติตอ่พนักงาน 

 ชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย 

 การรับ หรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการท าธุรกรรมของบรษิัทฯ 

 การซื้อขายหลักทรัพยข์องบริษัทฯ และ การใช้ขอ้มูลภายในของบริษัทฯ 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

 การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปญัญาของบริษัทฯ  

 การปฏิบัติต่อลูกคา้ และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ / ส่ือสารทางการตลาด 

 การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คูค่้า และ เจ้าหน้ี) 

 การปฏิบัติต่อคูแ่ข่งทางการคา้ 

รายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีดงัต่อไปนี้ 

1. สิทธิมนุษยชน และ การปฏิบตัิตอ่พนกังาน : 

 การไม่เลือกปฏิบัติ : เคารพสิทธิมนุษยชน ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม ไม่กีดกันทางเพศ และยึดหลัก
ความเที่ยงธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ 
การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด 

 การคุ้มครองแรงงาน :  

1) ไม่บังคับใช้แรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด ในกรณีที่คู่ธุรกิจ จ้างแรงงงานเด็กที่อายุ
มากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก าหนดทุกประการ 
รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการท างานอย่างเหมาะสม 

2) ไม่ให้ลูกจ้างหญิงท างานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็น
หญิงมีครรภ์ต้องจัดให้ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนด 

3) การจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกก าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน 

                                                           
2
  อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2557 
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 การไม่บังคับใช้แรงงาน : ไม่ใช้หรือรับประโยชน์จากการบังคับแรงงานในลักษณะที่เป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึงการลงโทษ
ทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ หรือการใช้ความรุนแรงไม่ว่าอยู่ในรูปแบบ
ใดๆ 

 ค่าจ้างและผลประโยชน์ : ด าเนินการจ่ายค่าจ้าง ค่าท างานล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพึง
ได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และไม่ต่ ากว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด จ่ายค่าจ้าง ค่าท างานล่วงเวลา หรือผลประโยชน์อื่นใด 
ลูกจ้างต้องได้รับตรงตามก าหนดเวลา ตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม 

 ระยะเวลาท างาน : ไม่ให้ลูกจ้างท างานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยจัดให้มีระยะเวลาพักในระหว่างวัน
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในการท างานล่วงเวลาหรือการท างานในวันหยุดต้องเป็นการสมัครใจของลูกจ้าง รวมทั้ง 
จัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด วันลา ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด 

 มีระบบการประเมินผล การให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน การให้รางวัลและบทลงโทษ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของความยุติธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถอธิบายได้ 

 เปิดโอกาสและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง พร้อม
ทั้ง จัดให้มีแผนการสืบทอดงานในทุกต าแหน่งที่ส าคัญ 

 ใช้เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นตัวชี้วัด ในการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกย้าย โดยท าการประเมินด้วยความยุติธรรม เสมอภาค และสามารถอธิบายได้ 

 

2. ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย : 

 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการ รวมทั้ง ผลักดันให้มีการ
น าระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 

 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ เพื่อลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ชุมชน
และส่ิงแวดล้อม 

 ส่ือสารท าความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทัน
สถานการณ์เกี่ยวกับสถานะและข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง 

 มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม การรักษาส่ิงแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3. การรับหรือใหท้รัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดทีอ่าจสร้างแรงจูงใจในการตัดสนิใจอย่างหนึง่อย่างใด : 

 ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และมีส านึกรับผิดชอบ 

 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมด  

 ไม่เรียก หรือรับทรัพย์สิน  ส่ิงของ หรือประโยชน์ใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้มีการกระท าหรือ 
ละเว้นการกระท าใดที่ไม่ถูกต้อง หรือแลกเปล่ียนกับสิทธิพิเศษจากบริษัทฯ  รวมทั้งไม่ด าเนินการใดที่เป็นการฝ่าฝืนคู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ไม่ใช้อ านาจในต าแหน่ง / หน้าที่ท่ีมีอยู่ในบริษัทฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัว 
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4. ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์ในการท าธุรกรรมของบริษทัฯ : 

 หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร หรือที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

 ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ ที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัทฯ 
รวมทั้ง ความสัมพันธ์ หรือธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนพนักงานด้วยกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที ่

 ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือโอกาสที่  ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อ
ผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัว หรือ ท างานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่ 

 ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกจิของบริษัทฯ  หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ อันมีผลให้
บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

5. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบรษิัทฯ และการใช้ข้อมลูภายในของบริษทัฯ : 

 ไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือให้ข้อมูลภายใน แก่บุคคลภายนอกอื่น หรือใช้สารสนเทศที่ส าคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 หลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือส่ือมวลชน  ในเรื่องหรือข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่มีนโยบาย  
หรือแนวทางในการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ อย่างชัดเจน หรือเรื่องอื่นใด ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการใดที่ขัดต่อกฎหมาย 

 ก าหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ  (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ของบุคคลดังกล่าว ดังนี้  

1) ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซื้อ-ขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจ าปี และอย่างน้อย 1 วัน หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว 

2) ในกรณีท่ีทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัท จนกว่าจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว 

 
6. การปฏิบัตติามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั : 

 ปฏิบัติงานภายใตก้ฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบรษิัทฯ  อย่างเคร่งครัด  

 เคารพและสนับสนุนกิจกรรม / ธุรกรรมที่มีวตัถุประสงค์ทีถู่กต้องตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมขององคก์ร 
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7. การใช้ทรัพย์สนิ ข้อมลู เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทฯ : 

 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ 

 ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า อันอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายกับบรษิัทฯ 

 ใช้ Hardware และ Software ที่บริษัทฯ จัดให้เพื่อธุรกจิของบริษทัฯ 

 รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (password) ที่เข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ 
แก่ผู้อื่น 

 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงไม่น าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

 ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ มิให้เสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์
สูง สุดแก่บริษัทฯ รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูลที่ เป็นความลับอย่างเหมาะสม  ทั้ งนี้  บริษัทฯ ได้ก าหนดเป็น 
 “นโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา” 3  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ และไม่สนับสนุน
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ  
2) เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ  ซึ่งรวมถึงผลงานส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ  

คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท่ีเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ 
3) การใช้ซอฟท์แวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และบริษัทฯ จะอนุญาต

ให้ใช้เฉพาะที่มีความจ าเป็นต้องใช้งานของบริษัทฯ เท่านั้น 
4) การน าผลงาน หรือข้อมูลซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ที่จะน ามาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องได้รับการตรวจสอบ

เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
 

8. การปฏิบัตติ่อลกูค้า และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการตลาด 

 โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณี
อันดีงาม และไม่สร้างความขัดแย้ง 

 ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกับลูกค้า 

 รักษามาตรฐาน คุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

 รับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที กรณีมีข้อจ ากัด หรือต้องใช้เวลาในการ แก้ไขจะ  
ต้องรีบแจ้งข้อมูล และสถานการณ์แก้ปัญหาให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควร และแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ 

 ไม่เรียกรับเงิน ส่ิงของ ผลประโยชน์ใดๆ อันส่อถึงการกระท าที่เป็นการไม่สุจริตจากลูกค้า 
 

                                                           
3
 อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
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9. การปฏิบัตติ่อคูส่ัญญา (คูค่้า และ เจ้าหนี)้ 

 ก าหนดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า มีการพิจารณาคู่ค้าที่ด าเนินธุรกิจสอดคล้องกับ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ EA” ซึ่งมี
การด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้ง  / เจรจากับคู่สัญญา 
เพื่อหาทางแก้ไข และเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม 

 ด าเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่เข้าข่ายหรือไม่มีประโยชน์จากการใช้แรงงาน หรือกระบวนการผลิต 
ที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม 

 ค านึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดหา อันอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ พนักงาน 
ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม 

 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น 

 เจรจาและท าสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา ค านึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ 

10. การปฏิบัตติ่อคู่แข่งทางการค้า 

 ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย  

 ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต 

 ส่งเสริมการแข่งขันทีเ่ป็นธรรม และยึดถือกติกาการแขง่ขันอยา่งเคร่งครัด 

 ไม่ท าความตกลงใดๆ กับคู่แข่งขนั หรือบคุลคลใด ที่มีลักษณะเปน็การลด หรือจ ากัดการแขง่ขันทางการคา้ 

 ค านึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ ในการด าเนินธุรกจิ และผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ 

 ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ 
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 จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน       

 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนด “จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” 4 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1) การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2) การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ 

3) การรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ 

4) การประพฤติตนภายในกรอบของศีลธรรม และคุณธรรม 

5) การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 ผู้ถือหุ้น 

 ลูกค้า 

 คู่ค้า 

 เจ้าหน้ี 

 พนักงาน 

 คู่แข่งทางการค้า 

 ชุมชนและสังคม 

รายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีดงัต่อไปนี้ 

 

                                                           
4  อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
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1) การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือกระท าการใด  
อันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยจะยึดหลักแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเล่ียงการประพฤติปฏิบัติ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
ทั้งนี้ หากจ าเป็นต้องด าเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ เป็นหลัก 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือด ารงต าแหน่งภายนอกบริษัทฯ 
เชน่ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ท่ีปรึกษา ตัวแทน หรือพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
ในบริษัทฯ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้ี รวมถึงฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง หรือใช้อ านาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระท า หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบน หรือใช้อ านาจหน้าที่ของตนแสวงหา
ผลประโยชนส่์วนตัว 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเล่ียงการรับของขวัญ หรือของก านัลใดๆ จากผู้ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย  
ซึ่งอาจน าไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือท าให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในทางมิชอบ 

 
2) การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับอย่างเคร่งครัด  
โดยยึดแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับผิดชอบ และรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ 
และพนักงาน โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว หากไม่มีการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ เว้นแต่  
การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนด หรือเงื่อนไขผูกพันที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม รวมถึง  
การไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของบุคคลดังกล่าว ด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการน าสารสนเทศภายใน 
ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือน าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ซื้อ-ขาย โอน-หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยอาศัยสารสนเทศภายใน 
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยของบริษัทฯ 

 
3) ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด โดยยึดแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องก ากับ จัดการ ควบคุม ดูแล ให้ทรัพย์สินใดๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่ในสภาพ 
ที่ใช้งานได้ โดยต้องบ ารุงรักษา และใช้ทรัพยากรและทรัพย์สิน อย่างคุ้มค่าและเต็มความสามารถ 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดหลักของความประหยัด เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต รวมทั้งความส้ินเปลืองโดย
ไม่จ าเป็น 
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4) การประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของคุณธรรมและศีลธรรม 
 

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติตนโดยยึดหลักของคุณธรรม และศีลธรรม ที่ศาสนา และสังคม ถือเป็น
หลักในการปฏิบัติ และไม่ด าเนินการใดที่เป็นการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
5) การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอยา่งมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจาก
การท างานที่มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จ าเป็น โดยเท่า
เทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม 

 
 ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อให้บริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อ

ลูกค้าทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  และ
นอกจากนี้ จะต้องจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน าผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 คู่ค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติกับคู่ค้า ซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางการค้า ด้วยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์

ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 

 
 เจ้าหนี้ : บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการช าระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ย  

ให้กับเจ้าหนี้กู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก าหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่าง
ครบถ้วน 

 
 พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงาน ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน  

การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุก
ระดับด้วยความเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน 

 
 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น

ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า 

 
 ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย : บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบัติตาม

กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมอืกับภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ ดูแลป้องกันมิให้การด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ส่งเสริม และสร้างสรรค์สังคม ทั้ง
ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยธรรม 
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 บรรษัทภิบาล (การก ากับดูแลกิจการ – CG)      

 
 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของการมีบรรษัทภิบาล หรือการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
ปี พ.ศ. 2560 ตามที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงได้น า “หลักการก ากับดูแลกิจการ” 5 ดังกล่าวเป็น
แนวทางในการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ง จะช่วยสร้าง 
ความเชื่อมัน และความมั่นใจ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ มีสาระส าคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี ้
 

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทฯ ก ากับดูแลกิจการโดยมุ่งส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.    สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทฯ 

 สิทธิในการซื้อขายโอนหุ้น 

 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน 

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม เพื่อออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ 

 สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไรของบริษัทฯ 

 สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และรับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในปัจจัยพื้นฐาน
ของบริษัทฯ ได้แก่ 
(1) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ ให้แก่บุคคลอื่น 
(2) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชน มาเป็นของบริษัทฯ 
(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุน 
(4) การเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัทฯ หรือข้อก าหนดอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 
(5) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทฯ 
(6) การควบ หรือเลิกบริษัทฯ 
(7) การออกหุ้นกู้ 
(8) รายการพิเศษอื่นๆ ที่มิใช่รายการท่ีเกิดขึ้นตามปกติ 

 สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ภาคผนวก 1) 

 สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการประชุมผู้ถือหุ้น (ภาคผนวก 2) 

                                                           
5
  - อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 
   - ปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รบัอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
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2.    การประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีโอกาสอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติในที่ประชุม โดยมีการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกันทุกราย และบริษัทฯ จะไม่กระท าการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ  หรือการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ด าเนินการต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้  

 บริษัทฯ จัดให้มีสถานท่ีของการประชุมผู้ถือหุ้น สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

 ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วน ทันเวลา เกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระในการประชุม 
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายละเอียดประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา
เพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยไม่มีการเพิ่มวาระ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีส าคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
ประมาณ 30 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.energyabsolute.co.th และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน 
ส าหรับวาระปกติ และ 14 วันส าหรับวาระท่ีต้องใช้มติพิเศษ 

 บริษัทฯ แจ้งกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกระบวนการในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนใน
เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในท่ีประชุมประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ  พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยมีช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้ 

 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน)  
 ส านักเลขานุการบริษัทฯ 

 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
และการให้ความยินยอมของผู้รับการเสนอชื่อ โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น   
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 

 ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ หรือฝ่ายบริหาร 
เกี่ยวกับวาระในการประชุม นโยบาย ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการตรวจสอบประจ าปีของผู้สอบบัญชีภายนอก 
นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

 กรณีที่ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ 
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ 
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และระบุรายการเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน  ในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น     

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเลือกผู้แทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้าท าหน้าที่กรรมการในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและยกบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงทุกใบ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 
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 บริษัทฯ จัดสรรเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ 

 บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการตอบข้อซักถามในประเด็น
ต่างๆ ของผู้ถือหุ้น 

 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม
และท าให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

 เลขานุการบริษัท จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เพื่อน าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ 
ภายใน 14 วัน นับจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ 

 



14 
 

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 
 
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม ในการใช้สิทธิของตน ตามที่ได้ระบุไว้ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเพื่อการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้ 

1.   นโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก ากับดูแลให้มีการก าหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้ก รรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขาย
หลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Insider Trading) 
 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลและป้องกันการน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ ง  
เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังน้ี 
1.) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 

258 ของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อท าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่
ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน   

2.) การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ  
นิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของ
บุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายใน  3 วันท าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนและรับโอนหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ด าเนินการดังกล่าว จะมีโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวจ านวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน 

3.) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าว
ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ท าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน  และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันท าการ 
รวมถึงห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 

4.) จัดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

 

 การควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน  :  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชน 
เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือมีโอกาสได้ล่วงรู้สารสนเทศภายใน
ที่ส าคัญของบริษัทฯ ต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้ความระมัดระวัง
รักษาความลับและสารสนเทศภายในท านองเดียวกับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  
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 การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ :  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม  
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ควรงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ในกรณีที่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อ-ขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
จะต้องจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงาน
ก ากับดแูลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ทั้งนี้ หากผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในฯ ที่กล่าวข้างต้นนี้ บริษัทฯ 
ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และหากการกระท าผิดนั้นเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 242 บุคคลผู้กระท าการฝ่าฝืน
รายดังกล่าว อาจมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 

 
2. นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
ทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจทีเ่ป็นการแขง่ขันกับบริษัทฯ หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกับตนเอง หรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานก ากับดูแลก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
  

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอกและค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ 
ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป  ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการดังกล่าวต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
ก่อนน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น 
 
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจ าปีอย่าง
ละเอียด 

 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงท าให้ปราศจากการก้าว
ก่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงกัน 
 
3. การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด  
โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันท่ีได้รับรายงาน 
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หมวดที่ 3 : การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มต่างๆ เป็นหลัก โดยก าหนดเป็นนโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
 
1.   นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้ 

 ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน 
จากการท างานที่มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ  เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จ าเป็น  
โดยเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม 
 

 ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดให้มรีะบบการบริการท่ีสร้างความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ได้รับบริการท่ีดี โดยปฏิบัติต่อ
ทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี้ บริษัทฯ 
มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน าผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
 

 คู่ค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางการค้า ด้วยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์
ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

 เจ้าหนี้ : บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการช าระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ย ให้กับ
เจ้าหน้ีกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก าหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 
 

 พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแล และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมต่อพนักงาน ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน  
การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัย  
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงาน
ทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

 

 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน  
ทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า 

 

 ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย : บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ ดูแลป้องกันมิให้การด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งใน
ส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยธรรม 
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2. นโยบายในการบริหารความเสี่ยง  

1) ก าหนดให้การบริหารความเส่ียง เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้น ที่ต้องตระหนัก
ถึงความเส่ียง ทั้งจากการด าเนินธุรกิจ และจากการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน  โดยให้ความส าคัญในการ
บริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

2) ให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงองค์กร ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
ความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยการน าระบบการบริหารความเส่ียงมาเป็นส่วน
หน่ึงในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย 
 

3) ก าหนดแนวทางป้องกันและ/หรือลดความเส่ียงจากการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อบรรเทา หรือหลีกเล่ียงความเสียหาย 
ความสูญเสีย หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
3.   นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

บริษัทฯ เชื่อว่า การบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน  
และเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยมีแนวปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ดังนี้ 

1) ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย เนื่องจากการปฏิบัติงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของ
บุคลากรทุกคน รวมทั้งจ ากัดและควบคุมความเส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีไม่ปลอดภัย 

2) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนอื่น ในการระงับเหตุฉุกเฉิน  หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติงาน  
ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง 

3) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และน ามาตรฐานการจัดการ  
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ดีมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ  

4) จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการป้องกัน บรรเทา และควบคุมความเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพที่
อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การขนส่ง การบริการ ตลอดจนมีแนวทางในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อลดความ
สูญเสีย 

5) มีระเบียบปฏิบัติ แผนการด าเนินการ และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการ
ท างาน หรือโรคภัยต่างๆ 

6) จัดให้มีการด าเนินการด้านความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการท างานให้
ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย 

7) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างที่สอดคล้องตามความเส่ียงอย่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน จัดให้มี
การฝึกอบรม การซักซ้อม และควบคุมให้เกิดการใช้งานอย่างถูกต้อง 

8) ทบทวนนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย และจัดให้มีการตรวจสอบประเมินเป็นระยะๆ 
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4.   นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสังคมและส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี และมีด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป โดยนโยบายด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมของ
บริษัทฯ มีดังนี้ 

1) ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

2) มุ่งมั่นในการด าเนินการเพื่อลดและป้องกันการเกิดมลพิษ 

3) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

4) พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

 
5.  นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ จึงก าหนด
นโยบายในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระท าที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเหตุต้องสงสัยที่อาจจะมีการทุจริตคอร์รัปช่ัน สามารถแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน พร้อม
ส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
 
ทั้งนี้ กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนปรากฏอยู่ใน “นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน” 

 
6. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น ที่รับจ้างท างานให้แก่บริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไม่กระท าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใด ที่รับจ้างท างานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยการ
เปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานท่ีท างาน  ส่ังพักงาน  ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระท าการอื่น
ใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่บุคคลนั้น 

1) ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานก ากับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 

2) ให้ถ้อยค า ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานก ากับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา หรือตรวจสอบ กรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
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หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 
 

1.  การเปิดเผยข้อมูล 
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอประกอบ  
การตัดสินใจ โดยก าหนดให้ส านักงานเลขานุการบริษัท และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อส่ือสาร และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านช่องทางการส่ือสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศ
ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ การแถลงผลประกอบการประจ าไตรมาส
การแถลงแผนงานในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลที่ส าคัญที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง 
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่างๆ สารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ จรรยาบรรณทางธุรกิจ กิจกรรมและแผนการด าเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น 

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ 
 บริษัทฯ จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบ

บัญชีในรายงานประจ าปี 
 บริษัทฯ จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) 

เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ท้ังนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งข้ึน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
เพียงอย่างเดียว 

 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นท่ีผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจ าปี  
 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่

กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมาในรายงานประจ าป ีหัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการ - คณะกรรมการชุดย่อย” 
 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  ซึ่ง

เป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน 
ดังนี ้   
 รายงานเมื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก 
 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย 
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2.  ผู้สอบบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความช านาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด เพื่อให้
ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแสดงฐานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ตามความเป็นจริง   

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชี  หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทฯ 
สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีราย
ที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี 
นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที ่6  

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย ซึ่งจัดท าขึ้นตามมาตรฐานและหลักการ
บัญชีที่รองรับทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อน 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน และเปิดเผยข้อมูล 
ที่ส าคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถกูต้องของรายงานทางการเงนิ 
รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ สามารถเชื่อถือได้ 

                                                           
6 ประกาศแนวปฏบิัติที่ นป.5/2561 เรื่องแนวทางหารหมุนเวียนผูส้อบบัญชีในตลาดทนุและการผ่อนผนัการหมุนเวียนผู้สอบบญัชีในตลาดทุน 
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 
 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และ/หรือ มีจ านวน 

ไม่น้อยกว่า 3 คน 
 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และมีการ

ถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน 
 

2. คุณสมบัติของกรรมการ 

 มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  

 มีความรู้ความสามารถ ประวัติการท างานท่ีดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ  

 มีความรู้ ความสามารถ ในหนึ่งหรือมากกว่าหน่ึงด้านท่ีส าคัญ ซึ่งจะสร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่  
(1) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล  
(2) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทางเลือก 
(3) มีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ท าให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น 

ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
(4) การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บริษัท และไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของ 
บริษัทฯ  

 กรณีเป็นกรรมการอิสระ 7 ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ดังนี้ 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 8  ของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย  

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 9 ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 10 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

                                                           
7
   คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 17 (2) ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กล่าวคือนิยาม/คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

8   ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
9   กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมก ารที่มี

อ านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการราย
อ่ืน 

10  บริษัทฯ ย่อยล าดบัเดียวกัน หมายถึง บริษัทฯ ย่อยตั้งแต ่2 บริษัทฯ ขึ้นไปทีมี่บริษัทฯ ใหญ่เป็นบริษัทฯ เดียวกัน 
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ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ 
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  11  กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ  
ส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ 
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(9)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 
 

                                                           
11 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับ

สินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิ น รวมถึง
พฤติกรรมอ่ืนในท านองเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าของการรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จ านวนใดจะ
ต่ ากว่า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทฯ จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยให้นับมูลค่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีการท า
รายการในครั้งนี้ 
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3. วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งเป็นสามส่วนได้ไม่พอดี 
ให้ออกจ านวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีครบก าหนดวาระ มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งให้กลับมาด ารงต าแหน่ง
ต่อไปได้  

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 ตาย 
 ลาออก  
 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
 ศาลมีค าส่ังให้ออก 

 
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง โดยก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษตามความจ าเป็น 

2) ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบ 
องค์ประชุม 

3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

4) ประธานกรรมการ ควรจัดสรรเวลาให้กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส าคัญแต่ละวาระอย่างเพียงพอ 

5) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการ 
เข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ  
โดยมีการรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริหาร (CEO) รับทราบผลการประชุม 

 
5. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Duty of Care, Duty of Obedience, Duty of Loyalty and Duty of Disclosure) 

 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) เคารพต่อกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่าง
สม่ าเสมอ (Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (Duty of 
Disclosure) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

 ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงาน 
ตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 ก าหนดนโยบายและก ากับดแูลให้บริษัทฯ มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองคก์ร 
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 คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่พิจารณาตดัสินในเรื่องที่มีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกจิ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
การซื้อขายกิจการ อ านาจการบริหาร และรายการอื่นใดทีก่ฎหมายก าหนด 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและ 
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้ง
ดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การบริหารจัดการความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เกดิปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษทั 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเรื่องส าคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน 
โปร่งใส และทันเวลา 

 จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

 จัดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ 

 จัดให้มี และก ากับดูแลให้มี การด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีดี และมีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ 

 จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

 จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ 

 กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้ง
กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระท าของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น 
ในกรณีท่ีมีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย 

 คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ป รึกษาภายนอกด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง อย่างใด 
แทนคณะกรรมการก็ได้ แต่การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือการ  
มอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการขอมติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว 
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บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ก ากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้

ค าแนะน าและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ าของบริษัทฯ  
 ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการ

ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชมุ ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นด าเนินไปอย่างมปีระสิทธิภาพ
จนส าเร็จลุล่วง 

 รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการในการก ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 

 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน  
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อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
 อนุมัติปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของบริษัท 
 อนุมัติแผนกลยุทธ์ท้ังระยะส้ันและระยะยาว รวมทั้งอนุมัติแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และอัตราก าลังประจ าปี ซึ่งจัดท า

ขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
 อนุมัติงานที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหารและร่วม

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
 อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย 
 อนุมัติโครงสร้างองค์กรของบริษัท 
 เลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีกรรมการออกจากต าแหน่งระหว่างปี 
 อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ และการร่วมลงทุน 
 แต่งตั้ง ถอดถอน และเปล่ียนแปลง กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 
 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 อนุมัติการปรับอัตราค่าตอบแทนส าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 อนุมัติแผนการสืบทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง 
 อนุมัตินโยบายทางด้านบัญชี การลงทุนเพิ่ม การตัดหนี้สูญ หรือการตัดจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ 
 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 
 เห็นชอบในประเด็นต่างๆ ก่อนน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 

1. การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทตามที่กฎหมายและ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

2. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
3. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 
4. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท 
5. การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน 
6. การออกหลักทรัพย์ใดๆ นอกเหนือจากหุ้นสามัญ 
7. การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น 
8. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมประจ าปี 
9. การประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
10. กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท ก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน นโยบาย 

กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท 
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
 จัดท าแผนธุรกิจ งบประมาณและเป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานดังกล่าวใน

ระหว่างปี หากเห็นว่าจ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

 ด าเนินการให้มีการน านโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบัติให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 เสนอรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทส าหรับรายไตรมาสและประจ าปี และรายงานอื่นที่เห็นว่ามี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบหรือให้ความเห็นชอบ 

 จัดท าหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) รวมทั้งก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก ากับดูแลให้พนักงานของบริษัทมีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ ค าส่ัง และมติของคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด 

 มีอ านาจพิจารณาอนุมัติหรือด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในตารางการมอบหมายอ านาจด าเนินการ  
ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว ท้ังนี้การใช้อ านาจอนุมัติดังกล่าวไม่สามารถกระท าได้ในกรณีท่ีบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย  เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปและคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ทั้งนี้ อ านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร จะไม่
รวมถึงอ านาจหรือการมอบอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด  หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  
(ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัท ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อท าหน้าที่จัดท าและจัดเก็บเอกสารส าคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัท หนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
บริษัท รวมถึงการด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 
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การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1) กลไกในการก ากับดูแลที่ท าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อยในการกับดูแลการ

ด าเนินงานของบริษัทยอ่ย บริษัทฯ ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุใน
บริษัทย่อยดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยนั้น มีหน้าที่
ด าเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีที่สุดของบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯ ก าหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแล
ให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการท ารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท ารายการส าคัญอื่น
ใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการข้างต้นใน
ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องก ากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้
บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมเพื่อจัดท างบการเงินรวมได้ทันก าหนดเช่นกัน 

2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม(shareholder’s agreement) 
บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
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6. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยก ากับดูแล และกลั่นกรองงานที่มีความส าคัญในด้านต่างๆ โดยก าหนด
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย 

 คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
รายละเอียดของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้ 

 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  และคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขตอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร 
1) พิจารณาและกล่ันกรองทิศทางด าเนินงาน แผนธุรกิจ และกลยุทธ์  ในการด าเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2) ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ  

และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และก าหนดให้ผู้บริหารรายงานผลงานให้คณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณานโยบายตามที่ก าหนด 

3) ก าหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่ น เพื่อส่ือสารไปยังพนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของกฎหมาย 

4) พิจารณาระเบียบวิธีปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องมีการ
ปฏิบัติเป็นไปตามที่หน่วยงานราชการก ากับดูแลก าหนด 

5) จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีระบบการก ากับดูแล  
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งบรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ 

6) พิจารณาน าเสนอนโยบายทางด้านการบัญชี การลงทุนเพิ่ม การตัดหนี้สูญ หรือการตัดจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ  
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป 

7) พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8) ท าหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ในการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อประสานงานกับ

หน่วยงานก ากับดูแลของภาครัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เป็นต้น 

9) พิจารณาวงเงินอนุมัติส าหรับการท ารายการธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ส าหรับวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท 
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10) พิจารณาเพื่ออนุมัติการว่าจ้าง ย้าย ปลด อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการก าหนดบทลงโทษทางวินัย  
การชดใช้ค่าเสียหาย และการอนุมัติการลาออกของผู้บริหาร 

11) มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการบริหารท้ังหมด 

ทั้งนี้ อ านาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง
อ านาจหรือการมอบอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่
ไม่อยู่ภายใต้การด าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์  ก าหนด โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน  โดยทุกคนต้องเป็น
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน  

  คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  

2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

4) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) รายงานทางการเงิน 

 สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน 

 สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระส าคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือ
ผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน 

 สอบทานฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบความเสี่ยงที่ส าคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และ
แผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว 

 สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดท างบการเงิน 
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2) การควบคุมภายใน 

 สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก าหนดให้มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม เพียงพอและครอบคลุมความเส่ียงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงความเส่ียงด้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และแนวทางการส่ือสารความส าคัญของการควบคุมภายในท่ัวทั้งบริษัท 

 สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเข้าควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอ
นั้นฝ่ายบริหารได้น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

3) การตรวจสอบภายใน 

 สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปีตลอดจนบุคคลากรและทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นอิสระ ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติตามคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณา
ตรวจสอบตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระท าผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ทุกรูปแบบ 

4) การก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ 

 พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัท่ีน าเสนอโดย
ฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ 

 สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลบริษัทและผลการติตามแก้ไขรวมถึงรายงานให้แก่
คณะกรรมการบริษัท 

 สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขใน
กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม 

5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 

6) คัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

7) การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 

 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 

 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์
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8) จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

9)  ความรับผิดชอบอ่ืนๆ 

 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 

 สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ  และน าเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการแก้ไข 

 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง และน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท 

 

  คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมทั้งผู้บริหาร
ระดับสูง 12 และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามกระบวนการสรรหาที่ก าหนด และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยต้องเป็น
กรรมการอิสระทั้งหมด และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา เลือกสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา 1 คน เป็นประธาน  
คณะกรรมการสรรหา    

 หน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา 

1) พิจารณานโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสม ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี  

2) ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร  

3) พิจารณาให้มีการจัดท าแผนการสืบทอดงาน (Succession plan)  และทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
ผู้บริหารระดับสูงในต าแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 

4) พิจารณากรรมการบริษัทกรณีที่ต าแหน่งว่างลง เนื่องจาก 

 ออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 ออกเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

5) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 

                                                           
12    ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกเป็นอย่างอ่ืน  

ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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6) พิจารณาให้มีการจัดท าแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่
กรรมการบริษัทด ารงต าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม 
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

7) คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีต าแหน่งว่างลง 

8) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาอย่างสม่ าเสมอ 

9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนด
นโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน 
โดยประกอบด้วยประธานที่เป็นกรรมการอิสระ และมีสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหน่ึงเป็นกรรมการอิสระ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน เลือกสมาชิกของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 1 คน เป็นประธานของคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

 หน้าทีข่องคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

1) เสนอรูปแบบ โครงสร้าง และหลักเกณฑ์ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่กรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทฯ โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 

2) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน  และเหมาะสมกับ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนยึดหลักเกณฑ์ วิธีการความเป็นธรรม ความสมเหตุสมผล โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนแนวปฏิบัติของบริษัทอื่น ที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ 
และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามล าดับต่อไป 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนด
นโยบายการบริหารความเส่ียง ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการก ากับดูแลให้มีระบบ หรือ  กระบวนการบริหารจัดการ
ความเส่ียง เพื่อขจัด / ลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยก าหนดองค์ประกอบขอบเขตอ านาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยมีหน้าที่น าเสนอและให้การสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีความรูด้้านการเงิน บัญชี กฎหมาย หรือความรู้ความช านาญ
เกี่ยวกับ การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  หรือการบริหารความเส่ียง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เลือกสมาชิกของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง การก ากับดแูล และสนับสนุนให้มีการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนพิจารณาและทบทวนมาตรการต่างๆ  
เพื่อป้องกันความเส่ียงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้  

2) ติดตามการน าไปปฏิบัติ สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง และด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเส่ียง  
มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเส่ียงได้ถูกน าไป
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

3) ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอโดยการแลกเปล่ียนความรู้ และข้อมูลที่เกี่ยวกับความเส่ียง
และการควบคุมภายในท่ีมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่ก าหนด 
และทบทวนนโยบาย ข้อก าหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลที่ดี ก าหนดนโยบายและวางแผน
เกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะน าและการสนับสนุนที่จ าเป็น ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อก าหนด
ประเด็นที่ความปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่ือสารและการด าเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน
และหน่วยงานภายนอก 
 หน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

1) ก าหนดนโยบาย ข้อก าหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลที่ดี และวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประกอบด้วย 
1.1) ผู้ถือหุ้น  1.2) พนักงาน  1.3) สังคม  1.4) คู่ค้า  1.5) เจ้าหน้ี  และ  1.6) ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

2) ด าเนินการติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะน าและการ
สนับสนุนที่จ าเปน็  

3) ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อก าหนดประเด็นที่ความปรับปรุง  
4) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่ือสารและการด าเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงาน

ภายนอก 
5) พิจารณาทบทวนและเสนอข้อแก้ไขขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้สอดคล้องกับ

เหตุการณ์ปัจจุบัน 
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯ จัดให้มีการท าประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวของกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตาม
แบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ท าแบบประเมินทั้งคณะและรายบุคคลอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งคณะและรายบุคคล การประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองถูกก าหนดให้ต้องจัดท าเป็นประจ าทุกปี และคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จะร่วมกัน
พิจารณาผลการประเมินเพื่อก าหนดแนวทางปรับปรุงการท างานต่อไป 
 
8. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไปตามล าดับ โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งค านึงถึงความ
เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการ 
นอกจากค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทแล้วบริษัทฯ ยังค านึงถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการมีคณะกรรมการชุดย่อย
เพิ่มขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับการ
ก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขั้นตอนการพิจารณา จะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
 
9. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ 
ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Directors Orientation) 
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบและข้อมูลธุรกิจที่ส าคัญของบริษัทฯ  ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ โดยเลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้น าส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัท คู่มือบริษัท ซึ่งประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณการ
ด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน การก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้
กรรมการมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการ
ท าหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง 
 

10. แผนการสืบทอดงาน 
คณะกรรมการบริษัทฯ  ก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน เกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ว่าจะด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งประจ าทุกปี 
  



36 
 

 นโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่า 
บริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดต าแหน่งที่ครอบคลุมต าแหน่ง 
ดังนี ้

 

1) ระดับประธานกรรมการบริหาร หรือต าแหน่งในระดับที่เทียบเท่า 
เมื่อต าแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร หรือต าแหน่งในระดับที่เทียบเท่าว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบจัดการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้รักษาการ 
ในต าแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าว
จะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร ในกรณีที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารว่างลง คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง 

 
 

2) ระดับผู้บริหาร 
เมื่อต าแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ านวยการขึ้นไปว่างลง  หรือผู้ที่อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้ 
บริษัทฯ จะพิจารณาน าเสนอผู้สืบทอดต าแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ มีกระบวนการพิจารณา
ดังต่อไปนี ้

 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว  
และประเมินความพร้อมของก าลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

 ก าหนดแผนสร้างความพร้อมของก าลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนต าแหน่งที่
ว่างลง 

 สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development)  
ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรืออกจากต าแหน่งก่อนเวลา 

 ก าหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของ
พนักงานในต าแหน่งนั้นๆ และจัดท าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) 

 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

 ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน 

 ระบุทายาทผู้สืบทอดต าแหน่ง จากการประเมิน และวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน และต้องมีการแจ้งให้
พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน และก าหนดหาทายาทส ารอง 

 พัฒนาและประเมินพนักงานท่ีคาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง 
หากไม่เป็นตามคาดหมาย การเปล่ียนตัวย่อมสามารถท าได้ 
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11. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1.) บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ท าหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากนั้นจึงน ารายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

2.) ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนที่แบ่งออกให้
ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของคณะกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งใน
ปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้ว
อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

3.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง 
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายบุคคลเป็น

กรรมการได้ แต่จะแบบคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นกรรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถัดมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการ
ที่ท่ีประชุมผู้ถือหุนต้องเลือกในครั้งนั้น ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

4.) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) 
เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยั งเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการ
ที่เหลือ 

5.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หุ้นที่ถือหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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 ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)      

 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับส่ิงแวดล้อมและสังคม ซึ่งไม่ใช่เพียงเพื่อสร้างรากฐานทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างประโยชน์และพัฒนาชุมชน ควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจ 
 

ในฐานะบริษัทของคนไทย คณะกรรมการบริษัท จึงก าหนดการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้นโยบายและหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทั้งพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการสร้างสรรค์ประโยชน์และ
พัฒนาชุมชน และเพื่อให้บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทในเครือได้น าแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) โดยได้ก าหนดเป็น “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR)” 13 ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
  

หลักการข้อที่ 1 : การก ากับดแูลกิจการที่ดี  

ด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตาม
นโยบายการก ากับกิจการท่ีดี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน
และสังคม คู่ค้า ส่ือมวลชน ลูกค้าและประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้ี หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
 

หลักการข้อที่ 2 : การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม   

ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเล่ียงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

 
หลักการข้อที่ 3 : สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน  

ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม  และ 
เป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ท างาน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ
องค์กร และการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับการท างานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการท างานในองค์กร อีกทั้ง
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
หลักการข้อที่ 4 : ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่า
ความคาดหมายของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความ
เป็นจริง รักษาความลับของลูกค้า และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
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หลักการข้อที ่5 : สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภัย  

ตระหนักและมีกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียง ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึง
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
หลักการข้อที่ 6 : การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจ และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
รอบข้าง  
 

หลักการข้อที่ 7 : การพัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม  

สนับสนุนการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่า  
และคุณค่าต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน 
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 การต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption)      

 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ในเครือ (“บริษัทฯ”) มีเจตจ านงและความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ  
อย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม  และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  
และจรรยาบรรณบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ 
 
บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” 14 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น
ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 
 
โดยบริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่น
กับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจ และการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้รับ
การพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงจัดท า “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” 15 เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน 

 
 ค านิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ ให้ค ามั่น
เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของ
เอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท า หรือกระท า หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
อันเป็นการให้ได้มา หรือเพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 

 

 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) 

บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งความ
รับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
รวมทั้งการรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในบริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ และมีจิตส านึก
รวมทั้งความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ  

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมเพียงพอส าหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นการก าหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดใน
การด าเนินการต่างๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้ความเส่ียง
ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ และรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง
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การอธิบาย ท าความเข้าใจ และการส่ือสารถึงแนวทางปฏิบัติดั งกล่าว ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนพนักงานในทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท โดยทั่วถึง 

ทั้งนี้เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุม
ถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

2. ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสียที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการด้านการป้องกันและ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

3. บริษัทฯ จะต้องปรับปรุงและพัฒนามาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะต้องจัดให้มีการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการจัดท าแนวทางปฏิบัติที่อยู่ภายใต้การควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ให้เกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจ 

4. บริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนหรือสนับสนุนการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงการก ากับดูแลและการ
ควบคุมการบริจาคต่างๆ ทั้งการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้พรรคการเมือง การให้หรือรับของขวัญหรือของ
ก านัล การให้หรือรับเงินสนับสนุน ตลอดจนผลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้การท ารายการเหล่านี้มีความ
โปร่งใส และไม่ได้เป็นไปเพื่อโน้มน้าวหรือจูงใจให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯและ
บริษัทในเครือ ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐและเอกชนด าเนินการท่ีไม่เหมาะสม 

5. บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสม และเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบ  

6. บริษัทฯ จะต้องส่ือให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 
ตลอดจนการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตส านึกที่ดี และเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายของบริษัทฯ ได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ  

7. บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินท่ีโปร่งใส ถูกต้องแม่นย า และเชื่อถือได้ 
8. บริษัทฯ จะต้องส่งเสริมให้มีช่องทางการส่ือสารท่ีดีและมีความหลากหลายเพื่อรับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นจาก

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีหลักประกันให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดย
ไม่ให้ถูกลงโทษที่ไม่เป็นธรรมหรือถูกกลั่นแกล้ง และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อท าการตรวจสอบและ
ติดตามทุกเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้รับการแจ้งอย่างใกล้ชิด 
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 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท :  

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 

มีหน้าทีแ่ละรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์  และแนวทางปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการสร้างวัฒนธรรม
การก ากับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร 

 คณะกรรมการตรวจสอบ :  

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก ากับดูแลให้บริษัทฯ  มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน  
ระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี และระบบการติดตามและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่
เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อมโยงกับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการด าเนินการพิจารณาตรวจสอบตามนโยบาย
การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระท าผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ทุกรูปแบบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 

 มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก ากับดูแล และสนับสนุนให้มีการด าเนินการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยการ
ประเมินความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นและทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เพียงพอเหมาะสม 

คณะกรรมการบริหาร : 

 มีหน้าที่และรับผิดชอบ ในการก าหนดให้มี ระบบ ให้การส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น  
เพื่อส่ือสารไปยังพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวน ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลง ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของกฎหมาย 

 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน : 

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประเมินความเหมาะสม เพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน 
และการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ อ านาจในการด าเนินการ 
ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มี
ความเหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกันความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด สม่ าเสมอ 
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พนักงาน : 

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้  ในกรณีที่มี  
ข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้จะต้องรายงานผ่านช่องทางการรายงานที่ก าหนดไว้ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส 
การกระท าผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่น (Whistle Blowing) ของบริษัทฯ 
 
แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ในทุกระดับชั้น กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นนี้ รวมทั้งหลักจรรยาบรรณ หลักบรรษัทภิบาลนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  ตลอดจน
ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัทฯ และ/หรือ แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะก าหนดขึ้นต่อไป โดยจะต้องไม่
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี ้

1. บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างและรักษาไวซ้ึ่งวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกร่วมกันว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นเป็นส่ิงที่บริษัทฯ ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าการทุจริต
คอร์รัปชั่นนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม  

2. ไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงถึงการให้หรือรับสินบน หรือการติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่  และ
ความรับผิดชอบของตนทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ ทั้งที่เป็นผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ หรือผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

2.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือ ส่ิงของในลักษณะท านองเดียวกัน กับบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของตนทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน 

2.2 ไม่รับทรัพย์สิน ส่ิงของ ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นลักษณะจูงใจ หรือ ชักน า 
ให้เกิดการงดเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จ าเป็นต้องรับทรัพย์สิน 
ส่ิงของ ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องตามข้อบังคับและ/หรือนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทรัพย์สิน 
ส่ิงของ ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานนั้น ควรมีราคาไม่มาก
และเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

2.3 ไม่ให้ทรัพย์สิน ส่ิงของ ของขวัญ ของก านัลหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นลักษณะจูงใจหรือ ชักน าในการ
ตัดสินใจ หรือมีผลท าให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเสมือนกับที่ปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้ 
การให้ส่ิงของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย และเหมาะสมในแต่ละ
โอกาส 

2.4 ไม่เป็นตัวกลางหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษใดๆ ที่  
มิควรได้ หรือมิชอบด้วยกฎหมาย หรือท าให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐงดเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้ 

3. ในการด าเนินงานทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐนั้น ห้ามให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และ 
ต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง โดยตระหนักอยู่เสมอว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น หรือในแต่ละประเทศ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน  ดังนั้นการ
ติดต่องานกับหน่วยงานภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 
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4. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะท ากับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน จะต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

5. การใช้จ่ายเพื่อเล้ียงรับรองในทางธุรกิจ สามารถกระท าได้ แต่ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ และให้เป็นไปตามที่ก าหนดในจรรยาบรรณ 

6. การบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้ 
6.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ ส าหรับบริจาคเพื่อการกุศลนั้น ต้องด าเนินการในนามบริษัทฯ 

เท่านั้น และต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล สถานพยาบาล วัด หรือองค์กรเ พื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม ท่ีมีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้จะต้องด าเนินการผ่านขั้นตอน
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ  

6.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวนั้นสามารถกระท าได้แต่ตอ้งไม่ท าให้เกิดขอ้สงสัยได้ว่าเป็นไปโดย
ทุจริต หรือเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ ท่ีมิชอบ 

7. การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นั้น จะต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ 
เท่านั้น และต้องมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหรือเพื่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้อง
ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ 

8. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุน และยึดมั่นในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่
พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม 

9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะต้องแจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทราบโดยทันที 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าใดๆ ที่เข้าข่าย
การทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้ที่มีท าหน้าที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ  ที่
ก าหนดไว้ 

10. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรของบริษัทฯ ที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น   ทั้งนี้
เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การ
กระท าผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยไม่มีการด าเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส เช่น ลดต าแหน่ง 
ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น เป็นต้น แม้ว่าการกระท าดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ ต้อง
สูญเสียประโยชน์หรือโอกาสทางธุรกิจ  

11. บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นที่กระท าโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นการ
กระท าผิดจริยธรรมและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้กระท าการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตาม
ระเบียบข้อบังคับที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ซึ่งรวมถึงโทษทางกฎหมายด้วย  

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคญัในการเผยแพร่ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
บริษัทฯ ทั้งบุคลากรภายในบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 
 เงื่อนไข และการพิจารณารับการเร่ืองร้องเรียน/ การแจ้งเบาะแส 

1.) รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน ต้องเป็นความจริงมีความชัดเจน และมีข้อมูลเพียงพอที่จะน าสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

2.) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
3.) ข้อมูลที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จะถือเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย

ของผู้ร้องเรียน 



45 
 

4.) เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกล่ันกรองและสืบหน้าข้อเท็จจริงแล้ว จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและ
ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป 

5.) ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอก 
 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส 
ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการ
กระท าที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเหตุการณ์ที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็น
ความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน และสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้ 
 จดหมายถงึผู้รับเรื่องร้องเรียน :  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ที่อยู่ : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร์ ชั้น 16  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 

 ผ่านจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) 
chairman.audit.com@energyabsolute.co.th 

 
การด าเนินการ 
1. แจ้งความคืบหน้า/ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ ให้กับผู้ร้องเรียนท่ีได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัยอันกระทบต่อข้อมูล

ส่วนบุคคล และการรักษาความลับ 
 

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 
1. ผู้แจ้งเบาะแสกระบวนการท าความผิด คือ พนักงานบริษัท และบคุคลภายนอก 
2. ผู้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางที่บริษัทฯก าหนด คือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ช่องทางการแจง้เรื่องร้องเรยีน / การแจง้เบาะแส ผ่านทาง 

- chairman.audit.com@energyabsolute.co.th 
- www.energyabsolute.co.th 
- ส่งจดหมายทางไปรษณยี์ 

4. พิจารณาข้อเท็จจริงและสอบสวน แล้วจึงรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อก าหนดมาตรการต่อไป 

mailto:chairman.audit.com@energyabsolute.co.th
mailto:chairman.audit.com@energyabsolute.co.th
http://www.energyabsolute.co.th/
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ภาคผนวก 1 : การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

  
หลักเกณฑ์ส าหรับผู้ถือหุน้ในการน าเสนอวาระ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 

 วัตถุประสงค์ : 

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตาม “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายได้
รับการปฏิบัติ อย่างเท่าเทียมกัน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ” หรือ “EA”) จึงเปิดโอกาส และอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในการเสนอเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  (“การประชุมฯ”) โดยจะ
พิจารณาวาระการประชุมฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติส าหรับ
การเสนอวาระและการพิจารณาเรื่องที่จะน าเสนอเป็นวาระการประชุมฯ ดังนี้  
 
 หลักเกณฑ์ส าหรับผู้ถือหุ้นในการน าเสนอวาระส าหรับการประชุมฯ : 

ผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระการประชุมฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันเพื่อเสนอวาระส าหรับการประชุมฯ ก็ได้  
2. ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 186.5 ล้านหุ้น)   
3. ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจ านวนข้างต้น ในวันที่เสนอวาระการประชุมฯ และในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิ

เข้าร่วมประชุมฯ ของผู้ถือหุ้น 
4. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น พร้อม “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ” เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ

หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 ขั้นตอนการพิจารณา :  

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถกรอก “แบบเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” โดยน าส่งบริษัทฯ ทาง E-mail ที่ [email address ของเลขานุการบริษัท] และ [email address ของ
ผู้รับผิดชอบงาน IR] และน าส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารหลักฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่
ละป ีตามที่อยู่ดังนี้ 
 

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน)  
ส านักเลขานุการบริษัท 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
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2. คณะกรรมการบริษัท สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาและไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมฯ ส าหรับเรื่องดังต่อไปนี้   
(1) เรื่องที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม 16 
(2) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 
(3) เรื่องที่บริษัทฯ ด าเนินการแล้ว 
(4) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

 
3. เรื่องที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น    

โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นวาระท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้น  
 

4. เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเหตุผลการปฏิเสธ 
 

                                                           
16 มาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิเสธ 
เร่ืองดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น  

(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง (เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถื อหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)  

(2) เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกั บความไม่
ปกติของเรื่องดังกล่าว  

(3) เป็นเร่ืองที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์  
(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ  12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุน ด้วยคะแนน

เสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยส าคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน  

(5) กรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
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แบบเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้  
   

วันท่ี __________________________________  
ชื่อ-สกุลของผู้เสนอ (ผู้ถือหุ้น )_______________________________________________________________________________________________________  
ที่อยู่_________________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________  

โทรศัพท์ ______________________________________ โทรสาร ______________________________ Email _______________________________________  

จ านวนหุ้น EA ที่ถือครอง ณ วันที่เสนอ__________________หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ__________________ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ   

วัตถุประสงค์      เพื่อทราบ       เพื่อพิจารณา      เพื่ออนุมตัิ 
วาระท่ีเสนอ _________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________  

เหตุผลและรายละเอยีด______________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________  

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนเรื่องที่เสนอ จ านวน _____________________________แผ่น 

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น  
และเอกสารประกอบต่างๆ ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐาน
ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  

 

ลงชื่อ _____________________________________ผู้ถือหุ้น 

                                                                                                                                                                 (                                                ) 
หมายเหตุ :  ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานต่อไปน้ี  
1. หลักฐานการถือหุ้น ณ วันท่ีเสนอวาระการประชุม ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต หรือหลักฐานอื่น

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลง

นามรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.  ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

(ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) หรือหน่วยงานอื่นท่ีมีอ านาจกระท าการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามท่ีได้ลงชื่อในแบบขอเสนอน้ีพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง  

4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
5. กรณีเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมแนบเอกสาร 1 - 4 ของ 

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายด้วย  
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ภาคผนวก 2 : การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

  
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 17 

 วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตาม “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุก
ราย ได้รับการปฏิบัติอย่าเท่าเทียมกัน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”) จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี (“การประชุมฯ”) 

โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติส าหรับการพิจารณาเรื่องทีจ่ะน าเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาดังนี้ 
 
 หลักเกณฑ์ส าหรับผู้ถือหุน้ในการน าเสนอชื่อบคุคลเพื่อเปน็กรรมการบริษัทฯ 

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 186.5 ล้านหุ้น)  
 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจ านวนที่ก าหนดข้างต้น ณ วันท่ีเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น 

 

3. ต้องแสดงหลักฐานการถอืหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้น จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) 

 

4. บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบตัิดงันี้  
(1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
(2) มีความรู้ความสามารถ ประวัติการท างานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์   

มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ 
(3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่ส าคัญ ที่จะสร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่    

1. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล  
2. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า  
3. มีความรู้เฉพาะดา้น ซึ่งเป็นประโยชน์ท าให้บริษัทสามารถเจริญเตบิโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ เช่น ดา้นบัญช ี การเงิน กฎหมาย การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น 

4. การก ากับดูแลกจิการท่ีด ี
(4) ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 4 บริษัท และไม่ได้ด ารงต าแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ 
 

5. ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตอ้ง ให้กรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอชื่อบคุคลเพื่อเปน็กรรมการบริษัทฯ”  

                                                           
17  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็น

กรรมการบริษัท โดยให้เพิ่มข้อ 6 – 8 และหลักฐานประกอบ 

http://www.preciousshipping.com/portals/0/AgendaProposal/Form_nominate_Director_E.pdf
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6. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สามารถส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ  
ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา: NC.Secretary@energyabsolute.co.th และ 
น าส่งต้นฉบับที่ลงนามแล้ว พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานมาที่บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ละปี ตามรายละเอียดด้านล่างนี ้

ประธานคณะกรรมการสรรหา 
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น16 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

7. บริษัทฯ จะกล่ันกรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการในเบื้องต้น ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 

8. บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ท่ี 
www.energyabsolute.co.th และ / หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม และ การตัดสินของบริษัทฯ ใหถ้ือเป็นที่ส้ินสุด 

 
ผู้เสนอชือ่บุคคลเพือ่รับการคดัเลือกเปน็กรรมการบริษทัฯ จะต้องส่งเอกสารประกอบดงันี้  

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝาก  หลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือส าเนาใบหุ้น พร้อมลงนาม รับรองใน
เอกสาร  

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น ชาวต่างชาติ) 
และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  

3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
(ออกไม่เกิน 3 เดือน) หรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจกระท าการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชน / หนังสือเดินทางของกรรมการ ผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ได้ลงชื่อใน  
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ” พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

4. ผู้ถือหุ้นที่มีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองส า เนา
ถูกต้อง 

5. เอกสารอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือก 

http://www.energyabsolute.co.th/
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 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี __________  

 
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _________________________________________________________________  _____    _  

เปน็ผู้ถือหุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “EA”)  
ที่อยู่ เลขที_่_______________ซอย ________________ ถนน _____________________แขวง___________________
เขต_____________________ จังหวัด_______________รหัสไปรษณีย์______________ 
โทรศัพท ์ ________________E-mail _____________________  

2. ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้าถือหุ้นของ EA จ านวน_____________________หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ______ ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ 

3. ข้าพเจ้าประสงค์จะเสนอ (นาย/นาง/นางสาว)_________________________   _____________อายุ_______________ปี

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตาม

หลักเกณฑ์ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา

คุณสมบัติได้แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการท างาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ครบถ้วนทุกหน้า จ านวน __________ แผ่น 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความ, ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทุกฉบับเป็นความจริงและ
ถูกต้องทุกประการ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้  
 

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการน้ี ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
   ลงชื่อ ___________________________________ผู้ถือหุ้น 
          (___________________________________)  
                วันท่ี ________________________ 

 
4. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____________________________________________ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อ

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  ข้าพเจ้ายินยอม และขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม    
ตามหลักเกณฑ์การน าเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และรับรองว่าข้อความ  ข้อมูล พร้อมทั้งหลักฐานและ
เอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ 
 

     ลงชื่อ __________________________บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
           (___________________________)  
            วันท่ี _______________________ 

 
 
 


