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 บรษัิทเชือ่วา่การก ากับดแูลกจิการทีด่จีะชว่ยใหก้ารบรหิารงานมคีวามโปรง่ใส และมปีระสทิธภิาพ และชว่ยใหบ้รษัิท

สามารถเตบิโตไปไดอ้ยา่งย่ังยนื โดยมคีวามสัมพันธท์ีด่กีับผูม้สีว่นไดเ้สยีในธุรกจิของบรษัิท ซึง่ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้  ผูล้งทนุ พนักงาน 

ลกูคา้ คูค่า้ และสังคม บรษัิทจงึไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีซ ึง่เป็นไปตามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่สี าหรับ

บรษัิทจดทะเบยีนทีจั่ดท าโดยตลาดหลักทรัพย ์(ตามนยิามทีไ่ดก้ าหนดไวข้า้งล่างนี)้ ทัง้นี ้นโยบายในการก ากับดแูลกจิการดังกลา่ว 

ครอบคลมุหลักการ 5 หมวด ไดแ้ก ่1) สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 2) การปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกัน 3) การค านงึถงึบทบาทของผูม้ี

สว่นไดเ้สยี 4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส และ 5) ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท โดยมรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 

 

หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

 

 บรษัิทตระหนัก และใหค้วามส าคัญกับสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเฉพาะสทิธขิัน้พืน้ฐาน เช่น สทิธใินการซือ้ขาย และโอน

หลักทรัพยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใินการจะไดรั้บสว่นแบ่งก าไรของบรษัิท สทิธใินการรับขา่วสาร และขอ้มูลของบรษัิทอย่างเพยีงพอ และ

สทิธใินการเขา้รว่มประชมุเพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ คณะกรรมการบรษัิทดแูลใหม้ั่นใจวา่ ผูถ้อืหุน้มสีว่นรว่มใน

การตัดสนิใจในเรือ่งส าคัญของบรษัิท ดังนัน้ บรษัิทจงึมกีารก าหนดแนวทางในการด าเนนิการเพือ่รักษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมถงึการ

ด าเนนิการในเรือ่งตา่งๆ ทีเ่ป็นการสง่เสรมิ และอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยแนวนโยบายทีส่ าคัญมดัีงนี ้

 

  1) บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้สามารถเสนอวาระการประชุม ความคดิเห็น และขอ้ซักถามล่วงหนา้ก่อนวัน

ประชมุผูถ้อืหุน้ 

  2) บรษัิทก าหนดใหม้กีารจัดส่ง หรอืเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคัญ และเกีย่วขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้ใหก้ับผูถ้ ือหุน้

ล่วงหนา้อย่างเพยีงพอ และทันเวลา โดยบรษัิทจะจัดส่งหนังสอืนัดประชมุ พรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ และ

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งโดยจัดท าเป็นภาษาอังกฤษ พรอ้มกับฉบับภาษาไทย ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชมุ หรอื

เป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ

ไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) ก าหนด และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพห์รอืสือ่ออนไลน ์ไมน่อ้ยกวา่ 3 วัน กอ่นวัน

ประชุม โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วัน ตดิต่อกัน ทัง้นี้ ในแต่ละวาระการประชุมจะมคีวามเห็นของคณะกรรมการบรษัิท

ประกอบ และจะมกีารเผยแพรข่อ้มลูดังกล่าวผ่านทาง Website ของบรษัิท อยา่งนอ้ย 28 วันกอ่นวันประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลา

ในการศกึษาขอ้มูลเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชมุ รวมถงึบรษัิทจะหลกีเลีย่งการเพิม่วาระการประชมุอืน่ทีไ่ม่ไดก้ าหนดไวล้่วงหนา้

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้ทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ 

  3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะให ้

กรรมการอสิระ หรอืบุคคลใดเขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งทีบ่รษัิทไดจั้ดส่งไปพรอ้มกับ

หนังสอืนัดประชมุ 

  4) บรษัิทมนีโยบายส่งเสรมิ และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมถงึนักลงทุนสถาบันเขา้ร่วมประชมุ โดย

บรษัิทไดก้ าหนดสถานทีจั่ดประชมุทีม่กีารคมนาคมสะดวก และเพยีงพอตอ่การเดนิทางเขา้รว่มประชมุ 

  5) บรษัิทส่งเสรมิใหก้รรมการทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถซักถามขอ้

สงสัยตา่งๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  6) ในการประชมุ บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้สีทิธอิย่างเท่าเทยีมกันในการแสดงความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ 

หรอืตัง้ค าถามในวาระตา่งๆไดอ้ยา่งอสิระ กอ่นการลงมตใินวาระตา่งๆ และก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มประชมุ 

เพือ่ตอบค าถามในทีป่ระชมุ รวมทัง้จะมกีารบันทกึประเด็นซักถาม และขอ้คดิเห็นทีส่ าคัญไวใ้นรายงานการประชมุ เพือ่ให ้ผูถ้อืหุน้

สามารถตรวจสอบได ้

  7) บรษัิทจัดใหม้กีารลงคะแนนเสยีง และบันทกึมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไวอ้ย่างชัดเจนในรายงานการประชมุ 

โดยมกีารบันทกึจ านวนคะแนนเสยีงทีไ่ดรั้บในแต่ละวาระว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสยีงเป็นจ านวนเท่าใดในแต่ละวาระ

ของการประชมุทีต่อ้งมกีารลงมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

  8) ภายหลังการประชมุ บรษัิทจะจัดท ารายงานการประชมุ โดยก าหนดใหแ้สดงขอ้มูลอยา่งครบถว้น และถกูตอ้ง 

เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้และจัดส่งส าเนารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน

นับจากวันประชมุผูถ้อืหุน้ 

  

หมวดที ่2 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

  

 บรษัิทค านึงถงึความส าคัญของผูถ้ือหุน้แต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกัน ทัง้ผูถ้ ือหุน้ที่เป็นผูบ้รหิาร และผูถ้ือหุน้ที่ไม่เป็น

ผูบ้รหิาร รวมถงึผูถ้อืหุน้รายยอ่ย และผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างประเทศ บรษัิทจงึมนีโยบายทีจ่ะชว่ยเอือ้ใหเ้กดิความเท่าเทยีมกันของ ผู ้

ถอืหุน้แตล่ะกลุม่ ดังนี ้

 

  1) ด าเนนิการเผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกับการประชุมผูถ้อืหุน้ ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายไดร้ับขอ้มูลอย่างเท่าเทยีมกัน และ

เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถแสดงความคดิเห็น และเสนอขอซกัถามทัง้กอ่นการประชมุ และระหว่างการประชมุ รวมถงึเปิดโอกาส

ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ประชมุดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะใหบ้คุคลอืน่เขา้รว่มประชมุแทนได ้
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  2) ก าหนดใหผู้ถ้ ือหุน้ที่เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลที่

เกีย่วขอ้ง และไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระทีม่สีว่นไดเ้สยีดังกลา่ว 

  3) ในการประชมุเพือ่เลอืกตัง้กรรมการ บรษัิทจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ

ไดเ้ป็นรายบุคคล ท าใหผู้ถ้ ือหุน้มีสทิธิที่จะเลือกผูแ้ทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัตเิหมาะสมเขา้มาท าหนา้ที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษา

ผลประโยชนข์องตนเอง ซึง่จะท าใหเ้กดิความหลากหลาย และเป็นตัวแทนของผูถ้อืหุน้อยา่งแทจ้รงิ 

  4) ก าหนดไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบัติงานที่ไดร้ับทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในต่อ

บุคคลภายนอก หรอืบุคคลทีไ่ม่มสี่วนเกีย่วขอ้ง นอกจากนี้ บรษัิทยังมนีโยบายใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน หลกีเลีย่งการซือ้

ขายหลักทรัพยข์องบรษัิท โดยอาศัยขอ้มลูภายในทีม่ไิดเ้ป็นขอ้มูลสาธารณะ ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานดังกลา่วไดม้า โดย

อาศัยต าแหน่งหนา้ทีใ่นบรษัิท รวมถงึหา้มไมใ่หก้รรมการ และผูบ้รหิารซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทในชว่ง 1 เดอืน กอ่นทีง่บการเงนิ

จะเผยแพรต่อ่สาธารณชน   

  5) แจง้ใหก้รรมการ และผูบ้รหิารรับทราบภาระหนา้ทีใ่นการรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพยต์อ่

ส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) 

รวมถงึก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิารระดับสูงแจง้ต่อคณะกรรมการ หรอืผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมายเกีย่วกับการซือ้ขายหุน้ของ

บรษัิทตนเองอยา่งนอ้ย 1 วันลว่งหนา้กอ่นวันซือ้ขาย 

 

หมวดที ่3 การค านงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

  

 บรษัิทใหค้วามส าคัญ และเคารพต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนนิกจิการ เชน่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลูกคา้ 

คู่คา้ เจา้หนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง ชมุชน สังคม และสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ โดยบรษัิทจะปฏบัิตติามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และกฎระเบยีบ

ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไดรั้บการดแูลอยา่งด ี

  

การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ 

  

 บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้อย่างเทา่เทยีมกัน ไมก่ระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิ หรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

รวมทัง้รักษาผลประโยชน์ และสรา้งความพงึพอใจสูงสุดใหก้ับผูถ้อืหุน้ โดยค านึงถงึการเตบิโตของบรษัิทอย่างย่ังยนื การสรา้ง

มลูคา่เพิม่ใหก้ับบรษัิท ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมอยา่งตอ่เนือ่ง และการยดึมั่นในหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี

 

 การปฏบิตัติอ่พนกังาน 

  

 บรษัิทตระหนักถงึความส าคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทที่มีต่อการด าเนินธุรกจิ บรษัิทจึงมีนโยบายใหป้ฏิบัติกับ

พนักงานอยา่งเสมอภาพ และเป็นธรรม โดยก าหนดใหก้ารแตง่ตัง้ การโยกยา้ย การใหผ้ลตอบแทน และสวัสดกิาร รวมทัง้การลงโทษ

พนักงาน ตอ้งกระท าดว้ยความยุตธิรรม โปร่งใส และเหมาะสมกับพนักงานนัน้ๆ ซึง่ขึน้อยู่กับ ความรู ้ความสามารถ และผลการ

ปฏบัิตงิานในชว่งทีผ่่านมา บรษัิทไดจั้ดสวัสดกิาร และสทิธปิระโยชน์ขัน้พืน้ฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึประกันสังคม กองทนุ

ส ารองเลีย้งชพี รวมถงึสนับสนุนการพัฒนาความรูค้วามสามารถและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับทศิทาง

และกลยุทธข์ององคก์ร อกีทัง้เสรมิสรา้งวัฒนธรรม และบรรยากาศทีด่ใีนการท างาน รวมไปถงึการพจิารณาผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 

และยังเปิดโอกาส กระตุน้ใหพ้นักงาน    ทุกระดับส่งขอ้คดิเห็น และขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงการการท างานในแต่ละ

หน่วยงาน 

 

การปฏบิตัติอ่ลกูคา้ 

  

 บรษัิทเนน้การสรา้งความพงึพอใจแก่ลูกคา้ โดยการส่งมอบผลติภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้ และ

เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกับสนิคา้ และบรกิารอย่างครบถว้น ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บดิเบอืนขอ้เท็จจรงิต่อลูกคา้ รวมทัง้ปฏบัิติ

ตามสัญญา ขอ้ตกลง หรอืเงือ่นไขต่างๆ ทีม่ตี่อลูกคา้อย่างโปร่งใส และเท่าเทยีมกัน และใหค้วามส าคัญในการรักษาขอ้มูล ทีเ่ป็น

ความลับของลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ โดยไมน่ าขอ้มลูดังกลา่วมาใชเ้พือ่ผลประโยชนข์องตนเอง และ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ 

 

การปฏบิตัติอ่คูค่า้ เจา้หนี ้และลกูหนี ้

 

  บรษัิทค านงึถงึความเสมอภาค ความเป็นธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนนิธุรกจิ โดยบรษัิท และพนักงานจะไม่มกีาร

เรยีก หรอืรับ หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติในการด าเนนิธุรกจิกับคู่คา้ เจา้หนี้ และลูกหนี้  ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์

รว่มกันของ คูค่า้ เจา้หนี ้และลกูหนี ้โดยบรษัิทจะปฏบัิตติามกฎหมาย สัญญา และขอ้ตกลงทีม่รีว่มกันอยา่งเครง่ครัด ในกรณีทีบ่รษัิท

ไม่สามารถปฏบัิตติามเงือ่นไข และขอ้ผูกพันในสัญญา หรอืขอ้ตกลงทีม่รี่วมกัน บรษัิทจะแจง้ใหคู้่คา้ เจา้หนี้ หรอืลูกหนี้ทราบโดย

ดว่น เพือ่รว่มกันหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้  
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การปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ 

  

 บรษัิทปฏบัิตติ่อคู่แข่งทางการคา้โดยยดึหลักการคา้เสร ีความเสมอภาคกัน และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยบรษัิทไม่

สนับสนุนใหม้กีารท าลายชือ่เสยีงของคู่แข่งการคา้ดว้ยการกล่าวหา ใส่รา้ยป้ายส ีหรอืโจมตคีู่แข่ง โดยปราศจากมูลความจรงิ หรอื

กระท าการใดๆ ทีไ่มเ่ป็นธรรมตอ่การแขง่ขัน 

 

การปฏบิตัติอ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

  

 บรษัิทมุง่เนน้การอยูร่ว่มกับชมุชน สังคม และสิง่แวดลอ้มอยา่งย่ังยนื และตระหนักถงึบทบาท หนา้ที ่และ ความรับผดิชอบ

ทีม่ตี่อชุมชน สังคม และสิง่แวดลอ้ม บรษัิทจงึมกีารก าหนด และทบทวนนโยบาย และแผนงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย 

ความมั่นคง และสิง่แวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพือ่ใหส้ามารถควบคุม และวัดผลการปฏบัิตงิานของพนักงาน และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งใน

เรือ่งทีเ่กีย่วกับความปลอดภัย อาชวีอนามัย ความมั่นคง และสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล และประสทิธภิาพ รวมถงึเหมาะสมกับ

สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป นอกจากนี้ บรษัิทยังส่งเสรมิการใชพ้ลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

ส่งเสรมิใหพ้นักงานมจีติส านกึ และความรับผดิชอบต่อชมุชน สังคม และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึไม่สนับสนุนกจิกรรมใดๆ ทีเ่ป็นภัยต่อ

สังคม หรอืศลีธรรมอันดงีาม และ/หรอืเป็นการสง่เสรมิอบายมขุ 

 

หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

  

 บรษัิทตระหนักถงึความส าคัญของการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และสาธารณชนอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ

ต่อการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษัทผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ของตลาด

หลักทรัพย ์(ELCID) รว่มกับเว็บไซตข์องบรษัิท (www.ptgenergy.co.th) ทัง้ในรปูแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส าหรับรายงาน 

และขอ้มูลทางการเงนิ ขอ้มูลทั่วไป ตามหลักเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนขอ้มลูอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบ

ตอ่ราคาหลักทรัพยข์องบรษัิท และการตัดสนิใจของผูถ้อืหุน้  ผูล้งทนุ และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิท นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิท

ยังไดม้อบหมายให ้นายรังสรรค ์พวงปราง รับผิดชอบงานดา้นนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ท าหนา้ทีต่ดิต่อสือ่สารกับผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน 

นักวเิคราะห ์และภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง ใหไ้ดร้ับทราบขอ้มูลสารสนเทศของบรษัิท ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทั่วไปของบรษัิท

อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบต่างๆ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสนิใจลงทนุ สรา้ง

ความเชือ่มั่น และสรา้งภาพลักษณ์ทีด่ใีหแ้ก่บรษัิท โดยคณะกรรมการบรษัิทจะดูแลใหบ้รษัิทจัดท าค าอธบิายและการวเิคราะหข์อง

ฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพือ่ประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทกุไตรมาส ทัง้นี ้เพือ่ใหนั้ก

ลงทุนไดร้ับทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กับฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทในแต่ละไตรมาสไดด้ี

ยิง่ขึน้นอกเหนอืจากขอ้มลูตัวเลขในงบการเงนิเพยีงอยา่งเดยีว 

 

 นอกจากนี้ บรษัิทก าหนดใหพ้นักงานทกุคนจะตอ้งปฏบัิตหินา้ทีเ่พือ่ผลประโยชน์สงูสดุของบรษัิทเท่านัน้ การกระท า และ

การตัดสนิใจใดๆ จะตอ้งปราศจากอทิธพิลของความตอ้งการสว่นตัว ครอบครัว ญาตพิีน่อ้ง หรอืบคุคลอืน่ทีรู่จั้กสว่นตัว เป็นการเฉพาะ 

โดยใหป้ฏบัิตติามระเบยีบวธิขีองบรษัิทดว้ยมาตรฐานเดยีวกัน 

 

 บรษัิทยังก าหนดใหพ้นักงานทุกคนจะตอ้งไม่น าขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์ หรอืแสวงหาผลประโยชน์เพือ่ตนเองหรอื

ครอบครัว หรอืพวกพอ้งในทางมชิอบ รวมถงึตอ้งรักษาขอ้มูล และเอกสารภายในของบรษัิทโดยไมเ่ปิดเผยตอ่บุคคลภายนอก และ/

หรอืบุคคลทีไ่ม่มสี่วนเกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ การใชข้อ้มูลภายในร่วมกันของพนักงานจะตอ้งอยู่ในกรอบหนา้ที ่และความรับผดิชอบเท่าที่

พนักงานพงึไดร้ับมอบหมายเทา่นัน้ 

 

หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

  

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั 

  

 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ย กรรมการตามจ านวนทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก าหนด แต่ตอ้งมจี านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน โดย

ประกอบไปดว้ยบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนนิธุรกจิ และไดร้ับความเห็นชอบจากทีป่ระชมุ ผูถ้อืหุน้

อนุมัตแิต่งตัง้ใหท้ าหนา้ทีก่รรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิทมสีัดสว่นระหว่างกรรมการทีเ่ป็นฝ่ายจัดการ และกรรมการทีไ่มใ่ชฝ่่าย

จัดการ ทีส่ะทอ้นอ านาจทีถ่ว่งดลุกันอยา่งเหมาะสม บรษัิทก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวน  ไม่

นอ้ยกว่า 3 คน หรอืหนึง่ในสามของจ านวนคณะกรรมการบรษัิททัง้หมด แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า และก าหนดใหก้รรมการบรษัิท

จ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งพน้จากต าแหน่งทุกครัง้ของการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี โดยให ้

คณะกรรมการบรษัิทซึง่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูพ้น้จากต าแหน่ง ในกรณีทีก่รรมการบรษัิททีพ่น้จากต าแหน่งดังกล่าว ไม่อาจ

แบง่ไดพ้อดหีนึง่ในสาม ก็ใหใ้ชจ้ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกับหนึง่ในสาม 
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บรษัิทมกีารแยกอ านาจหนา้ทีร่ะหว่างคณะกรรมการบรษัิท กับผูบ้รหิารระดับสงูไวอ้ย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการบรษัิทท า

หนา้ทีใ่นการก าหนดนโยบาย และก ากับดแูลการด าเนนิงานของผูบ้รหิารในระดับนโยบาย ในขณะทีผู่บ้รหิารท าหนา้ทีบ่รหิารงานของ

บรษัิทในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ทีใ่นการคัดเลอืกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธาน

กรรมการ และดูแลใหม้ั่นใจว่า องคป์ระกอบและการด าเนนิงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชดุ้ลพนิจิในการตัดสนิใจอย่างมอีสิระ 

ทัง้นิ้ บรษัิทก าหนดใหป้ระธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการอสิระที่ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบรหิาร หรือประธาน

เจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที่ระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล และการ

บรหิารงานประจ าออกจากกัน  อย่างชัดเจน และชว่ยใหม้กีารถว่งดุลอ านาจอย่างเพยีงพอ รวมถงึป้องกันไมใ่หบุ้คคลหนึง่บุคคลใดมี

อ านาจเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บรษัิทยังไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญไ่วเ้ป็นลายลักษณ์อักษร เพือ่ก าหนดขอบเขตการด าเนนิงาน และความรับผดิชอบ

ของคณะกรรมการชดุตา่งๆ อยา่งชดัเจน 

 

คณะกรรมการบรษัิทจะแตง่ตัง้บุคคลทีม่คีณุสมบัตแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมเพือ่ปฏบัิตหินา้ที่เป็นเลขานุการบรษัิท โดย

มหีนา้ทีช่่วยเหลอืคณะกรรมการบรษัิทในการจัดประชมุคณะกรรมการบรษัิท เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรยีมวาระการ

ประชมุ และการจัดส่งหนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการบรษัิท พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุ และประสานงานใหม้กีารปฏบัิตติาม

มตคิณะกรรมการบรษัิท เป็นตน้ และส่งเสรมิใหเ้ลขานุการบรษัิทไดรั้บการฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเนื่องเพือ่ทีจ่ะเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏบัิตหินา้ที ่นอกจากนี้ เลขานุการบรษัิทยังมอี านาจหนา้ที ่และความรับผดิชอบตามมาตรา 89/15 วรรคหนึง่ และ

มาตรา 89/16 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่ก าหนดใหเ้ลขานุการ

บรษัิทรับผดิชอบการด าเนนิการ ดังตอ่ไปนี ้1) การจัดท า และเก็บรักษาทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชมุ และรายงานการประชมุ

ของคณะกรรมการบรษัิท และผูถ้อืหุน้ และรายงานประจ าปีของบรษัิท พรอ้มทัง้ท าหนา้ทีใ่หค้ าแนะน าดา้นกฎหมาย และกฎเกณฑ์

ต่างๆ  ทีค่ณะกรรมการบรษัิทตอ้งทราบ และปฏบัิตหินา้ทีใ่นการดูแลกจิการของคณะกรรมการบรษัิท  รวมทัง้ประสานงานใหม้กีาร

ปฏบัิตติามมตคิณะกรรมการบรษัิท 2) การเก็บรักษารายงานการมสี่วนไดเ้สียทีร่ายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร และ 3) การ

ด าเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุประกาศก าหนด 

 

การสรรหากรรมการ  

 

คณะกรรมการบรษัิทจะก ากับดูแลใหม้กีระบวนการสรรหากรรมการทีม่คีวามโปรง่ใส และเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่คัดเลอืกจากกรรมการบรษัิททีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และโดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอสิระ เพือ่ท าหนา้ที่

พจิารณาหลักเกณฑ ์และกระบวนการในการสรรหา บุคคลทีม่คีุณสมบัตหิลากหลาย ทัง้ในดา้นทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ

และคณุลักษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอาย ุทีจ่ าเป็นตอ่การบรรลวัุตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักขององคก์ร โดยจัดท าตาราง

องคป์ระกอบความรูค้วามช านาญของกรรมการ (skills matrix) เพือ่ใหม้ั่นใจว่า ไดค้ณะกรรมการโดยรวมทีม่คีุณสมบัตเิหมาะสม 

สอดคลอ้งกับองคป์ระกอบทีบ่รษัิทก าหนดไว ้

 

 

           บรษัิทมแีผนการคัดเลอืกบุคลากรทีจ่ะเขา้มารับผดิชอบในต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่ให ้

เป็นไปอยา่งเหมาะสม โปรง่ใส และมั่นใจวา่ บรษัิทจะไดผู้บ้รหิารสงูสดุขององคก์รทีม่คีวามเป็นมอือาชพี และบรหิารไดโ้ดยเป็นอสิระ

จากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืรายใด โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะพจิารณาจากบุคคลทีม่ทีักษะ ประสบการณ์

วชิาชพี คุณสมบัตเิฉพาะดา้นทีม่คีวามจ าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษัิท รวมถงึค านึงถงึโอกาสทีอ่าจจะมี

ปัญหาในเรือ่งความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และน าเสนอชือ่แกค่ณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

นอกเหนอืจากการสรรหา คัดเลอืก และเสนอบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์รแลว้ บรษัิทยังไดจั้ดท าแผน

สบืทอดต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ และผูบ้รหิารระดับสูงขึน้ดว้ย โดยจะคัดเลอืกบุคคลที่อยู่ใน

เกณฑเ์หมาะสมทีจ่ะไดรั้บการพจิาณาการสบืทอดต าแหน่ง เพือ่พัฒนา และเตรยีมความพรอ้มใหส้ามารถเขา้รับต าแหน่งในอนาคต

ได ้ทัง้นี้ เพือ่สรา้งความเชือ่มั่นใหก้ับผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายว่าการด าเนนิงานของบรษัิทจะไดรั้บการสานต่อ

อยา่งทันทว่งท ี

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

  

 คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพือ่ช่วยในการ

ปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรษัิท โดยมกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย ชดุตา่งๆ 

อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นผูท้รงคุณวุฒทิีม่ ีความรู ้

ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิ และมคีุณสมบัตคิรบ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน จ ากัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) และตามประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
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บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

  

 บรษัิทก าหนดใหก้รรมการบรษัิทปฏบัิตติามขอ้พงึปฏบัิตทิีด่สี าหรับกรรมการบรษัิทจดทะเบยีน (Code of Best Practices) 

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย ์โดยคณะกรรมการบรษัิทตอ้งเขา้ใจ และทราบถงึบทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบของตน และ

ตอ้งปฏบัิตหินา้ทีป่ฏบัิตหินา้ที่ดว้ยความรับผดิชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care) และดูแล ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์และขอ้บังคับต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย ความซือ่สัตยส์ุจรติ (Duty of Loyalty) และค านึงถงึ

ประโยชนข์องบรษัิท และผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ  

 

คณะกรรมการบรษัิทมบีทบาททีส่ าคัญในการอนุมัตนิโยบาย พจิารณา รวมทัง้มกีระบวนการอนุมัตกิารด าเนนิงานทีส่ าคัญ

ของบรษัิท ไดแ้ก่ วัตถุประสงค ์วสิัยทัศน์ พันธกจิ เป้าหมาย กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ แผนงาน การลงทุน การท าธุรกรรมทีม่ี

ผลกระทบตอ่กจิการ ความเสีย่ง งบประมาณ การจ่ายเงนิปันผล และการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ รวมถงึสง่เสรมิ

ใหม้กีารสือ่สารวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย ผ่านกลยุทธ ์และแผนงานใหท้ั่วทัง้องคก์ร อกีทัง้เสรมิสรา้งใหวั้ตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

หลักขององคก์รสะทอ้นอยู่ในการตัดสนิใจและการด าเนนิงานของบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพือ่ให ้

สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักขององคก์ร ตดิตามดูแลใหฝ่้ายจัดการจัดสรร และจัดการทรัพยากรใหเ้ป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ และประสทิธิผล โดยค านึงถงึผลกระทบ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อใหส้ามารถบรรลุ

วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลักไดอ้ยา่งย่ังยนื นอกจากนียั้งไดก้ ากับดแูลใหม้กีารสง่เสรมิการน านวัตกรรม และเทคโนโลยรีวมทัง้การ

ร่วมมอืกับคู่คา้ มาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน เพือ่เพิม่คุณค่าใหก้จิการตามสภาพปัจจัยแวดลอ้มทีเ่ปลี่ยนแปลง 

ก่อใหเ้กดิมูลค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างย่ังยนื และการตอบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยอยู่บนพืน้ฐาน

ของความรับผดิชอบต่อสังคม และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนน าไปเป็นสว่นหนึง่ในการทบทวน  กลยุทธ ์การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการ

ด าเนนิงาน และการตดิตามผลการด าเนนิงาน 

 

คณะกรรมการบรษัิทควรก ากับดูแลใหก้ารจัดท ากลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปีสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลัก

ของกจิการ โดยค านงึถงึปัจจัยแวดลอ้มของกจิการ ตลอดจนโอกาสและความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยมกีลไกที่

ท าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างแทจ้รงิ และสนับสนุนใหม้กีารจัดท าหรอืทบทวนวัตถุประสงค ์เป้าหมาย กลยุทธ ์

ตลอดจนตดิตามการด าเนนิการตามกลยุทธ ์แผนงานประจ าปี เพือ่ใหม้ั่นใจว่ากลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปีไดค้ านงึถงึผลกระทบใน

ระยะเวลาทีย่าวขึน้  

  

คณะกรรมการบรษัิทมหีนา้ทีใ่นการการตดิตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการ

ช าระหนี ้ดแูลใหก้จิการประกอบธุรกจิดว้ยความระมัดระวัง ก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ โดยค านงึถงึความเป็นธรรมต่อผู ้

มสีว่นไดเ้สยี ตลอดจนดแูลการรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิท และใหค้วามมั่นใจวา่ระบบบัญช ีการรายงานทางการเงนิและการ

สอบบัญชมีคีวามเชือ่ถอืได ้รวมถงึก ากับดูแลใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ และฝ่ายจัดการด าเนนิงานตาม

นโยบาย แผนงาน และปฏบัิตติามหนา้ทีต่ามทีไ่ดร้ับมอบหมายไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ภายใตก้ารก ากับดูแลกจิการ

ที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ (Maximize Economic Value and 

Shareholder’s Wealth)  

 

เพือ่ใหส้ามารถแข่งขันไดแ้ละมผีลประกอบการทีด่โีดยประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม คณะกรรมการบรษัิทยังสง่เสรมิใหม้ี

การจัดท าคู่มอืจรยิธรรมและจรรยาบรรณธุรกจิ ขับเคลือ่นใหเ้ป็นวัฒธรรมองคก์รทีย่ดึมั่นในจรยิธรรม และก ากับดูแลใหม้กีารสือ่สาร 

เพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดับ เขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทีบ่รษัิทใชใ้นการด าเนนิธุรกจิ เคารพสทิธแิละมี

ความรับผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิท นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส าคัญในการหา้มใหห้รอืรับสนิบน

เพือ่ผลประโยชนท์างธุรกจิ หรอืการหา้มจ่ายสนิบนในการตกลงธุรกจิใดๆ ทัง้กับภาครัฐและเอกชน โดยคณะกรรมการบรษัิทจัดใหม้ี

ระบบสนับสนุนการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่นทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มอบหมายใหฝ่้ายจัดการน านโยบายการต่อตา้นการทุจรติ

คอรรั์ปชัน่ ดังกลา่วไปปฏบัิตเิพือ่ใหม้ั่นใจวา่ฝ่ายจัดการไดต้ระหนักและใหค้วามส าคัญกับการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ และปลกูฝัง

จนเป็นวัฒนธรรมขององคก์ร นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษัิทจะดูแลใหบ้รษัิทมกีระบวนการและชอ่งทางในการรับและจัดการกับขอ้

รอ้งเรยีนของผูม้สี่วนไดเ้สยี (Whistle Blower) รวมถงึมมีาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสที่        แจง้เบาะแส โดย

เปิดเผยกระบวนการและชอ่งทางในเว็บไซตข์องบรษัิทหรอืในรายงานประจ าปี  

 

 คณะกรรมการบรษัิทก ากับดูแลใหม้รีะบบการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล ซึง่รวมถงึการก าหนดนโยบายและ วธิปีฏบัิติ

ในการรักษาความลับ รวมทัง้การจัดการขอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ราคาหลักทรัพย ์และดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงต่าง 

ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตลอดจน

บคุคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง ปฏบัิตติามระบบการรักษาความปลอดภัยของขอ้มลูดว้ย   

 

คณะกรรมการบรษัิทเขา้ใจโครงสรา้งและความสัมพันธข์องผูถ้อืหุน้ ขอ้ตกลงผูถ้อืหุน้ หรอืนโยบายของกลุม่บรษัิทแม ่ซึง่มี

ผลต่ออ านาจในการควบคุมการบรหิารจัดการกจิการ ในการพจิารณาการเขา้ท ารายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ของผลประโยชน์ บรษัิท

พจิารณาภายใตห้ลักการการรักษาผลประโยชนส์ูงสดุของบรษัิท และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส าคัญ ทัง้นี ้บรษัิทมแีนวทางป้องกันความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้จากการท ารายการระหว่างกัน     โดยก าหนดใหบุ้คคลทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกับรายการ หรอืมสี่วน

ไดเ้สยีจากการท ารายการระหว่างกัน ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบถงึความสัมพันธ ์หรอืการเกีย่วโยงของตนในรายการดังกล่าว และตอ้ง

ไม่เขา้ร่วมการพจิารณา ใหค้วามเห็นเกีย่วกับรายการ รวมถงึไม่มอี านาจอนุมัตใินการท ารายการดังกล่าว การพจิารณาเขา้ท ารายการ
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ระหว่างกันตอ้งพจิารณาราคา และเงื่อนไขการท ารายการเสมอืนการท ารายการกับบุคคลภายนอก และตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และ

ตลาดหลักทรัพยท์ีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีพ่จิารณาใหค้วามเห็นเกีย่วกับการท ารายการระหว่างกัน และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทก าหนดใหม้กีารเปิดเผยรายละเอยีดการท ารายการระหว่างกันไวใ้นแบบแสดงรายงานขอ้มลู

ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ดว้ย            

                                                                                                                    

คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส าคัญกับการควบคุมภายใน และดูแลใหก้จิการประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ

มาตรฐานที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ของในประเทศและในระดับสากล โดยบรษัิทไดจั้ดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อท าหนา้ที่

ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบรษัิทใหม้ีประสทิธิผล และประสทิธิภาพ เพื่อใหบ้รษัิทเกดิความมั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานมี

นโยบาย และวธิกีารด าเนนิงานทีเ่หมาะสม และมกีารควบคมุภายในทีด่ ีและใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในจัดท ารายงาน และน าเสนอ

โดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทยังใหค้วามส าคัญกับการบรหิารความเสีย่ง เขา้ใจความเสีย่งทีส่ าคัญของกจิการ และอนุมัติ

ความเสีย่งทีย่อมรับได ้เพือ่ใหบ้รษัิทสามารถปรับตัวไดภ้ายใตปั้จจัยทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ปัจจย้ภายใน และปัจจัยภายนอก จงึ

จัดตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  เพือ่ชว่ยคณะกรรมการบรษัิทก าหนดนโยบาย และแนวทางการบรหิารความเสีย่งในภาพรวม

ของทัง้องคก์ร ส าหรับใหฝ่้ายบรหิารน าไปปฏบัิต ิรวมถงึก ากับดแูลใหม้กีารประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิขึน้ของความเสีย่งทีไ่ด ้

ระบุไว ้เพือ่จัดล าดับความเสีย่ง และมวีธิีจัดการความเสีย่งทีเ่หมาะสม บรษัิทก าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมีหนา้ที่

รายงานความเสีย่งใดทีจ่ะเป็นอปุสรรคตอ่การด าเนนิธุรกจิทีม่อียูใ่นปัจจุบัน ความเสีย่งใหม่ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต และความเสีย่ง

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึความเสีย่งดา้นความย่ังยืน่ ซึง่เกีย่วขอ้งกับประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental) สังคม 

(Social) และ        บรรษัทภบิาล (Governance) พรอ้มขอ้เสนอแนะ หรอืมาตรการในการจัดการความเสีย่งดังกลา่วใหอ้ยูใ่นระดับที่

สามารถยอมรับได ้รวมถงึรายงานผลการปฏบัิตงิานจากฝ่ายบรหิารทีไ่ดจ้ากการปฏบัิติตามนโยบาย และแนวทางการบรหิารความ

เสีย่งตอ่คณะกรรมการบรษัิทอยา่งสม ่าเสมอ 

 

การไปด ารงต าแหนง่กรรมการทีบ่รษิทัอืน่ 

 

 การไปด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารทีบ่รษัิทอืน่ 

 

 กรรมการบรษัิทสามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ไดไ้ม่เกนิ 5 บรษัิทจดทะเบยีน โดยใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

และวธิปีฏบัิตใินการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษัิทอืน่ ทัง้นี้ ตอ้งผ่านการอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทก่อน ตามรายละเอียด

ดังตอ่ไปนี ้

 1. แจง้การรับต าแหน่งอืน่ใดในบรษัิท และองคก์รตา่งๆ มายังคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เพือ่รับทราบ 

 2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

 3. เลขานุการบรษัิทน าขอ้มลูไปไปเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 

56-2) 

การไปด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญท่ีบ่รษัิทอืน่ 

 

 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่สามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ไดไ้ม่เกนิ 5 บรษัิทจด

ทะเบียน โดยใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และวธิีปฏิบัตใินการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บรษัิทอื่น ทัง้นี้ ตอ้งผ่านการอนุมัตจิาก

คณะกรรมการบรษัิทกอ่น ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 

 1. แจง้การรับต าแหน่งอืน่ใดในบรษัิท และองคก์รตา่งๆ มายังคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเพือ่รับทราบ 

 2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

 3. เลขานุการบรษัิทน าขอ้มลูไปไปเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 

56-2) 

  

การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

  

  บรษัิทก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทควรจัดใหม้กีารประชมุไม่นอ้ยกว่า 6 ครัง้ต่อปี และอาจจัดใหม้กีารประชมุพเิศษตาม

ความเหมาะสม โดยก าหนดวันประชมุไวเ้ป็นการล่วงหนา้ และแจง้ต่อคณะกรรมการบรษัิทใหรั้บทราบล่วงหนา้ ในชว่งไตรมาสที ่4 

ของทกุปี กอ่นการประชมุคณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งก าหนดวาระการประชมุ และแจง้ใหก้รรมการทราบลว่งหนา้ ไมน่อ้ยกว่า 7 วันท า

การ กอ่นถงึวันประชมุ พรอ้มจัดสง่หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการบรษัิท และเอกสารประกอบวาระการประชมุ เพือ่ใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทมเีวลาศกึษาขอ้มลู และไดรั้บขอ้มลูส าหรับการพจิารณาวาระต่างๆ ล่วงหนา้ก่อนวันประชมุคณะกรรมการ ไม่นอ้ยกว่า 7 วันท า

การ เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นรบีดว่น เพือ่รักษาสทิธ ิหรอืประโยชนข์องบรษัิท จะแจง้การนัดประชมุโดยวธิกีารอืน่ และก าหนดนัดประชมุ

เร็วกว่านัน้ก็ได ้ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิทก ากับดูแลใหก้รรมการทุกคนมคีวามรับผดิชอบในการปฏบัิติ

หนา้ทีแ่ละจัดสรรเวลาอย่างเพยีงพอ เพือ่ใหก้รรมการ และฝ่ายจัดการสามารถแสดงความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ และขอ้สังเกตตา่งๆ 

ไดอ้ย่างอสิระ โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดับสงู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มประชมุดว้ย เพือ่อธบิาย แสดงความคดิเห็น และ

ตอบขอ้ซักถามของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิทมขีอ้ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมสี่วนไดเ้สยีอย่างนอ้ยก่อนการ

พจิารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ และบันทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิท้ คณะกรรมการบรษัิทควรดูแลให ้
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กรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยี อย่างมนัียส าคัญในลักษณะทีอ่าจท าใหก้รรมการรายดังกล่าวไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอสิระ งดเวน้

จากการมสีว่นรว่มในการประชมุพจิารณาในวาระนัน้ ทัง้นี ้ในการลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทใหถ้อืมตเิสยีงขา้งมากเป็นหลัก 

โดยใหก้รรมการคนหนึง่มเีสยีง หนึง่เสยีง โดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไมเ่ขา้ร่วมประชมุ และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระ

นัน้ ถา้คะแนนเสยีงเทา่กัน ประธานในทีป่ระชมุจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด   

 

 ในการประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการบรษัิทจะเขา้ร่วมประชมุดว้ย โดยเป็นผูบั้นทกึรายงานการประชุม และ

จัดส่งใหป้ระธานกรรมการบรษัิทพจิารณาลงลายมอืชือ่รับรองความถกูตอ้ง และเสนอใหท้ีป่ระชมุรับรองในวาระที ่2 ของการประชมุ

ครัง้ถัดไป รวมทัง้เป็นผูจั้ดเก็บขอ้มลู หรอืเอกสารเกีย่วกับการประชมุตา่งๆ เพือ่สะดวกในการสบืคน้อา้งองิ 

 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ ่

 

 คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นรายคณะ 

และรายบุคคล  รวมถงึการการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่เพือ่ตรวจสอบการ

ปฏบัิตงิานในหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุย่อย และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ อย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการ ร่วมกันพจิารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก ไ้ข และน าผลการประเมินของ

คณะกรรมการไปใชป้ระกอบพจิารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการต่อไป รวมทัง้เปิดเผย ขัน้ตอน หลักเกณฑแ์ละ

ผลการประเมนิในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

 

คา่ตอบแทน    

 

 คณะกรรมการบรษัิทมหีนา้ทีเ่ห็นชอบหลักเกณฑแ์ละปัจจัยในการประเมนิผลงาน ตลอดจนอนุมัตโิครงสรา้งค่าตอบแทน

ประจ าปีของบรษัิท และหลักเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ทกุระดับ และสือ่สารใหเ้ป็น

ทีร่ับทราบ ตลอดจนตดิตามใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ่ประเมนิผูบ้รหิารระดับสูงทีส่อดคลอ้งกับหลักการประเมนิดังกล่าว บรษัิทมี

แนวทางในการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการใหอ้ยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม และเพยีงพอ ส าหรับการจูงใจ ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงานทกุระดับ ปฏบัิตงิานใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักขององคก์ร และสรา้งประโยชนใ์หก้ับบรษัิทอยู่รว่มงาน

กับบรษัิทในระยะยาว โดยไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ากเกนิควร ทัง้นี้ บรษัิทก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยค านงึถงึความ

เหมาะสมในเรือ่งต่างๆ ไดแ้ก่ บทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบของกรรมการ ประสบการณ์ ผลการประเมนิการปฏบัิตงิานประจ าปี 

และผลประกอบการของบรษัิทในชว่งทีผ่่านมา และอัตราคา่ตอบแทนของกรรมการส าหรับบรษัิทอืน่ทีอ่ยูใ่นธุรกจิ และอตุสาหกรรมที่

ใกลเ้คยีงกัน   

 

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิทจะตอ้งสอดคลอ้งกับกลยุทธแ์ละเป้าหมายในระยะสัน้และระยะยาวของบรษัิท 

โดยใหผู้ถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมัตโิครงสรา้งและอัตราคา่ตอบแทนกรรมการ ทัง้รปูแบบทีเ่ป็นตัวเงนิ และไมใ่ช ่   ตัวเงนิ รวมถงึมกีารเปิดเผย

นโยบายและหลักเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ รปูแบบและจ านวนค่าตอบแทน ในทีป่ระชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีใน

แตล่ะปี 

 

การพฒันากรรมการ และผูบ้รหิาร 

 

คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายสง่เสรมิ และอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรม และการใหค้วามรูแ้กก่รรมการผูบ้รหิารที่

เกีย่วขอ้งในระบบการก ากับดแูลกจิการของบรษัิท เพือ่ใหม้กีารปรับปรงุการปฏบัิตงิานอย่างตอ่เนือ่ง และรับทราบขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบัน

อย่างสม ่าเสมอ บรษัิทสนับสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิารเขา้ร่วมหลักสูตรการอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหม้คีวามตระหนัก และเขา้ใจใน

หนา้ที ่และความรับผดิชอบต่างๆ ในฐานะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทจดทะเบยีน เชน่ กฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความ

เสี่ยง สภาพแวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งกับการประกอบธุรกจิ หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (Thai 

Institute of Directors Association หรอื “IOD”)  และหน่วยงานก ากับดูแล เป็นตน้  อกีทัง้ บรษัิทจัดใหม้กีารปฐมนเิทศกรรมการที่

เขา้รับต าแหน่งใหม่ทุกท่านโดยจัดท าเอกสารประกอบการปฐมนเิทศ ส าหรับกรรมการใหม่ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การปฏบัิตงิาน รวมถงึ

การแนะน าลักษณะประกอบธุรกจิและแนวทางการด าเนนิธุรกจิของบรษัิทใหแ้กก่รรมการใหม่ และเปิดเผยขอ้มลูการพัฒนากรรมการ

ในรายงานตา่งๆตามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีอาท ิรายงานประจ าปี 

 

การทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

 บรษัิทจะท าการทบทวนรายละเอยีด และการปฏบัิตติามนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพือ่จะให ้

มคีวามเหมาะสมกับการด าเนนิธุรกจิของบรษัิท และเพือ่เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายจะไดก้ าหนดไวใ้นแตล่ะชว่งระยะเวลา 

 


