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 บรรษัทภิบาล (การก ากับดูแลกิจการ – CG)      

 
 
คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีบรรษัทภิบาล หรือการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
ปี พ.ศ. 2560 ตามที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันัน้ จึงได้น า “หลักการก ากับดูแลกิจการ” 5 ดงักล่าวเป็น
แนวทางในการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ง จะช่วยสร้าง 
ความเช่ือมนั และความมัน่ใจ ตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย ทัง้นี ้มีสาระส าคญัแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้
 

หมวดที่  1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทฯ ก ากบัดแูลกิจการโดยมุง่สง่เสริมการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น และการปกปอ้งคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี  ้
1.    สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 สทิธิในการเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทฯ 

 สทิธิในการซือ้ขายโอนหุ้น 

 สทิธิในการได้รับทราบข้อมลูขา่วสารของบริษัทฯ อยา่งครบถ้วน 

 สทิธิในการเข้าร่วมประชมุ เพื่อออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 สทิธิในการแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ 

 สทิธิในการรับสว่นแบง่ก าไรของบริษัทฯ 

 สทิธิในการเข้าร่วมตดัสนิใจ และรับทราบถึงผลของการตดัสินใจของบริษัทฯ ที่เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงในปัจจยัพืน้ฐาน
ของบริษัทฯ ได้แก่ 
(1) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมด หรือบางสว่นท่ีส าคญั ให้แก่บคุคลอื่น 
(2) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชน มาเป็นของบริษัทฯ 
(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมด หรือบางสว่นที่ส าคญั การมอบหมาย

ให้บคุคลอื่นเข้ามาจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุ 
(4) การเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบับริษัทฯ หรือข้อก าหนดอื่นๆ ที่มีลกัษณะเดียวกนั 
(5) การเพิ่มทนุ หรือลดทนุของบริษัทฯ 
(6) การควบ หรือเลกิบริษัทฯ 
(7) การออกหุ้นกู้  
(8) รายการพิเศษอื่นๆ ที่มิใช่รายการท่ีเกิดขึน้ตามปกติ 

 สทิธิในการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (ภาคผนวก 1) 

 สิทธิในการเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในการประชมุผู้ ถือหุ้น (ภาคผนวก 2) 

                                                           
5
  - อนมุติัโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่2/2552 เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2552 
   - ปรบัปรุงแก้ไขตามทีไ่ด้รบัอนมุติัโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่6/2557 เมือ่วนัที ่14 พฤศจิกายน 2557 
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2.    การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทัง้นกัลงทนุสถาบนั มีโอกาสอยา่งเต็มที่ในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และออกเสยีงลงมติในท่ีประชมุ โดยมี
การปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัทกุราย และบริษัทฯ จะไม่กระท าการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของ
บริษัทฯ  หรือการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ด าเนินการตา่งๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้  

 บริษัทฯ จดัให้มีสถานท่ีของการประชมุผู้ ถือหุ้น สะดวกตอ่การเดินทางของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ 

 ผู้ ถือหุ้นจะได้รับหนงัสือเชิญประชุมที่มีข้อมลูครบถ้วน ทนัเวลา เก่ียวกบั วนั เวลา สถานที่ และระเบียบวาระในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนรายละเอียดประกอบการตดัสนิใจในแต่ละวาระการประชุม ลว่งหน้าก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลา
เพียงพอในการศึกษาข้อมลูประกอบการตดัสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยไม่มีการเพิ่มวาระ นอกเหนือจากที่ระบไุว้ใน
หนงัสอืเชิญประชมุ หรือเปลีย่นแปลงข้อมลูที่ส าคญัโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า  

 บริษัทฯ จดัให้มีการเผยแพร่เอกสารเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้รายละเอียดประกอบต่างๆ ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 
ประมาณ 30 วนั ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.energyabsolute.co.th และจดัสง่เอกสารลว่งหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนั 
ส าหรับวาระปกติ และ 14 วนัส าหรับวาระท่ีต้องใช้มติพิเศษ 

 บริษัทฯ แจ้งกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึงกระบวนการในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนใน
เอกสารเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบในท่ีประชมุประชมุผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามเก่ียวกับวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้น ล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ  พร้อมทัง้แจ้งช่ือ ที่อยู ่ 
เบอร์โทรศพัท์ ท่ีสามารถติดตอ่ได้ โดยมีช่องทางการติดตอ่ดงัตอ่ไปนี ้

 บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จ ากัด (มหาชน)  
 ส านกัเลขานกุารบริษัทฯ 

 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 16 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ และแบบฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อย เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ
และการให้ความยินยอมของผู้ รับการเสนอช่ือ โดยเปิดโอกาสให้เสนอช่ือล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้ น  
ซึง่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณาแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ 

 ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชีแ้จงจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนกุรรมการ หรือฝ่ายบริหาร 
เก่ียวกับวาระในการประชุม นโยบาย ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลการตรวจสอบประจ าปีของผู้สอบบญัชีภายนอก 
นโยบายการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หรือเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง   

 กรณีทีผู่้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสยีงลงคะแนนโดยการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ หรือบคุคลอื่นที่ผู้ ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมได้ โดยจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และระบรุายการเอกสารประกอบการมอบฉนัทะไว้อยา่งชดัเจน  ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น     

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพื่อเลือกผู้แทนที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม
เข้าท าหน้าที่กรรมการในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและยกบตัรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยเก็บบตัร
ลงคะแนนเสยีงทกุใบ ทัง้ที่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

 บริษัทฯ จัดสรรเวลาในการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซกัถาม
ข้อมลูเพิ่มเติมในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อยา่งเต็มที่ 

file:///J:/EA/คู่มือบริษัท/www.energyabsolute.co.th
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 บริษัทฯ สง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการตอบข้อซกัถามในประเด็น
ตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น 

 ในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จดัให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม
และท าให้ขัน้ตอนการลงทะเบียนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

 เลขานกุารบริษัท จดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ที่ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน เพื่อน าสง่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้เผยแพร่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ 
ภายใน 14 วนั นบัจากการประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ 
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หมวดที่  2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 
 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย รวมทัง้นกัลงทนุรายยอ่ย นกัลงทนุสถาบนั ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ให้ได้รับการปฏิบตัิอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม ในการใช้สิทธิของตน ตามที่ได้ระบุไว้ในหมวดสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเพื่อการ
ปกปอ้งคุ้มครองสทิธิให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ดงันี  ้

1.   นโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก ากับดูแลให้มีการก าหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในและการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องซือ้ขาย
หลกัทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Insider Trading) 
 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลและป้องกันการน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้  
เพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้
1.) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เก่ียวข้องตาม

มาตรา 258 ของบคุคลดงักลา่ว ใช้ข้อมลูภายในซึง่ยงัมิได้เปิดเผยเพื่อท าการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
ก่อนที่ข้อมลูนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน   

2.) การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุ  
นิติภาวะ ตลอดจนบคุคลที่เก่ียวข้องตาม มาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของ
บคุคลดงักลา่ว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ภายใน  3 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีการซือ้ ขาย โอนและรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ ทัง้นีห้ากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
ระเบียบหลกัเกณฑ์หรือไมด่ าเนินการดงักลา่ว จะมีโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวนัละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยงัมิได้ปฏิบตัิให้
ถกูต้อง นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจดัสง่ส าเนารายงานดงักลา่วจ านวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อ
เก็บไว้เป็นหลกัฐาน 

3.) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูล
ดงักลา่วก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน และจะต้องไม่ท าการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 
เดือนก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปีจะเปิดเผยสูส่าธารณชน  และหลงัการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วอย่าง
น้อย 1 วนั รวมถึงห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

4.) จดัให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 
 

 การควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน  :  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชน 
เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี ้บคุคลภายนอกซึง่มีโอกาสเข้ามาเก่ียวข้อง หรือมีโอกาสได้ลว่งรู้สารสนเทศภายใน
ที่ส าคญัของบริษัทฯ ต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความลบัของข้อมลู เพื่อให้มัน่ใจว่าบคุคลเหลา่นัน้จะใช้ความระมดัระวงั
รักษาความลบัและสารสนเทศภายในท านองเดียวกบัผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ  
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 การถอืหลักทรัพย์ของบริษัทฯ :  

กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม  
เพื่อปอ้งกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงคู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 
ควรงดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงคูส่มรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ มีการซือ้-ขาย โอน-รับโอน หลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ จะต้องจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ
หนว่ยงานก ากบัดแูลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ทัง้นี ้หากผู้บริหาร และพนกังานรายใดฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามนโยบายด้านการดแูลการใช้ข้อมลูภายในฯ ทีก่ลา่วข้างต้นนี ้บริษัทฯ 
ถือเป็นความผิดทางวินยัตามระเบียบบริษัทฯ และหากการกระท าผิดนัน้เป็นการฝ่าฝืน มาตรา 242 6 บคุคลผู้กระท าการฝ่าฝืน
รายดงักลา่ว อาจมีโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2559 

 
2. นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน  
ทกุคน ห้ามประกอบธุรกิจที่เป็นการแขง่ขนักบับริษัทฯ หลกีเลีย่งการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง หรือบคุคล/นิติบคุคลที่เก่ียวข้อง 
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามที่กฎหมาย หรือหนว่ยงานก ากบัดแูลก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องท ารายการที่ เ ก่ียวโยงกัน รายการนัน้จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอกและค านึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีสว่นได้เสียจะต้องไม่มีสว่นในการพิจารณารายการที่ตนมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้นี ้
ในกรณีที่เป็นรายการที่เก่ียวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป ตามหลกัการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายการดงักล่าวต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
ก่อนน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้น 
 
การปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ท าให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจ าปีอย่าง
ละเอียด 

 มีการแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ ถือหุ้น จึงท าให้ปราศจากการ
ก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จดัท ารายงานการมีสว่นได้เสยี เพื่อตรวจสอบรายการเก่ียวโยงกนั 
 

                                                           
6 สาระส าคญัของมาตรา 242 คือการห้ามมิให้บคุคลใดท าการซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอืน่ซ้ือหรือขายหรือเสนอซ้ือ
หรือเสนอขาย ซ่ึงหลกัทรพัย์ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์หรือหลกัทรพัย์ ทีซ้ื่อขายหลกัทรพัย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม ในประการทีน่่าจะเป็นการ
เอาเปรียบต่อบคุคลภายนอก โดยอาศยัข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย์ทีย่งัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและตนได้
ล่วงรู้มาในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ และไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะกระท าเพือ่ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อืน่ หรือน าข้อเท็จจริงนัน้ออกเปิดเผย เพือ่ให้
ผู้กระท าการดงักล่าวโดยตนได้รบัประโยชน์ตอบแทน 
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3. การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีสว่นได้เสยีของตนเองและบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด  
โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ รวบรวมและจัดส่งส า เนารายงานการมีส่วนได้ เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท  
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 
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หมวดที่  3 : การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุม่ตา่งๆ เป็นหลกั โดยก าหนดเป็นนโยบาย และมาตรการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง ดงันี ้
 
1.   นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ของบริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมัน่คง เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยัง่ยืน  
จากการท างานที่มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ  เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูที่จ าเป็น  
โดยเทา่เทียมกนั และเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้องตามความเป็นจริง ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม 
 

 ลูกค้า : บริษัทฯ มุง่มัน่ในการจดัให้มรีะบบการบริการท่ีสร้างความพงึพอใจของลกูค้า เพื่อให้ได้รับบริการท่ีดี โดยปฏิบตัิตอ่
ทกุคนอยา่งเหมาะสม ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการบริการอย่างครบถ้วน ถกูต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี ้บริษัทฯ 
มีการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้า เพื่อน าผลที่ได้มาพฒันาปรับปรุงการให้บริการอยา่งตอ่เนื่อง  
 

 คู่ ค้า : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบตัิกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นสว่นทางการค้า ด้วยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์
ร่วมกนั พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนกบัคู่ค้า และสร้างความเช่ือถือซึ่งกนัและกนั โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบตัิตาม
ระเบียบการจดัซือ้จดัจ้าง  
 

 เจ้าหนี ้: บริษัทฯ มุง่มัน่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด ควบคมุให้มีการช าระคืนเงินกู้  และดอกเบีย้ ให้กบั
เจ้าหนีกู้้ยืมทกุประเภทอยา่งครบถ้วนตามก าหนดเวลา และปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอยา่งครบถ้วน ใน
กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขได้ บริษัทจะแจ้งและเจรจากบัเจ้าหนีล้ว่งหน้าเพื่อร่วมกนัหาแนว
ทางแก้ไขในเบือ้งต้น  
 

 พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งมัน่ดูแล และปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมต่อพนกังาน ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน  
การแต่งตัง้โยกย้าย การพัฒนาศกัยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัย  
ตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังาน และปฏิบตัิต่อพนกังาน
ทกุระดบัด้วยความเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั 

 

 คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ มุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของผู้อื่น หรือคูแ่ขง่ทางการค้า 

 

 ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย : บริษัทฯ มุ่งมัน่รักษาไว้ซึ่งสงัคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบตัิตาม
กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และให้ความร่วมมือกบัภาครัฐอย่างสม ่าเสมอ ดแูลป้องกนัมิให้การด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่คณุภาพชีวิตของชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม สง่เสริมและสร้างสรรค์สงัคม ทัง้ใน
สว่นของการพฒันาคณุภาพชีวิต การสง่เสริมด้านการศึกษา การประหยดัพลงังาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าตอ่สงัคมโดยธรรม 
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2. นโยบายในการบริหารความเสี่ยง  

1) ก าหนดให้การบริหารความเสีย่ง เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในทกุระดบัชัน้ ที่ต้องตระหนกั
ถึงความเสีย่ง ทัง้จากการด าเนินธุรกิจ และจากการปฏิบตัิงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน  โดยให้ความส าคญัในการ
บริหารความเสีย่งด้านตา่งๆ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซึง่รวมถึงความเสีย่งด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 

2) ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบตัิสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจดัการ
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการ
ปฏิบตัิงานด้านการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรในทิศทางเดียวกนั โดยการน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นสว่น
หนึง่ในการตดัสนิใจการวางแผนกลยทุธ์ แผนงาน และการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 
เปา้หมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบตัิงานและสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้มี
สว่นได้เสยี 
 

3) ก าหนดแนวทางป้องกนัและ/หรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อบรรเทา หรือหลีกเลี่ยงความเสียหาย 
ความสญูเสีย หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม ่าเสมอ 

 
3.   นโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทฯ เช่ือว่า การบริหารด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นความรับผิดชอบขัน้พืน้ฐาน  
และเป็นปัจจยัที่มีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมัน่สง่เสริมให้ทกุหน่วยงานด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และจริงจงั ควบคูก่บัการพฒันาองค์กร เพื่อมุ่งมัน่สูค่วามเป็นเลิศ โดยมีแนวปฏิบตัิตามนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ดงันี ้

1) ป้องกันการเกิดอุบตัิเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย เนื่องจากการปฏิบตัิงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของ
บคุลากรทกุคน รวมทัง้จ ากดัและควบคมุความเสีย่งในการปฏิบตัิงานท่ีไมป่ลอดภยั  

2) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนอื่น ในการระงับเหตุฉุกเฉิน  หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติงาน  
ด้วยความรวดเร็วมีประสทิธิภาพและระมดัระวงั 

3) ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบต่างๆ ในเร่ืองความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด และน ามาตรฐานการจัดการ 
ที่เก่ียวกบัความปลอดภยัที่ดีมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ  

4) จดัให้มีเคร่ืองมือ อปุกรณ์ ในการปอ้งกนั บรรเทา และควบคมุความเสีย่งของการเกิดอบุตัิเหต ุและผลกระทบต่อสขุภาพที่
อาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงาน การขนส่ง การบริการ ตลอดจนมีแนวทางในการควบคมุสถานการณ์ฉกุเฉินเพื่อลดความ
สญูเสยี 

5) มีระเบียบปฏิบตัิ แผนการด าเนินการ และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนกังานทุกระดบัอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจและได้รับข้อมลูขา่วสารเพียงพอในเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน เพื่อปอ้งกนัอนัตรายอนัอาจเกิดจากการ
ท างาน หรือโรคภยัตา่งๆ 

6) จัดให้มีการด าเนินการด้านความปลอดภยัของลกูจ้างและผู้ที่เก่ียวข้อง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการท างานให้
ปลอดภยั ถกูสขุอนามยั 

7) จดัให้มีอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลให้กบัลกูจ้างที่สอดคล้องตามความเสี่ยงอย่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน จัดให้มี
การฝึกอบรม การซกัซ้อม และควบคมุให้เกิดการใช้งานอยา่งถกูต้อง 

8) ทบทวนนโยบายการจดัการด้านความปลอดภยั และจดัให้มีการตรวจสอบประเมินเป็นระยะๆ 
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4.   นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีสว่นร่วมในการดแูลรักษาสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคณุภาพที่ดี และมีด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อมที่ยัง่ยืนต่อไป โดยนโยบายด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทฯ มีดงันี ้

1) ด าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

2) มุง่มัน่ในการด าเนินการเพื่อลดและปอ้งกนัการเกิดมลพิษ 

3) ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนด และระเบียบวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

4) พฒันาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดด้านสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง 
 
5.  นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ จึงก าหนด
นโยบายในกรณีที่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ มีข้อสงสยั หรือพบเห็นการกระท าที่สงสยัว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเหตตุ้องสงสยัที่อาจจะมีการทจุริตคอร์รัปชัน่ สามารถแจ้งเบาะแส หรือเร่ืองร้องเรียน พร้อมสง่
รายละเอียดหลกัฐานตา่งๆ ได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนปรากฏอยูใ่น “นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 
 

6. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น ที่ รับจ้างท างานให้แก่บริษัทฯ 
บริษัทฯ จะไม่กระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อพนกังาน ลกูจ้าง หรือบุคคลอื่นใด ที่รับจ้างท างานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยการ
เปลีย่นแปลงต าแหนง่งาน ลกัษณะงาน หรือสถานท่ีท างาน  สัง่พกังาน  ขม่ขู ่รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง หรือกระท าการอื่นใดที่
มีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่บคุคลดงักลา่ว ด้วยเหตผุลที่บคุคลนัน้ 

1) ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานก ากับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านัน้มีเหตุอันควรเช่ือโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่รวมถึงกรณีฝ่าฝืนคูม่ือมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

2) ให้ถ้อยค า ยื่นเอกสารหลกัฐาน หรือให้ความช่วยเหลอืไมว่า่ด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานก ากับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา หรือตรวจสอบ กรณีมีเหตุสงสยัว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ หรือนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงกรณีฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ 
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หมวดที่  4 : การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 
 

1.  การเปิดเผยข้อมูล 
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ทัง้ข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีข้อมูลที่เช่ือถือได้และเพียงพอประกอบ  
การตดัสินใจ โดยก าหนดให้ส านักงานเลขานุการบริษัท และฝ่ายนกัลงทุนสมัพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบนั นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ อยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม และทัว่ถึง ผา่นช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศ
ผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ การแถลงผลประกอบการประจ าไตรมาส
การแถลงแผนงานในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลที่ส าคญัที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูที่เก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง 
ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการ และอนกุรรมการชดุตา่งๆ สารสนเทศแจ้งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ
ของบริษัทฯ จรรยาบรรณทางธุรกิจ กิจกรรมและแผนการด าเนินงานตา่งๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น 

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงนิและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงนิอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่เป็นอิสระ 
 บริษัทฯ จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  และแสดงไว้คู่กบัรายงาน

ผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปี 
 บริษัทฯ จดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) 

เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อให้นกัลงทนุได้รับทราบข้อมลูและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแตล่ะไตรมาสได้ดียิ่งขึน้ นอกเหนือจากข้อมลูตวัเลขในงบ
การเงินเพียงอยา่งเดียว 

 เปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการไว้ในรายงานประจ าปี  
 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวน

ครัง้ที่กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีที่ผา่นมาในรายงานประจ าปี หวัข้อ “การก ากบัดแูลกิจการ - คณะกรรมการ
ชดุยอ่ย” 

 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง  
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อยโดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการ
รายงาน ดงันี ้   
 รายงานเมื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารครัง้แรก 
 รายงานทกุครัง้เมื่อมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสยี 
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2.  ผู้สอบบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความช านาญ และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนด เพื่อให้
ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้ น ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแสดงฐานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ตามความเป็นจริง  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายให้หมนุเวียนผู้สอบบญัชี  หากผู้สอบบญัชีดงักล่าว
ปฏิบตัิหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบญัชีติดต่อกนั และบริษัทฯ สามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกับ
ผู้ สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และสามารถแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชี  
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชี นบัแตว่นัที่ผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 7  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ซึ่งจัดท าขึน้ตามมาตรฐานและ
หลกัการบญัชีที่รองรับทัว่ไป โดยใช้นโยบายการบญัชีที่เหมาะสมตามหลกัความระมดัระวงั ถกูต้องและครบถ้วน เพื่อให้สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัท จดัให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน และเปิดเผย
ข้อมลูที่ส าคญัอยา่งโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานตอ่หนว่ยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นและนกัลงทนุ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความนา่เช่ือถือและความถกูต้องของรายงานทางการเงิน 
รวมทัง้ระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจว่างบการเงินของบริษัทฯ สามารถเช่ือถือได้

                                                           
7 ประกาศแนวปฏิบติัที ่นป.5/2561 เร่ืองแนวทางหารหมนุเวียนผูส้อบบญัชีในตลาดทนุและการผ่อนผนัการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีในตลาดทนุ 
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 
 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นระเทศไทย 
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และ/หรือ มีจ านวน 

ไมน้่อยกวา่ 3 คน 
 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจน และมีการ

ถ่วงดลุอ านาจในการด าเนินงาน 
 

2. คุณสมบัติของกรรมการ 
 มีคณุสมบตัิถกูต้อง และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่น ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  

 มีความรู้ความสามารถ ประวัติการท างานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อ สตัย์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถเข้าประชมุคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ  

 มีความรู้ ความสามารถ ในหนึง่หรือมากกวา่หนึง่ด้านท่ีส าคญั ซึง่จะสร้างคณุประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่  
(1) ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยน า้มนัไบโอดีเซล  
(2) ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้พลงังานทางเลอืก 
(3) มีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ท าให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตตามแผนกลยทุธ์ และบรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

เช่น ด้านบญัชี การเงิน กฎหมาย การวางกลยทุธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
(4) การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บริษัท และไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของ 
บริษัทฯ  

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการที่  1) บริษัทอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 2) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรได้ แต่ทัง้นี ้ในการเป็นกรรมการดงักล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 กรณีเป็นกรรมการอิสระ 8 ต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระ ดงันี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.8 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้อง 9  ของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ด้วย  

 
 

                                                           
8
   คุณสมบติักรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ข้อ 17 (2) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เร่ือง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ กล่าวคือนิยาม/คุณสมบติักรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มงวดกว่าข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัย์ฯ 
9   ผู้ทีเ่กีย่วข้อง หมายถึง บคุคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
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(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน 10 ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 11 ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ  
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่ว ไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

(3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 12  กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้ บริหาร หรือหุ้ นส่วนผู้ จัดการของ  
ส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือที่ถือหุ้ นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ  
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(9)  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 
 

                                                           
10   กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มี

อ านาจลงนามผูกพนั เว้นแต่แสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพนัตามรายการทีค่ณะกรรมการมีมติอนมุติัไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการราย
อืน่ 

11  บริษัทฯ ย่อยล าดบัเดียวกนั หมายถึง บริษัทฯ ย่อยตัง้แต่ 2 บริษัทฯ ข้ึนไปทีมี่บริษัทฯ ใหญ่เป็นบริษัทฯ เดียวกนั 
12 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ตามนิยาม หนงัสือเวียนที ่กลต.ก.(ว) 11/2552 เร่ือง การปรบัปรุงข้อก าหนดเกีย่วกบักรรมการอิสระ 
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3. วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ และการพ้นต าแหน่ง 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งเป็นสามสว่นได้ไม่พอดี 
ให้ออกจ านวนที่ใกล้เคียงที่สดุกบัสดัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีครบก าหนดวาระ มีสิทธิได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่ง
ตอ่ไปได้  

นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
 ตาย 
 ลาออก  
 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์ 
 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 
 ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

 
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ โดยก าหนดวนัประชุมไว้ลว่งหน้าตลอดทัง้ปี และอาจมีการ
ประชมุวาระพิเศษตามความจ าเป็น 

2) ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบ 
องค์ประชมุ 

3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ที่ได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชมุไปยงักรรมการไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนักอ่นวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและ
ประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

4) ประธานกรรมการ ควรจดัสรรเวลาให้กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส าคญัแตล่ะวาระอยา่งเพียงพอ 

5) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการ 
เข้าร่วมประชมุ เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเร่ืองที่อยู่ในความสนใจ  
โดยมีการรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริหาร (CEO) รับทราบผลการประชมุ 
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5. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Duty of Care, Duty of Obedience, Duty of Loyalty and Duty of Disclosure) 

 ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ระมดัระวงั (Duty of Care) เคารพต่อกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่าง
สม ่าเสมอ (Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (Duty of 
Disclosure) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

 ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงาน 
ตามนโยบายที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อเพิ่มมลูคา่สงูสดุให้แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

 ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนบัสนนุการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมัน่ใจ
วา่ฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความส าคญักบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาตดัสนิในเร่ืองที่มีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ 
การซือ้ขายกิจการ อ านาจการบริหาร และรายการอื่นใดทีก่ฎหมายก าหนด 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตัิงานและก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ า
ทกุปี 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตัง้ใจและ 
ระมดัระวงัในการปฏิบตัิงาน 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบจดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่เช่ือถือได้ รวมทัง้
ดแูลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล การบริหารจดัการความเสีย่ง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตอ่รายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่บั
รายงานผู้สอบบญัชีไว้ในรายงานประจ าปี และครอบคลมุในเร่ืองส าคญัๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน 
โปร่งใส และทนัเวลา 

 จดัให้มีระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 

 จดัให้มีกระบวนการบริหารความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพ และมีการติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอ 

 จดัให้มี และก ากบัดแูลให้มี การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการทีดี และมีการติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอ 

 จดัให้มีเลขานกุารบริษัท เพื่อช่วยดแูลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบตัิให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 

 จดัให้มีระเบียบจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบตัิงานภายในบริษัทฯ 

 กรรมการอิสระควรใช้ดลุยพินิจอยา่งเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนดกลยทุธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแตง่ตัง้
กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้พร้อมที่จะคดัค้านการกระท าของฝ่ายจดัการหรือกรรมการอื่น 
ในกรณีที่มีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่ความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุราย 



26 
 

 คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วย
คา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่ง อย่างใด 
แทนคณะกรรมการก็ได้ แต่การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือการ 
มอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการหรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล  
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการขอมติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิไว้แล้ว 

 
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ก ากบัดแูลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ รวมทัง้ให้
ค าแนะน าและสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ แตไ่มม่ีสว่นร่วมในการบริหารงานประจ าของบริษัทฯ  

 ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และสนบัสนนุให้กรรมการ
ทกุคนมีสว่นร่วมในการประชมุ ตลอดจนดแูลให้การประชมุคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นด าเนินไปอยา่งมปีระสทิธิภาพ
จนส าเร็จลลุว่ง 

 รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการในการก ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ
คณะอนกุรรมการอื่นๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 

 เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
 เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสยีง 2 ฝ่ายเทา่กนั  
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อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
 อนมุตัิปรับปรุงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบายของบริษัท 
 อนมุตัิแผนกลยทุธ์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้อนมุตัิแผนปฏิบตัิการ งบประมาณ และอตัราก าลงัประจ าปี ซึ่งจดัท า

ขึน้โดยสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ 
 อนุมัติงานที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ ถือหุ้ น และผู้ มีส่วนได้เสีย และติดตามผลการด าเนินงานของผู้ บริหารและ  

ร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอยา่งเหมาะสม 
 อนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการชดุยอ่ย 
 อนมุตัิโครงสร้างองค์กรของบริษัท 
 เลอืกตัง้และแตง่ตัง้กรรมการคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีกรรมการออกจากต าแหนง่ระหวา่งปี 
 อนมุตัิการลงทนุในการขยายธุรกิจ และการร่วมลงทนุ 
 แตง่ตัง้ ถอดถอน และเปลีย่นแปลง กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย 
 อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 อนมุตัิการปรับอตัราคา่ตอบแทนส าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 อนมุตัิแผนการสบืทอดต าแหนง่ส าหรับต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงู 
 อนมุตัินโยบายทางด้านบญัชี การลงทนุเพิ่ม การตดัหนีส้ญู หรือการตดัจ าหนา่ยทรัพย์สนิของบริษัทฯ 
 แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท 
 เห็นชอบในประเด็นตา่งๆ ก่อนน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทตามที่กฎหมายและ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

2. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
3. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 
4. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบับริษัท 
5. การเพิ่มทนุ/ลดทนุจดทะเบียน 
6. การออกหลกัทรัพย์ใดๆ นอกเหนือจากหุ้นสามญั 
7. การเลกิบริษัท/การควบเข้ากบับริษัทอื่น 
8. ก าหนดวนัประชมุผู้ ถือหุ้นและวาระการประชมุประจ าปี 
9. การประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
10. กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบงัคบับริษัท ก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคับ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจน นโยบาย 

กฎระเบียบ กฎข้อบงัคบั และมติคณะกรรมการบริษัท 
 ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
 จดัท าแผนธุรกิจ งบประมาณและเป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี รวมทัง้ปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานดงักลา่วใน

ระหว่างปี หากเห็นว่าจ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

 ด าเนินการให้มีการน านโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณตามที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบตัิให้บรรลผุล
ส าเร็จตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

 เสนอรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทส าหรับรายไตรมาสและประจ าปี และรายงานอื่นที่เห็นว่ามี
ความส าคญัตอ่การด าเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบหรือให้ความเห็นชอบ 

 จดัท าหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) รวมทัง้ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ที่อยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชา และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 ควบคมุดแูลการบริหารงานทัว่ไปของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ก ากบัดแูลให้พนกังานของบริษัทมีการ
ปฏิบตัิตามนโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบงัคบั ค าสัง่ และมติของคณะกรรมการบริษัทอยา่งเคร่งครัด 

 มีอ านาจพิจารณาอนุมัติหรือด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในตารางการมอบหมายอ า นาจด าเนินการ  
ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิไว้แล้ว ทัง้นีก้ารใช้อ านาจอนมุตัิดงักลา่วไมส่ามารถกระท าได้ในกรณีที่บคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย  เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการค้า
โดยทัว่ไปและคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิในหลกัการไว้แล้วตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้อ านาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บคุคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร จะไม่
รวมถึงอ านาจหรือการมอบอ านาจในการอนมุตัิรายการใดที่ตนหรือบคุคลที่เก่ียวข้องซึ่งอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย 
หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด  หรือมีความขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  
(ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด าเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของบริษัทฯ ซึ่งการอนมุตัิรายการดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมตัิตามที่ข้อบงัคับของบริษัทฯ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และฉบบัท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อท าหน้าที่จดัท าและจดัเก็บเอกสารส าคญัของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
และการจดัเก็บรายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหารบริษัท รวมถึงการด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1) กลไกในการก ากบัดแูลที่ท าให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย ในการกบัดแูล

การด าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทฯ สง่บคุคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุในบริษัทยอ่ยดงักลา่วอยา่งน้อยตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยบคุคลที่ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยนัน้ 
มีหน้าที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัทย่อย นอกจากนี ้บริษัทฯ ก าหนดให้บคุคลที่ได้รับแต่งตัง้จากบริษัทนัน้ 
ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท า
รายการส าคญัอื่นใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท า
รายการข้างต้นในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องก ากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทกึบญัชี
ของบริษัทยอ่ย ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมเพื่อจดัท างบการเงินรวมได้ทนัก าหนดเช่นกนั 

2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholder’s agreement)  
บริษัทฯ ไมม่ีข้อตกลงระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นในการบริหารจดัการบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  
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6. การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ เพื่อช่วยก ากบัดแูล และกลัน่กรองงานที่มีความส าคญัในด้านต่างๆ โดยก าหนด
รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ า คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ประกอบด้วย 

 คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 คณะกรรมการกลยทุธ์องค์กร 
รายละเอียดของคณะอนกุรรมการแตล่ะคณะมีดงัตอ่ไปนี ้

 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดย
มีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  และคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร ซึง่ผา่นการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขตอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร 
1) พิจารณาและกลั่นกรองทิศทางด าเนินงาน แผนธุรกิจ และกลยุทธ์  ในการด าเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
2) ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ  

และงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และก าหนดให้ผู้บริหารรายงานผลงานให้คณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณานโยบายตามที่ก าหนด 

3) ก าหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนบัสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยงัพนกังานและ
ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของกฎหมาย 

4) พิจารณาระเบียบวิธีปฏิบตัิ คู่มือการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินงานที่เก่ียวข้องมีการ
ปฏิบตัิเป็นไปตามที่หนว่ยงานราชการก ากบัดแูลก าหนด 

5) จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้มีระบบการก ากับดูแล  
การปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ รวมทัง้บรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ 

6) พิจารณาน าเสนอนโยบายทางด้านการบญัชี การลงทุนเพิ่ม การตดัหนีส้ญู หรือการตดัจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ  
ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

7) พิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานตา่งๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8) ท าหน้าที่ หรือปฏิบตัิหน้าที่เป็นตวัแทนของคณะกรรมการบริษัท ในการเป็นตวัแทนของบริษัทฯ เพื่อประสานงานกับ

หน่วยงานก ากับดูแลของภาครัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เป็นต้น 

9) พิจารณาวงเงินอนมุตัิส าหรับการท ารายการธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ส าหรับวงเงินไมเ่กิน 250 ล้านบาท 
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10) พิจารณาเพื่ออนุมัติการว่าจ้าง ย้าย ปลด อนุมตัิค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการก าหนดบทลงโทษทางวินัย  
การชดใช้ค่าเสียหาย และการอนุมตัิการลาออกของผู้บริหาร เว้นแต่ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนแล้ว 

11) มีการประชมุอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยต้องมีผู้ เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการบริหารทัง้หมด 

ทัง้นี ้อ านาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บคุคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง
อ านาจหรือการมอบอ านาจในการอนมุตัิรายการใดที่ตนหรือบคุคลที่เก่ียวข้องซึ่งอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรือมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด หรือมีความขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่
ไมอ่ยูภ่ายใต้การด าเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของบริษัทฯ ซึง่การอนมุตัิรายการดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ และ/
หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนมุตัิตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และมีคณุสมบตัิ
ตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบที่ตลาดหลกัทรัพย์  ก าหนด โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่ างน้อย 3 คน  โดยทุกคนต้องเป็น
กรรมการอิสระ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน  

  คณุสมบตัิคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  

2) ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อยา่งน้อยหนึง่คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินได้ 

4) มีหน้าที่ในลกัษณะเดียวกบัที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคณุสมบตัิและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) รายงานทางการเงิน 

 สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมลูที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และ
ประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน 

 สอบทานประเด็นเก่ียวกบัการบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั รวมทัง้รายการที่มีความซบัซ้อนหรือ
ผิดปกติ และรายการท่ีต้องใช้วิจารณญาณในการตดัสนิ 

 สอบทานฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัผลการตรวจสอบความเสี่ยงที่ส าคญัเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน 
และแผนท่ีจะลดความเสีย่งดงักลา่ว 

 สอบทานประสทิธิภาพการควบคมุภายในเก่ียวกบักระบวนการการจดัท างบการเงิน 
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2) การควบคมุภายใน 

 สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก าหนดให้มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม เพียงพอและครอบคลมุความเสีย่งตา่งๆ ที่อาจเกิดขึน้ ซึง่รวมถึงความเสีย่งด้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ และแนวทางการสือ่สารความส าคญัของการควบคมุภายในทัว่ทัง้บริษัท 

 สอบทานเพื่อให้มัน่ใจว่าข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเข้าควบคมุภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีเสนอ
นัน้ฝ่ายบริหารได้น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

3) การตรวจสอบภายใน 

 สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปีตลอดจนบุคคลากรและทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
ปฏิบตัิงาน 

 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบตัิได้อย่างเป็นอิสระ ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

 สอบทานประสทิธิผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในวา่ได้มีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติตามคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ รวมทัง้
พิจารณาตรวจสอบตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระท าผิดและการทจุริตคอร์รัปชัน่ของ
บริษัทฯ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม มี
ประสทิธิภาพ และสามารถปอ้งกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ได้ทกุรูปแบบ 

4) การก ากบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ 

 พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทที่น าเสนอ
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในอยา่งสม ่าเสมอ 

 สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการก ากับดแูลบริษัทและผลการติตามแก้ไขรวมถึงรายงานให้แก่
คณะกรรมการบริษัท 

 สอบทานประสทิธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขใน
กรณีที่ไมม่ีการปฏิบตัิตาม 

5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถกูต้องครบถ้วน 

6) คดัเลอืก เสนอ แตง่ตัง้ และพิจารณาคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

 รับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

7) การปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนกังาน 

 สอบทานให้มัน่ใจว่าหลกัจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกัน
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ 

 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
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8) จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

9) ความรับผิดชอบอ่ืนๆ 

 ปฏิบตัิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 

 สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ และน าเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการแก้ไข 

 จดัให้มีการประเมินตนเองอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ และน าเสนอผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการ
ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
กรรมการชดุยอ่ย รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงู 13 และบคุคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามกระบวนการสรรหาที่ก าหนด 
และก าหนดนโยบาย รูปแบบ และหลกัเกณฑ์ การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ก าหนด
คา่ตอบแทนผู้บริหารระดบัสงู และบคุคลซึง่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยประกอบด้วยประธานที่เป็น
กรรมการอิสระ และมีสมาชิกอยา่งน้อยกึ่งหนึง่เป็นกรรมการอิสระ ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เลอืก
สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1 คน เป็นประธานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน    

 หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
1) พิจารณานโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู สรรหา คดัเลอืก และเสนอบคุคลที่ทรงคณุวฒุิ มีคณุธรรม 

จริยธรรม และคณุสมบตัิเหมาะสม และมีความหลากหลายทัง้ในด้านคณุวฒุิ วิชาชีพ ทกัษะ อาย ุประสบการณ์ เพศ 
เชือ้ชาติ ศาสนา ถ่ินก าเนิด ความเช่ียวชาญ และความสามารถเฉพาะด้าน ที่สมควรได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแตก่รณี และเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2) เสนอรูปแบบ โครงสร้าง และหลกัเกณฑ์ นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย ของบริษัทฯ โดยเสนอตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา และเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิตอ่ไป 

3) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ ปัจจุ บัน และ
เหมาะสมกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา  ในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนยดึหลกัเกณฑ์ วิธีการความเป็นธรรม ความสมเหตสุมผล โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบตัิงานเป็นรายบคุคล ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย และแนวปฏิบตัิของบริษัทอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนแนวปฏิบตัิของบริษัทอื่น ที่มีขนาดใกล้เคียงกบั
บริษัทฯ และเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ตามล าดบัตอ่ไป 

4) ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

                                                           
13   ผู้บริหารระดบัสูง หมายถึง ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร หรือ กรรมการผู้จดัการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าทีเ่รียกเป็นอย่างอืน่  

ของ บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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5) พิจารณาให้มีการจดัท าแผนการสืบทอดงาน (Succession plan)  และทบทวนแผนการพฒันาประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงูในต าแหน่งนัน้ๆ เกษียณอายหุรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้เพื่อให้การบริหารงานของ
บริษัทฯ สามารถด าเนินไปได้อยา่งตอ่เนื่อง 

6) พิจารณากรรมการบริษัทกรณีที่ต าแหนง่วา่งลง เนื่องจาก 
 ออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอ

ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท และขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
 ออกเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ ทรงคุณวุฒิที่มี

คณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตัง้ทดแทนต าแหนง่ที่
วา่งลง 

7) สนบัสนนุให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท 

8) พิจารณาให้มีการจดัท าแผนการพฒันากรรมการ เพื่อพฒันาความรู้กรรมการปัจจุบนัและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจ
ธุรกิจที่กรรมการบริษัทด ารงต าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ  ที่ส าคัญ เช่น ภาวะ
อตุสาหกรรม กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

9) คดัเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อน าเสนอต่อที่ ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตัง้เมื่อมีต าแหนง่วา่งลง 

10) พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนอยา่งสม ่าเสมอ 

11) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่สนบัสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้การก ากับดแูลให้มีระบบ หรือ  กระบวนการบริหารจัดการ
ความเสีย่ง เพื่อขจดั / ลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยก าหนดองค์ประกอบขอบเขตอ านาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยมีหน้าที่น าเสนอและให้การสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีความรู้ด้านการเงิน บญัชี กฎหมาย หรือความรู้ความ
ช านาญเก่ียวกบั การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  หรือการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เลือก
สมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1) ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแล และสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลมุการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่รวมถึงความเสีย่งด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนพิจารณาและทบทวน
มาตรการตา่งๆ  เพื่อปอ้งกนัความเสีย่งเหลา่นัน้ให้อยูใ่นระดบัความเสีย่งที่สามารถยอมรับได้  

2) ติดตามการน าไปปฏิบตัิ สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการจดัการความ
เสีย่งมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยง
ได้ถกูน าไปปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่อง  
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3) ประสานงานร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมลูที่เก่ียวกบัความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ สนบัสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

 
 คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 
คน โดยมีหน้าที่ก าหนด และทบทวนนโยบาย ข้อก าหนด และวิธีการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลที่ดี ก าหนด
นโยบายและวางแผนเก่ียวกบักิจการที่เก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม นโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประชุมติดตาม
ความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาลความรับผิดชอบต่อสงัคม และการพฒันาอย่างยัง่ยืน รวมทัง้ให้ข้อแนะน าและการ
สนบัสนนุท่ีจ าเป็น ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล และหลกัเกณฑ์การพฒันาอย่างยัง่ยืน เพื่อก าหนดประเด็นที่
ความปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการด าเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาลทัง้กับผู้บริหาร พนักงานและ
หนว่ยงานภายนอก 
 หน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
4.1 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาล 

(1)  ก าหนดนโยบาย ข้อก าหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และวางแผน

เก่ียวกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

(2)  ด าเนินการติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมทัง้ให้ข้อแนะน าการ

สนบัสนนุท่ีจ าเป็น 

(3)  ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาลเพื่อก าหนดประเด็นท่ีควรปรับปรุง 

(4)  เป็นตวัแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและด าเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาลทัง้กับผู้บริหาร พนกังาน และหน่วยงาน

ภายนอก 

4.2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

(1) พิจารณาและให้ค าแนะน าในการจัดท ากรอบนโยบายและแนวทางการพฒันาด้านความยั่งยืนให้มีมาตรฐาน 

รวมทั ง้สามารถ เทียบเคียง ได้กับแนวปฏิบัติห รือหลักการที่ เ ป็นสากล เพื่ อใ ห้ด า เนินงานได้อย่า ง  

มีประสทิธิภาพ ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้มีสว่นได้เสยี เพื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของกลุม่บริษัทฯ 

(2) ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามกรอบนโยบาย  

ที่ก าหนด 

(3) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการในการ

พฒันาความยัง่ยืนของกลุม่บริษัทฯ 

4.3 อื่นๆ 

(1) พิจารณาทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืนให้สอดคล้องกบัเหตกุารณ์ปัจจบุนั 

(2) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร 

คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการกลยทุธ์องค์กร เพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแนวทาง
เชิงกลยทุธ์โดยรวมของบริษัทฯ และกลุม่บริษัท และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกลยทุธ์องค์กร 

1) พิจารณาและก าหนดทิศทางกลยทุธ์โดยรวมของบริษัทฯ และกลุม่บริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
และอนมุตัิ 

2) สอบทานทิศทางกลยทุธ์องค์กรของบริษัทฯ และกลุม่บริษัท และพิจารณาเสนอขออนมุตัิแก้ไข เปลี่ยนแปลง ทิศทาง
กลยทุธ์ที่ส าคญั ตามความจ าเป็นตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3) พิจารณาและศึกษาเชิงกลยุทธ์ หรือแนวคิดใหม่ ธุรกิจใหม่ รวมทัง้ศึกษาโครงสร้างองค์กรในภาพรวม เพื่อก าหนด
ทรัพยากรตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การสนบัสนนุทิศทางและกลยทุธ์ของบริษัทฯ และกลุม่บริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ  

4) แต่งตัง้คณะท างานหรือจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญทางวิชาชีพเพื่อให้ค าแนะน าหรือให้ ความเห็นตามที่
คณะกรรมการกลยทุธ์องค์กรพิจารณาวา่เหมาะสมและจ าเป็น 

5) รายงานผลการปฏิบตัิงานท่ีส าคญั รวมทัง้ประเด็นส าคญัตา่งตอ่คณะกรรมการบริษัท 
6) พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอเหมาะสมของกฎบตัรของคณะ รวมทัง้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

ตนเองเป็นประจ าทกุปี  
7) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯ จดัให้มีการท าประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เก่ียวของกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
ตามแบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ออกโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ท าแบบประเมินทัง้คณะและรายบคุคล
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ คณะกรรมการร่วมกนัก าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง ทัง้คณะและรายบคุคล  
การประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของตนเองถูกก าหนดให้ต้องจัดท าเป็นประจ าทุกปี และคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
ชดุยอ่ย จะร่วมกนัพิจารณาผลการประเมินเพื่อก าหนดแนวทางปรับปรุงการท างานตอ่ไป 
 
8. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นต่อไปตามล าดับ โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน  
ซึง่ค านงึถึงความเหมาะสมกบัหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ 
นอกจากค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยงัค านึงถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้จากการมีคณะกรรมการชุดย่อย
เพิ่มขึน้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้เสนอเพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับการ
ก าหนดคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขัน้ตอนการพิจารณา จะต้องผา่นขัน้ตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
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9. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ 
ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Director Orientation) 
กรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบและข้อมลูธุรกิจที่ส าคญัของบริษัทฯ  ต่อการปฏิบตัิ
หน้าที่กรรมการ โดยเลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้น าส่งข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ข้อบงัคบัของบริษัท คู่มือบริษัท ซึ่งประกอบด้วยวฒันธรรมองค์กร จรรยาบรรณการ
ด าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน การก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เพื่อให้
กรรมการมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
บริษัทฯ ยงัสง่เสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล บริษัทฯ เลง็เห็นถึงความส าคญัในการพฒันากรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้และแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการ
ท าหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ยอยา่งตอ่เนื่อง 
 

10. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษัทฯ  ก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ  
เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ องค์กร ตลอดจนพนกังาน เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ ว่าจะด าเนินการอย่าง
ตอ่เนื่อง รวมทัง้จดัให้มีการทบทวนแผนการสบืทอดต าแหนง่ประจ าทกุปี 
 

 นโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
บริษัทฯ มีแผนการคดัเลอืกบคุลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มัน่ใจ
ว่า บริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดต าแหน่งที่ครอบคลุม
ต าแหนง่ระดบัประธานกรรมการบริหาร หรือต าแหนง่ในระดบัท่ีเทียบเทา่ และระดบัผู้บริหาร โดยมีกระบวนการดงันี ้

 

1) ระดับประธานกรรมการบริหาร หรือต าแหน่งในระดับที่เทียบเท่า 
เมื่อต าแหน่งผู้บริหารระดบัประธานกรรมการบริหาร หรือต าแหน่งในระดบัที่เทียบเท่าว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในต าแหน่งไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบจัดการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดบัรองลงมาเป็น 
ผู้ รักษาการในต าแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ทัง้นี ้
บคุคลดงักลา่วจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสยัทศัน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร ใน
กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารวา่งลง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคณุสมบตัิบคุคลที่
ได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิแตง่ตัง้ 

 

2) ระดับผู้บริหาร 
เมื่อต าแหน่งระดบัผู้บริหารตัง้แต่ผู้อ านวยการขึน้ไปว่างลง  หรือผู้ ที่อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งได้ 
บริษัทฯ จะพิจารณาน าเสนอผู้สืบทอดต าแหน่งที่คดัเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้มีกระบวนการพิจารณา
ดงัตอ่ไปนี ้

 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทนุ แผนงานการขยายตวั  
และประเมินความพร้อมของก าลงัคน เพื่อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

 ก าหนดแผนสร้างความพร้อมของก าลงัคน โดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังานเพื่อเตรียมทดแทนต าแหน่งที่
วา่งลง 
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 สร้างแผนสรรหาพนกังาน (Recruitment) และพฒันาฝึกอบรมพนกังาน (Employee Training and Development)  
ไว้ลว่งหน้า ก่อนพนกังานจะเกษียณหรือออกจากต าแหนง่ก่อนเวลา 

 ก าหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ และทศันคติที่พึงปรารถนาของ
พนกังานในต าแหนง่นัน้ๆ และจดัท าแผนพฒันาเป็นรายบคุคล (Individual Development Plan) 

 คดัเลอืก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

 ใช้เคร่ืองมือทดสอบและประเมินบคุลากรเพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพของพนกังาน 

 ระบทุายาทผู้สืบทอดต าแหน่ง จากการประเมิน และวิเคราะห์ศกัยภาพ ผลงาน ของพนกังาน และต้องมีการแจ้งให้
พนกังานทราบลว่งหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน และก าหนดหาทายาทส ารอง 

 พฒันาและประเมินพนกังานท่ีคาดวา่จะเป็นทายาทวา่จะสามารถมีพฒันาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวงัได้จริง 
หากไมเ่ป็นตามคาดหมาย การเปลีย่นตวัยอ่มสามารถท าได้ 
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11. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษัท 

1.) บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ  
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมและมีความหลากหลายทัง้ในด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อาย ุ
ประสบการณ์ เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา ถ่ินก าเนิด ความเช่ียวชาญ และความสามารถเฉพาะด้าน ตามหลกัเกณฑ์มาตรา 
68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ยงัพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ จากนัน้จึงน า
รายช่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอช่ือตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
แตง่ตัง้ตอ่ไป 

2.) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนเสนอช่ือตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

3.) ในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนที่แบ่งออกให้
ตรงเป็นสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสามของคณะกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งใน
ปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับฉลากกันว่าผู้ ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปี
หลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้ว
อาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 

4.) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
4.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 
4.2 ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 3.1 เลือกตัง้บุคคลเดียว หรือหลายบุคคลเป็น

กรรมการได้ แตจ่ะแบบคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
4.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นกรรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต้อง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัมา มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการ
ที่ท่ีประชมุผู้ ถือหนุต้องเลอืกในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

5.) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่าสอง 
(2) เดือน โดยบคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงัลา่วจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการซึง่ตนแทน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการ
ที่เหลอื 

6.) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจจะลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนไม่น้อย
กวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวน
หุ้นท่ีถือหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

การสรรหาและแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเพื่อท าหน้าที่พิจารณาคณุสมบตัิและติดตามแผนการ

สบืทอดต าแหนง่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคณุสมบตัิบคุคล
ที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิแตง่ตัง้ 


