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 บรรษัทภิบาล (การก ากับดูแลกิจการ – CG)      

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

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทฯ ก ากับดูแลกิจการโดยมุ่งส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.    สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทฯ 

 สิทธิในการซื้อขายโอนหุ้น 

 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน 

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม เพื่อออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ 

 สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไรของบริษัทฯ 

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

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

 สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ภาคผนวก 1) 

 สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น (ภาคผนวก 2) 

                                                           
5
  - อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 
   - ปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รบัอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
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2.    การประชุมผู้ถือหุ้น 

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

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

 บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
ประมาณ 30 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.energyabsolute.co.th 

 บริษัทฯ แจ้งกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกระบวนการในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนใน
เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในท่ีประชุมประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ  พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยมีช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้ 

 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน)  
 ส านักเลขานุการบริษัทฯ 

 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

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

 กรณีที่ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ 
ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบ 
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และระบุรายการเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน       

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเลือกผู้แทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้าท าหน้าที่กรรมการในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ จัดสรรเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ 

 บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการตอบข้อซักถามในประเด็น
ต่างๆ ของผู้ถือหุ้น 

 เลขานุการบริษัท จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เพื่อน าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเวบ็ไซต์บริษัทฯ ภายใน 
14 วัน นับจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ 
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 
 
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม ในการใช้สิทธิของตน ตามที่ได้ระบุไว้ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเพื่อการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้ 

1.   นโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก ากับดูแลให้มีการก าหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขาย
หลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 

 การควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน  :  

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

 การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ :  

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

ทั้งนี้ หากผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในฯ ที่กล่าวข้างต้นนี้ บริษัทฯ 
ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และหากการกระท าผิดนั้นเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 2416 บุคคลผู้กระท าการฝ่าฝืน
รายดังกล่าว อาจมีโทษตามกฎหมายมาตรา 2427 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

                                                           
6 สาระส าคัญของมาตรา 241 คือการห้ามมิให้บุคคลใดท าการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ
หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการ
เอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ทีย่ังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและตน
ได้ล่วงรู้มาในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่วา่การกระท าดังกล่าวจะกระท าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน หรือน าข้อเท็จจริงนั้นออกเปิดเผย 
เพ่ือให้ผู้กระท าการดังกล่าวโดยตนได้รบัประโยชน์ตอบแทน 

7 สาระส าคัญของมาตรา 242 คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีสิทธิเรยีกให้ผู้ฝา่ฝืนตามมาตรา 241 ส่งมอบ
ผลประโยชน์ที่ตนได้มาจากการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น หรือจากการน าข้อเทจ็จริงออกเปิดเผย ซึ่งได้กระท าภายในหกเดือนนับจากวันทีต่านไดล้่วงรู้
ข้อเท็จจริงดังกล่าว และให้ผูฝ้่าฝืนนั้นส่งมอบผลประโยชน์ตามที่ ก.ล.ต. เรียกร้องภายในก าหนดเวลาที่ ก.ล.ต. ก าหนด โดยผลประโยชน์ที่เรียกได้ตาม
มาตรา 241 ให้ตกเป็นของ ก.ล.ต. 
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2. นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
ทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่เป็นการแขง่ขันกับบริษัทฯ หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกับตนเอง หรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานก ากับดูแลก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
  
ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอกและค านึงถึ ง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ 
ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป  ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการดังกล่าวต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
ก่อนน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น 
 
3. การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด  
โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ รวบรวมและจัดส่งส า เนารายงานการมี ส่วนได้ เ สียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท  
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันท่ีได้รับรายงาน 
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หมวดที่ 3 : การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มต่างๆ เป็นหลัก โดยก าหนดเป็นนโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
 
1.   นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้ 

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

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

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

 เจ้าหนี้ : บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการช าระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ย ให้กับ
เจ้าหน้ีกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก าหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน 
 

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

 

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

 

 ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ ดูแลป้องกันมิให้การด าเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยธรรม 
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2. นโยบายในการบริหารความเสี่ยง  

1) ก าหนดให้การบริหารความเส่ียง เป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ ที่ต้องตระหนักถึงความเส่ียงที่มีในการ
ปฏิบัติงานในองค์กรและหน่วยงานของตน โดยให้ความส าคัญในการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ
และเหมาะสม 
 

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

3) ก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเส่ียงจากการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหาย  หรือความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ 

 
3.   นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

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

1) ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย เนื่องจากการปฏิบัติงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของ
บุคลากรทุกคน รวมทั้งจ ากัดและควบคุมความเส่ียงในการปฏิบัติงานท่ีไม่ปลอดภัย 

2) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนอื่น ในการระงับเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติงาน  
ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง 

3) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และน ามาตรฐานการจัดการ 
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ดีมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ  

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

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

6) จัดให้มีการด าเนินการด้านความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการท างานให้
ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย 

7) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างที่สอดคล้องตามความเส่ียงอย่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน จัดให้มี
การฝึกอบรม การซักซ้อม และควบคุมให้เกิดการใช้งานอย่างถูกต้อง 

8) ทบทวนนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย และจัดให้มีการตรวจสอบประเมินเป็นระยะๆ 
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4.   นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสังคมและส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี และมีด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป โดยนโยบายด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมของ
บริษัทฯ มีดังนี้ 

1) ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

2) มุ่งมั่นในการด าเนินการเพื่อลดและป้องกันการเกิดมลพิษ 

3) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

4) พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

 
5.   นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ จึงก าหนด
นโยบายในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระท าที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

 เงื่อนไขและการพิจารณาการรับเร่ืองร้องเรียน 
1) รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน และมีข้อมูลเพียงพอที่จะน าสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินการ

ต่อไปได้ 
 

2) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 

3) ข้อมูลท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จะถือเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ร้องเรียน 

4) เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกล่ันกรองและสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและ
ก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

5) ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ และ บุคคลภายนอก 
 

 การด าเนินการ 8 
1) แจ้งความคืบหน้า / ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ ให้กับผู้ร้องเรียนท่ีได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ 
2) บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย อันกระทบต่อข้อมูลส่วน

บุคคล และการรักษาความลับ 

 
 
 

                                                           
8
 อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 
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6. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่น ที่รับจ้างท างานให้แก่บริษัทฯ 
บริษัทฯ จะไม่กระท าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใด ที่รับจ้างท างานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยการ
เปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานท่ีท างาน  ส่ังพักงาน  ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระท าการอื่นใดที่
มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่บุคคลน้ัน 

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

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

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

2.  ผู้สอบบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความช านาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด เพื่อให้
ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแสดงฐานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้ตามความเป็นจริง  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชี  หากผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับ
ผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 9  
 

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

                                                           
9 ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 40/2540  เร่ือง  หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปดิเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนนิงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 5(6) ในรอบปบีัญชีที่เริ่มในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 เป็นต้น
ไป ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) หากผูส้อบบัญชีราย
เดิมปฏิบัติหน้าทีส่อบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้ 5 รอบปีบัญชีติดตอ่กัน เว้นแต่บริษัทจดทะเบียนที่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวธิีการงบประมาณ และมีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี การหมุนเวียนผู้สอบบญัชีตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทสามารถแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกบัผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได ้
(ข) บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เม่ือพ้นระยะเวลา 
    อย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วนัที่ผู้สอบบัญชีรายดังกลา่วพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 
 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

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

ไม่น้อยกว่า 3 คน 
 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และมีการ

ถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน 
 

2. คุณสมบัติของกรรมการ 

 มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  

 มีความรู้ความสามารถ ประวัติการท างานท่ีดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ  

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

ดา้นบัญชี การเงิน กฎหมาย การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
(4) การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บริษัท และไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของ 
บริษัทฯ  

 กรณีเป็นกรรมการอิสระ 10 ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ดังนี้ 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 11  ของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย  

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 12 ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 13 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

                                                           
10

   คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 17 (2) ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กล่าวคือนิยาม/คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

11   ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
12   กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมก ารที่มี

อ านาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการราย
อ่ืน 

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

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  14  กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

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

(9)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 
 

                                                           
14 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่ เกี่ยวกับ

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

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

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 ตาย 
 ลาออก  
 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
 ศาลมีค าส่ังให้ออก 

 
4. การประชุมคณะกรรมการ 

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

2) ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบ 
องค์ประชุม 

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

4) ประธานกรรมการ ควรจัดสรรเวลาให้กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส าคัญแต่ละวาระอย่างเพียงพอ 

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

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

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

 ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงาน 
ตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่พิจารณาตดัสินในเรื่องที่มีสาระส าคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกจิ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
การซื้อขายกิจการ อ านาจการบริหาร และรายการอื่นใดทีก่ฎหมายก าหนด 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 
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 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและ 
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้ง
ดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การบริหารจัดการความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เกดิปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษทั 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเรื่องส าคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน 
โปร่งใส และทันเวลา 

 จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

 จัดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ 

 จัดให้มี และก ากับดูแลให้มี การด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีดี และมีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ 

 จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

 จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ 

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

 คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

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

ค าแนะน าและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ าของบริษัทฯ  
 ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการ

ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชมุ ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นด าเนินไปอย่างมปีระสิทธิภาพ
จนส าเร็จลุล่วง 

 รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการในการก ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 

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

ขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
 อนุมัติงานที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหารและร่วม

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

1. การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทตามที่กฎหมายและ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

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

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

ระหว่างปี หากเห็นว่าจ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

 ด าเนินการให้มีการน านโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบัติให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 เสนอรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทส าหรับรายไตรมาสและประจ าปี และรายงานอื่นที่เห็นว่ามี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบหรือให้ความเห็นชอบ 

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

 ควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก ากับดูแลให้พนักงานของบริษัทมีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ ค าส่ัง และมติของคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด 

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

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

  



27 
 

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อท าหน้าที่จัดท าและจัดเก็บเอกสารส าคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษั ท หนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
บริษัท รวมถึงการด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

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

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

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

 คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
รายละเอียดของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้ 

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

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร 
1) พิจารณาและกล่ันกรองทิศทางด าเนินงาน แผนธุรกิจ และกลยุทธ์  ในการด าเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2) ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน  กลยุทธ์ทางธุรกิจ  

และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และก าหนดให้ผู้บริหารรายงานผลงานให้คณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณานโยบายตามที่ก าหนด 

3) พิจารณาระเบียบวิธีปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องมีการ
ปฏิบัติเป็นไปตามที่หน่วยงานราชการก ากับดูแลก าหนด 

4) จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีระบบการก ากับดูแล  
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งบรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ 

5) พิจารณาน าเสนอนโยบายทางด้านการบัญชี การลงทุนเพิ่ม การตัดหนี้สูญ หรือการตัดจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ  
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป 

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

หน่วยงานก ากับดูแลของภาครัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เป็นต้น 

8) พิจารณาวงเงินอนุมัติส าหรับการท ารายการธุรกรรมปกติของบริษัทฯ ส าหรับวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท 
9) พิจารณาเพื่ออนุมัติการว่าจ้าง ย้าย ปลด อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการก าหนดบทลงโทษทางวินัย  

การชดใช้ค่าเสียหาย และการอนุมัติการลาออกของผู้บริหาร เว้นแต่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนแล้ว 

10) มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการบริหารท้ังหมด 
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ทั้งนี้ อ านาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง
อ านาจหรือการมอบอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่
ไม่อยู่ภายใต้การด าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

  คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

4) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) รายงานทางการเงิน 

 สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 
และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน 

 สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระส าคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือ
ผิดปกติ และรายการท่ีต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน 

 สอบทานฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบความเส่ียงที่ส าคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 
และแผนท่ีจะลดความเส่ียงดังกล่าว 

 สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดท างบการเงิน 

2) การควบคุมภายใน 

 สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ก าหนดให้มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบควบคุม
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และแนวทางการส่ือสารความส าคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งบริษัทฯ 

 สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอนั้น
ฝ่ายบริหารได้น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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3) การตรวจสอบภายใน 

 สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติงานได้อยา่งเป็นอิสระ ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด  
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

4) การก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ 

 พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทที่น าเสนอโดย
ฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ 

 สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลบริษัท และผลการติดตามแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่
คณะกรรมการบริษัททราบ 

 สอบทานประสิทธิภาพของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขใน
กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม 

5) การบริหารความเส่ียง 

 สอบทานความเพียงพอของการก ากับดูแลนโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ  
และกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ 

 สอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ 

6) พิจารณาการเปิดเผยของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 

7) คัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

8) การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 

 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 

 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

9) จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

10)  ความรับผิดชอบอ่ืนๆ 

 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 

 สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ  และน าเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการแก้ไข 

 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท 
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  คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมทั้งผู้บริหาร
ระดับสูง 15 และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามกระบวนการสรรหาที่ก าหนด และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท  

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

 หน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา 

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

2) ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร  

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

4) พิจารณากรรมการบริษัทกรณีที่ต าแหน่งว่างลง เนื่องจาก 

 ออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 ออกเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

5) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 

6) พิจารณาให้มีการจัดท าแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่
กรรมการบริษัท ด ารงต าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม 
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

7) คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่ อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีต าแหน่งว่างลง 

8) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาอย่างสม่ าเสมอ 

9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
  

                                                           
15    ผู้บริหารระดบัสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกเป็นอย่างอ่ืน  

ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนด
นโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูง และบคุคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

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

 หน้าทีข่องคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

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

2) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน  และเหมาะสมกับ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

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

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนด
นโยบายการบริหารความเส่ียง ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการก ากับดูแลให้มีระบบ หรือ กระบวนการบริหารจัดการ
ความเส่ียง เพื่อขจัด / ลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยก าหนดองค์ประกอบขอบเขตอ านาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยมีหน้าที่น าเสนอและให้การสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีความรูด้้านการเงิน บัญชี กฎหมาย หรือความรู้ความช านาญ
เกี่ยวกับ การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  หรือการบริหารความเส่ียง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เลือกสมาชิกของ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) ก าหนดนโยบายและระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้  

2) ติดตามการน าไปปฏิบัติ สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง และด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเส่ียง  
มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเส่ียงได้ถูกน าไป
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
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3) ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอโดยการแลกเปล่ียนความรู้ และข้อมูลที่เกี่ยวกับความเส่ียง
และการควบคุมภายในท่ีมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

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

1) ก าหนด และทบทวนนโยบาย ข้อก าหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลที่ดี และวางแผน
เกี่ยวกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประกอบด้วย 
1.1) ผู้ถือหุ้น  1.2) พนักงาน  1.3) สังคม  1.4) คู่ค้า  1.5) เจ้าหน้ี  และ  1.6) ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

2) ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะน าและการ
สนับสนุนที่จ าเปน็  

3) ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อก าหนดประเด็นที่ความปรับปรุง  
4) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่ือสารและการด าเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงาน

ภายนอก 
5) ทบทวนและเสนอข้อแก้ไขขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้สอดคล้องกับเหตุการณ์

ปัจจุบัน 
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะและรายบุคคลเป็นประจ าทุกปี เพื่อพิจารณา
ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข โดยมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ และผลการ
ประเมินในภาพรวมในรายงานประจ าปี 
 
8. ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนพิจารณากล่ันกรองนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ และน าเสนอคณะกรรมการก่อนน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี โดยมีการพิจารณาอัตราที่มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมในประเภทเดียวกัน 
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9. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ 
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบและข้อมูลธุรกิจที่ส าคัญของบริษัทฯ ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการ โดยเลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้น าส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ข้อบังคับบริษัท คู่มือบริษัท ซึ่งประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณการด าเนิน
ธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน การก ากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการมี
ความเข้าในธุรกิจของบริษัทฯ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อปฏิบัติงานและช่วยให้กรรมการสามารถท าหน้าที่ก ากับดูแลกิจการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

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

 

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

 

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

 

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

 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว  
และประเมินความพร้อมของก าลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 ก าหนดแผนสร้างความพร้อมของก าลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนต าแหน่งที่
ว่างลง 

 สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development)  
ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรืออกจากต าแหน่งก่อนเวลา 
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 ก าหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของ
พนักงานในต าแหน่งนั้นๆ และจัดท าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) 

 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

 ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน 

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

 พัฒนาและประเมินพนักงานท่ีคาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง 
หากไม่เป็นตามคาดหมาย การเปล่ียนตัวย่อมสามารถท าได้ 

 
11. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
1.) บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ท าหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากนั้นจึงน ารายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

2.) ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนที่แบ่งออกให้
ตรงส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของคณะกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปี
แรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปีหลังๆ 
ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจ
ได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

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

กรรมการได้ แต่จะแบบคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นกรรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถัดมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการ
ที่ท่ีประชุมผู้ถือหุนต้องเลือกในครั้งนั้น ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

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

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


