นโยบาย
การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
ของ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

ฉบับแกไขปรับปรุง(ครั้งที่2)
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562
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สารบัญ
สวนที่ 1 บททั่วไป
ประกาศ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน)
วิสัยทัศน และพันธกิจ
ความสําคัญและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หลักปฏิบัติและกลไกติดตามการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
การรองเรียนและการแจงเบาะแส
สวนที่ 2 หลักการกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
หลักการกํากับดูแลกิจการ
แนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
1. สิทธิของผูถือหุน
1.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอ ผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
2.1 แนวปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
2.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัตริ ายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
2.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการมีสวนไดเสีย
3. บทบาทของผูมสี วนไดเสีย
3.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
4.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน)
5.2 คณะอนุกรรมการ
5.3 ภาวะผูนําและความเปนอิสระของกรรมการ
5.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5.5 การประชุมคณะกรรมการ
5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
าน
5.7 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

หนา
1
2
3
3
4
8
8
8
9
9
9
11
11
14
15
16
16
17
17
19
19
26
36
37
39
40
41
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สารบัญ(ตอ)

5.8 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
5.9 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
5.10 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
5.11 แผนการสืบทอดงานและพัฒนากรรมการและผูบริหาร
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สวนที่ 3 จริยธรรมธุรกิจ
1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
2. การปฎิบัตติ อบริษัทและผูถือหุน
3. การปฏิบัติตอ ลูกคา
4. การปฏิบัตติ อพนักงาน
5. การปฏิบัตติ อคูคาและ/หรื
และ อเจาหนี้
6. การปฎิบัตติ อคูแขงทางการคา
7. ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
8. ความเปนกลางทางการเมือง
9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและทรั
สารและ พยสินทางปญญา
10. การจัดซื้อ จัดจาง
11. ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
12. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
13. การบริหารทรัพยากรบุคคล
14. รายการทางการบัญชีและการเงิน
15. การรายงานเหตุการณทุจริตหรือการปฎิบัติท่ฝี าฝนกฎหมาย
16. การรักษาความลับ
17. การซื้อขายหลักทรัพยและใชขอมูลภายใน
18. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
ในส
19. จรรยาบรรณของพนักงาน
สวนที่ 4 ภาคผนวก
คํานิยามทั่วไป
เอกสารอางอิง
แบบเปดเผยรายการขัดแยงทางผลประโยชน

หนา
41
42
42
44
44
47
47
49
49
50
50
51
51
52
52
54
55
56
58
59
60
60
61
62
63
65
65
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ประกาศ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน
มหาชน)
คูมือการกํากับดูแลกิจการเลมนี้ไดรวบรวมนโยบาย
วบรวมนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและนโยบายการ
ตอตานทุจริตคอรรัปชั่นรวมถึงระเบียบปฏิบัติของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ทั้งที่มีอยูแลว
และที่กําหนดเพิ่มเติมเปนมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจและใชเปนบรรทัดฐา
ฐานในการปฏิ
นในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน
ทุกระดับที่เกี่ยวของคือ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคน การกํากับดูแลกิจการที่ดีจะเกิดขึ้นไดก็ดวยความ
รวมมือรวมใจจากบุคลากรทุกคนทุทุกระดับดังกลาวขางตน ดังนั้น จึงถือเปนภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ
ทุกคนที่จะตองทําความเขาใจและปฏิบัติใหถูกตองดวย
คูมือการกํากับดูแลกิจการเลมนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยใหยกเลิกคูมือการกํากับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจฉบับเดิมทุกฉบับและใหใชคูมือการกํากับดูแลกิจการและจริ
จริยธรรมธุรกิจฉบับนี้แทน
ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับสําหรับการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เปนตนไปจนกวาจะมีการเปลี
ารเ ่ยนแปลง
ดวยลายลักษณอักษณเปนอยางอื่น

ลงชื่อ..............................................
(นายสุโรจน ศุภสวัสดิก์ ุล)
ประธานกรรมการ
20 มิถุนายน 2562

ลงชื่อ..............................................
((นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20 มิถุนายน 2562

ลงชื่อ..............................................
(นายอนั
นายอนันต เลาหเรณู)
รักษาการประธานเจ
ษาการ
าหนาที่บริหาร
20 มิถุนายน 2562
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วิสัยทัศน (VISION)
“เป
เปนผูนําในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีและสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
ภาพ”

พันธกิจ (MISSION)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร ยี่ จํากั ด(มหาชน) มุงมั่นที่จะผลิ ต
และส ง เสริม การใช เ อทานอลเป น พลั งงานทดแทน โดยการรว มมือ กับ
หนวยงานของรัรัฐ สถาบันการศึกษาและ เอกชนใหเกิดบูรณาการในการ
พั ฒ นาการใช เ อทานอลเป น เชื้ อ เพลิ ง ภายใต ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี
ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อประโยชนตอองคกร ผูถือหุน พันธมิตรธุรกิจและผูมี
สวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ

2
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ความสําคัญของการมีหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ดวยความมุงมั่นที่จะเปนองคกรชั้นนําในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับผูถือหุนและ
ผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย เพื่อสรางมูลคาเพิ่มขององคกรและสงเสริมใหองคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคงใน
ระยะยาว บริษัทฯ จึงใหความสําคัญกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ละจริ
จริยธรรมธุรกิจ จึงไดจัดทําคูมือการ
กํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุธุรกิจฉบับนี้เพื
เพื่อใชเปนหลักในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) เสริม สรา งระบบบริ ห ารจั ด การให มี ค วามโปร ง ใส มี ม าตรฐานที่ชั ดเจน ซึ่ง จะช ว ยให บ ริ ษั ท ฯ
มีศักยภาพในการแขงขันและปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น
(2) เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูลงทุน ผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียตอการดําเนินธุรกิจทุกฝาย ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ มีสวนในการเพิ่มมูลคาหุนและเพิ่มศักยภาพในก
ยภาพในการแข
ารแขงขัน
(3) เปนเครื่องมือวัดผลการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได เพื่อการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานให
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(4) สรางกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผูบริห าร ตอผูมีสวนไดเสียและผูเกี่ยวขอ ง
ทุกฝาย รวมทั้งการสรางภาระผูกพัน เพื่อให
อใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขตที่กําหนดอยางชัดเจน
(5) สรางกรอบใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดที่
เกี่ ย วข อ ง กั บ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และเป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีตามประกาศของสํ
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
(6) สรางระบบการใชทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีการใชอยางคุมคา ประหยัดและ
คํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม

หลักปฏิบัติและกลไกติดตามการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
หลักการกํากับดูแลกิจการรวม
รวมทั้งนโยบาย จริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดีถืถือเปนภาระหนาที่อยางหนึ่ง
ที่กรรมการ ผูบริห าร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่ตตองยึดเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน และตอง
ไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูในคูมือฉบับนี้
บริษัทฯ คาดหมายให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ รายงานถึงการปฏิบัติที่ขัด
หรือสงสัยจะขัดตอหลักการตางๆ ในคูมือฉบับนี้ตอผูบังคับบัญชา โดยใหถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาในการ
3
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สอดสองดูแลและใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหปฏิบัติตามนโยบาย หลักการและ
และจริยธรรมที่กําหนดอยาง
ถูกตอง โดยบริษัทฯ ไดเเผยแพร
ผยแพรคูมือฉบับนี้บนเว็บไซตของบริษัทฯ http://www.thaiagroenergy.com และ
ระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ http://www.intranet.com/TAE เพื่อใหกรรมการ
กรรมการ ผูบ ริห าร และพนักงานทุ ก
ระดับของบริษัทฯ ไดนําไปเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงานตอไป
ในกรณีที่มมีีขอสงสัยในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
การที่ดีรวมทั้งนโยบายและหรื
หรือจริยธรรมธุรกิจใดๆ ใน
คูมือฉบับนี้ พนักงานของบริษัทฯ สามารถใชดุลยพินิจของตนเองกอนในเบื้องตน โดยการสอบถามตัวเองกอนวา
สิ่งที่ทํานั้น
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

การกระทํานั้นขัดตอกฎหมายหรือไม
การกระทํานั้นขัดตอนโยบายหรือจริยธรรม หรือสงผลเสียตอภาพลักษณของบริษัทฯ หรือไม
การกระทํานั้นสงผลเสียตอผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ อยางรายแรงหรือไม
การกระทํานั้นเปนที่ยอมรับและสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม
การกระทํานั้นกอใหเกิดแนวปฏิบัติที่ไมดีในอนาคตหรือไม

กรณีไมแนใจหรือไมอาจตัดสินใจไดวาดุลยพินิจของตนเองถูกตองหรือไม ควรหารือผูรวมงาน ปรึกษา
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น หรื อ กรรมการแล ว แต ก รณี ผู บั ง คั บ บั ญ ชามี ห น า ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า ในขั้ น ต น แก
ผูใตบังคับบัญชาหรือสอบถามไดที่เลขานุการบริษัทฯ
หากบุคลากรพบการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือขัดกับหลักการกํากับดูแลกิจการ นโยบาย จริยธรรมธุรกิจ
ฉบับนี้ใใหหแจงขอรองเรียนหรือขอกลาวหาไปยังชองงทางตางๆ ตามที่ระบุไวในนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือ
ขอรองเรียน ซึ่งบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสเพื่อคุมครองผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นกับผูแจง

การรองเรียนและการแจงงเบาะแสการกระทํ
เบาะแส
าผิด
บริษัทฯไดกําหนดนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสียตามหลักการกํากับ
ดูแ ลกิจการที่ดี จริย ธรรมธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต คอรัป ชั่น หรือประพฤติมิชอบของบุ คคล
ในองคกร ทั้งจากพนักงานและผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหมีกลไกการมีสวนรวมของทุกคนดังตอไปนี้
(1) การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
เพื่อสงเสริมใหผูบริหารพนักงานดําเนินธุรกิจอยางถูกตองโปรงใส ตรวจสอบได หากผูมีสวนไดเสียคนใด
มีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไมผานผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อ แสดงความ
คิดเห็ นตางๆ เกี่ย วกับ การดํา เนิ นธุรกิจ รวมทั้งการแจ งเบาะแสหรือ ขอ รองเรียนตางๆ เชน การปฏิบัติ ง านที่
ไมถูกตองหรือมีขอบกพรอง การกระทํ
กระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรม หรือการทุจริตคอรรัปชั่น เปนตน โดยใหแจง
เบาะแสหรือสงขอรองเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ดังตอไปนี้
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ชองทางในการรองเรียนและแจงเบาะแส
 สงทางไปรษณียมาที่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
27/1 พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 ผานหนาเว็ปไซดของบริษัทฯ http://www.thaiagroenergy.com/antiCorruption
 ผานระบบอิอินทราเน็ตของบริษัทฯ http://www.intranet.com/TAE
 ทางโทรศัพท ติดตอ ผูจัดการฝายตรวจสอบ หมายเลข 081-802-7001
7001
 สงทาง E-mail
mail padetpai@yahoo.com และ/หรือ Suphachai@thaiagroenergy.com
(2) ขอบเขตการรองเรียนและแจงเบาะแส
(ก) การไมปฏิบัติตามนโยบายดานการดํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและนโยบายตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นหรือฝาฝนกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯหรือการกระทําที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของ
บริษัทฯ ตลอดจน ขอสังสัยพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตคอ
คอรรัปชั่น
(ข) การกระทําที่ทําใหบริษัทฯ เสียผลประโยชนหรือกระทบตอชื่อเสี
อเสียงของบริษัทฯ
(ค) ไมไดรับความเปนธรรมจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติงานของพนักงานหรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของทางธุรกิจ
(3) การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
บริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวทางในการคุมครองผูใหขอมูลหรือแจงเบาะแสผูกระทําผิด โดยจะ
เก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนและใหขอมูลไวเปนความลับ โดยผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
เรื่องดังกลาว มีหนาที่เก็บรักษาขอมูล ขอรองเรียนและเอกสาร
นและเอกสารหลั
หลักฐานไวเปนความลับ หามเปดเผย เวนแตเปน
การเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอเรียกรองตามขอ(1) ขางตน ไมตองเปดเผยชื่อแตอยางใดและบริ
งใด
ษัทฯ
ไดกําหนดมาตรการปองกันผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนไวในระเบียบปฏิบัติติงาน โดยมิใหถือวาการแจงเบาะแส
หรือขอเรียกรอง มีความผิดทางวินัย แมวาการกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ
(4)การพิจารณาขอรองเรียนหรือเบาะแส
(ก) ขอมูลที่เกี่ยวของกับการรองเรียนหรือแจงเบาะแสมานั้น ตองมีความชัดเจนและสามารถนําไป
สืบหาขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไปได
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(ข) ขอรองเรียนหรือเบาะแสที่ไดรับแจงถือเปนความลับ บุคคลที่เกี่ยวของจะไดรับความคุมครองสิทธิ
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก
(ค) บริษัท ฯมีขั้น ตอนตรวจสอบหาขอเท็จจริงและตอบกลับ ไปยัง ผูรองรีย นหรือแจงเบาะแ
เบาะแสใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ ขอเท็จจริงเปนกรณีไป
(5) หนวยงานที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบหาขอเท็จจริง
กรณีรองเรียนเรื่องทั่วไป

กรณีแจงเบาะแสทุจริตคอรรัปชั่น

ผูรองเรียนหรื
หรือแจงเบาะแส

ผูรองเรียนหรื
หรือแจงเบาะแส

หนวยงานรับเรื่องรรองเรียนหรือแจงเบาะแส
ฝายทรัพยากรบุคคลรัรับเรื่องรองเรียนหรือ
แจงเบาะแสเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร
หลักฐานทั้งหมดในกระบวนการตรวจสอบ
หาขอเท็จจริง
แตงตั้งคณะทํางานสอบสวนซึ
สอบสวนซึ่งจะดําเนินการ
ตามคําสั่งการของประธานเจาหนาที่บริหาร

หนวยงานรับเรื่องรองเรียนหรื
น อแจงเบาะแส
ฝายตรวจสอบรัรับเรื่องรองเรียนหรือ
แจงเบาะแสที่ไดรับผานประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เก็บรวบรวมขอมูลเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดในกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริง
แตงตั้งคณะทํางานสอบสวนซึ
สอบสวนซึ่งจะดําเนินการ
ตามคําสั่งการของประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือหนวยงาน
ตนสังกัดที่ถูกรองเรียนหรือถูกกลาวหา
คณะทํางานสอบสวนเป
เปนผูตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตนสังกัดที่ถูกรองเรียน
ผานชองทางรองเรียนและแจงเบาะแสและ
รับทราบผลการตรวจสอบขอเท็จจริงรวมทั้ง
เสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
ฝายกฎหมาย เพื่อตรวจสอบวาการกระทําตาม
ที่รองเรียนหรือแจงเบาะแสนั้นผิดกฎหมาย
หรือไม

กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือหนวยงาน
ตนสังกัดที่ถูกรองเรียนหรือถูกกลาวหา
คณะทํางานสอบสวนเป
เปนผูตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตนสังกัดที่ถูกรองเรียน
ผานชองทางรองเรียนและแจงเบาะแสและ
รับทราบผลการตรวจสอบขอเท็จจริงรวมทั้ง
เสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
ภา
ฝายกฎหมาย เพื่อตรวจสอบวาการกระทําตาม
ที่รองเรียนหรือแจงเบาะแสนั้นผิดกฎหมาย
หรือไม

(6) ขั้นตอนดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง
(ก) ขั้นตอนลงทะเบี
ลงทะเบียนรับเรื่องงรอ งเรียน ฝายทรัพยากรบุคคลหรื
หรือ ฝายตรวจสอบดํ
ยตรวจสอบ าเนิ น การ
ลงทะเบียนรับเรื่องรองเรีย นหรือแจง เบาะแสที่ไดรับ จากชชองทางที่บ ริษัทฯกํา หนดไวหรือประธานกรรมการ
ตรวจสอบตามแตกรณี
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(ข) การแตงตั้งคณะทํางานสอบสวน หนวยงานที่รับเรื่องรองเรียนหรื
หรือเบาะแสแจ
เบาะแส งเรื่องตอประธาน
เจาหนาที่บริหารเพื่อแตงตั้งคณะทํางานสอบสวน (เว
เวนแตฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูที่ถูกรองเรียนหรือถูกกลาวหา
ใหประธานกรรมการตรวจสอบแจงเรื่องโดยตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร)
(ค) คณะทํางานสอบสวนดําเนินการตรวจสอบหาข
นการตรวจสอบหาขอเท็จจริงดวยการรวบรวมขอมูลและเอกสาร
หลักฐานรวมทั้งสอบสวนผูที่เกี่ยวของเพื่อสรุปผล จากนั้น จัดทํารายงานสรุปผลเสนอประธานเจาหนาที่บริหาร
เพื่อพิจารณาและสั่งการและเสนอตอประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่สั่งการให
ดําเนินการสอบสวน ในกรณีที่มีคความจํ
วามจําเปนตองสั่งพักงานพนักงานเพื
เพื่อทําการสอบสวนขอเท็จจริง ใหกระทําการ
สอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน
(ง) รายงานสรุปผลการดําเนินการ ปดเรื่องรองเรียนและแจงผลกลับยังผูรองเรียนเมื่อคณะทํางาน
สอบสวนดําเนินการตามคําสั่งการแลวเสร็จ ใหหนวยงานที
านที่รับเรื่องรองเรียนตามแตกรณีดําเนินการแจงตอบกลับ
ผลใหผูรองเรียนทราบ
(จ) การควบคุมและติดตามผล ฝายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติของ
หนวยงานที่เกี่ยวของวาสอดคลองและเปนไปตามขั้ตอนการปฏิบัติงานใหมที่กําหนดหรือสั่งการหรือไม ทั้งนี้ตอง
รายงานผลตอประธานเจาหนาที่บริหารและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบตอไป
(ฉ) ใหคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการรายงานผลการตรวจสอบเบาะแสหรือขอรองเรียนให
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา
ารณาตอไป
(7) มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย
ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟง
ขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนโดยจะรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการปองกัน
มิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตามเหตุและผล
ของเรื่องเปนแตละรายแตละกรณีๆ ไป
(8) การรองเรียนหรือแจงเบาะแส
เบาะแสเท็จหรือโดยไมสุจริต
ในกรณีที่บริษัทฯพบวา มีการรองเรียนหรือแจงเบาะแสเท็จหรือโดยไมสุจริต หากผูแจงเบาะแส
หรือรองเรียนเปนพนักงานของบริษัทฯ จะไดรับการลงโทษทางวินัยและกรณีเปนบุคคลภายนอกหากกระทําการ
ดังกลาวทําใหบริษัทฯไดรับความเสียหาย บริษัทฯจะพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลดังกลาว
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สวนที่ 2 หลักการกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ตระหนั กถึงความสํา คัญ ของการกํากับดูแลกิจการที่ ดี
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โ ดยยึ ด ห ลั ก คว าม ยุ ติ ธ รรม และซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต (FAIRNESS AND
INTEGRITY) มีความรับผิดชอบตอผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหน
กในหนาที่ (RESPONSIBILITY) มีการ
ดําเนินงานที่โปรงใส (TRANSPARENCY) สงเสริมใหมีการปฏิบัติที่เปนธรรมอยางเสมอภาคและเปนที่เชื่อถือของ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ (STAKEHOLDERS) มุงมั่นที่จะสรางคุณคาใหแกกิจการและผูมีผลประโยชนรวมกัน
ในระยะยาวเพื่อใหบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

หลักการกํากับดูแลกิจการ
หลักการกํา กับ ดูแลกิจการมีวัตถุป ระสงคเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวา งคณะกรรมการบริษั ทฯ
ผูบริหาร พนักงาน และผูถือหุน โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม ซึ่งคณะกรรมการไดกําหนดหลักการพื้นฐานใน
การกํากับดูแลกิจการเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจและเปนหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการใหโ ครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่และ
ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุก รรมการและฝา ยจัดการอยางชัดเจนเปนที่เชื่อถื อและ
เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
(2) ดํา เนินการใหเชื่อ มั่นไดวา กระบวนการตางๆ ของบริษัทฯ ดํา เนินไปอยางมีป ระสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล ภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถวงดุ
วงดุลอํานาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการ
ดําเนินงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและมีกระบวนการเปดเผยขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ดําเนินการใหเชื่อมั่นไดวารายงานทางการเงินสะทอนผลการดําเนินงานและแสดงฐานะที่แทจริง
รวมทั้ง มีก ารประเมิน และวางมาตรการในการปอ งกั นและจัด การความเ
การความเสี่ ย งใหอ ยูใ นระดั บ ที่
เหมาะสม
(4) ดํ า เนิ น การกั บ ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ดว ยความรอบคอบอยา งมี เ หตุ มี ผ ล โดยยึ ด ถื อ
ประโยชนของบริษัทฯ เปนที่ตั้ง
(5) ปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึกอันดีงามใหผูบริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตยสุจริต
มีวินัยและมีความสํานึกในหนาที่และความรั
และความรับผิดชอบของตนและตอทีมงานพรอมที่จะปรับเปลี่ยน
ไปสูสิ่งที่ดีขึ้นและรูจักตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
(6) มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยการ
รับฟงความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพื่อพั
อพัฒนาและสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดอยูเสมอ
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(7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนรวมทั้งสิ
งสิทธิของผูมีสวนไดเสียและ
ปฏิบบััติตอบุคคลเหลานั้น ดวยความเปนธรรมและเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ
และเป ดโอกาสให ผูมีสว นไดเสีย มีสว นรว มแสดงความคิดเห็น และมี ชองทางแจง เบาะแสหรื อ
ขอรองเรียนการกระทําผิดกฎหมายหรือขอบกพรองตางๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่
ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
(8) ดําเนินการโดยคํ
รโดยคํานึงถึงหนาที่แ ละความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และตอชุมชน
สังคมโดยสวนรวมและคํานึงถึงความรับ ผิดชอบในการดูแ ลรักษาสิ่งแวดลอม โดยการเขาไปมี
สวนรวมในการสรางสรรคและหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวม
ตามสถานภาพของบริ
ถานภาพของบริษัทฯ
(9) ดําเนินการใหมีมาตรการปองกันผูหนึ่งผูใดใชขอมูลภายในเพื่อนําไปแสวงหาประโยชนในทางมิชอบ
(10) กําหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริตหรือมีการ
ปฏิบัติฝาฝนกฎหมายหรือมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญโดยจะตองรายงานทันทีเพื่อจะไดรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น โดยมิชักชารวมทั้งหามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก

แนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
1. สิทธิของผูถือหุน
บริษัทฯ ใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยไมกระทําการใดๆ
อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน และสงเสริมใหผูถือหุนทุกรายไดใชสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมาย
กําหนดและสิ
และสิทธิที่ตนเองสมควรไดรับ เชน การเขารวมประชุมผูถือหุน การมีสวนแบงในกําไรของบริษัทฯ การ
แต ง ตั้ ง กรรมการและกํ า หนดค า ตอบแทนเป น รายป การได รั บ ข า วสารข อ มู ล ของ
ของบริ ษั ท ฯ เป น ต น ดั ง นั้ น
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว ดังตอไปนี้
1.1 แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุน
(1.1.1) บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน การปกปอง
สิทธิแและส
ละสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิขั้นพื้นฐาน ดําเนินการตามขั้นตอนการประชุมอยางถูกตอง
ตามที่กฎหมายกําหนด
(1.1.2) บริษัทฯ จัดใหมีเว็บไซตเพื
เพื่อเสนอขอมูลที่สําคัญ ขาวสารตางๆ เชน รายงานงบการเงิ
รายงาน
นประจํา
ไตรมาส และประจําป แบบแสดงขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 562) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ประชุมและแผนที่
แสดงตําแหนงที่ตั้งสถานที่ประชุมวาระการประชุมและขอมูลประกอบการตัดสินใจในแตละ
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(1.1.3)

(1.1.4)

(1.1.5)

(1.1.6)
(1.1.7)
(1.1.8)

วาระ แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะและกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุมพรอมทั้งขั้นตอนการ
ออกเสียงลงมติในที่ประชุมอยางครบถวนซึซึ่งเปนขอมูลเดียวกับที่จัดสงใหผูถือหุนในรูปแบบ
เอกสาร โดยเผยแพรขอมูลผานทางเว็บ ไซตของบริษัทฯ อยา งนอย 30 วันกอนการประชุ ม
เพื่อใหหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาและพิจารณาขอมูลอยางเพียงพอ
บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมผูถือหุน โดยอํานวยความสะดวกสถานที่จัดประชุมตั้งอยูใจกลาง
เมือง สามารถเดินทางไดโดยงาย เพื่อความสะดวกแกผูถือหุนในการเดินทาง และจัดใหมีเวลา
ดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมเพียงพอ
ระบุขอมูล วัน เวลา สถานที่ ขั้นตอนและวาระการประชุมผูถือหุนเปนเรื่องๆไวอยางชัดเจน โดย
มีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระหรือประกอบมติที่ขอ ไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือ
หุนหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
บริษัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ และผูบริหาร เขารวมประชุม
ผูถือหุนทุกครั้ง เวนแตจ ะมีภ ารกิจ ที่สํา คัญ ทํา ใหไมสามารถเขา รว มประชุม ผูถือ หุนได โดย
ประธานในที่ประชุมไดจัดสรรเวลาใหเหมาะส
หมาะสมและเป
มและเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันใน
การแสดงความคิดเห็นและซักถาม ขอสงสัย ซึ่งบริษัทฯ ไดจดบันทึกประเด็นขอซักถาม หรือ
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวนไวในรายงานการประชุ
ในรายงานการประชุมและ
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ
บริษัทฯ เปดโอกาสใ
โอกาสใหหสิทธิแกผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมลวงหนาไดประมาณ
สามสิบวันกอนการประชุม โดยสงผานทางเว็บไซตหรือโทรสารของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน (AGM Checklist)
ซึ่งจัดทําโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
ใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและการเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหม
ลวงหนา โดยบริ
บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไมต่ํากวารอยละ 1
ของจํา นวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิจ ะเสนอเรื่องที่จ ะบรรจุเ ปนวาระการ
ประชุมผูถือหุนและการเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมลวงหนา โดยเปดรับเรื่องกอนการประชุม
ผูถือหุนตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป โดยผูถือหุนจะตองเสนอเรื่องเปน
ลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือทา
ทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการบริษัทฯ หรือสงผาน
ทางเว็บไซต เพื่อแจงในเบื้องตน แลวจึงจัดทําเปนหนังสือสงถึงเลขานุการบริษัทฯ
 โดยสงทางไปรษณียมาที่
เลขานุการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
888/114
114 ชั้น 11 อาคารมหาทุนพลาซา ถนนเพลินจิต
แขวงลุมมพิพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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 สงทาง EE-Mail Address : prapatsorn.k@thaiagroenergy.com
@thaiagroenergy.com
โทรศัพท : 02-6273890-4 โทรสาร : 02-6273889
 http://www.thaiagroenergy.com/contactus
ทั้งนี้ การพิจ ารณาเรื่องที่จะบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน และการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเป น
กรรมการรายใหมจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทฯ กําหนดและแจงใหทราบลวงหนาแลวเทานั้น
(1.1.9) เชิญผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ/หรื
หรือ ผูถือหุน บุคคลที่มีความเปนอิสระ ทําหนาที่เปนสักขี
พยานในการตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนและเปดเผยไว
ในรายงานการประชุมผูถือหุน
(1.1.10) ใหดํารงสัดสวนของผูถือหุนรายยอย (Free Float) ไมนอยกวา 150 รายและถือหุนรวมกันไม
นออยกว
ยกวารอยละ 15 ของทุนชําระแลวโดยพิจารณาจากรายงานการกระจายหุน (Free Float)
ซึ่งบริษัทฯ จัดทําขึ้นจากรายชื่อผูถือหุนที่ปรากฎ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนหรือวันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
(1.1.11) แจงมติที่ประชุมผูถืถือหุนพรอมระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียงในแต
ละวาระ ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในวันทําการถัดไป
(1.1.12) ใหจัดทํารายงานการป
รายงานการประชุมผูถือหุนเผยแพรบนเว็บไซตบริ
บริษัทฯ และจัดสงใหแกห นวยงาน
ที่เกี่ยวของภายใน 14 วันนับแตวันประชุม

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผูถือหุนใหไดรับการปฏิบัติและปกปองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ฐานทุกรายอยางเทาเทียมกัน
และเปนธรรม รวมทั้งไดมีมาตรการปองกันไมใหมีการขัดแยงทางผลประโยชนหรือการใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนใหแกตนเองและผูอื่นโดยมิชอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดแนวปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง
เทาเทียมกันไว ดังนี้
2.1 แนวปฏิบตั ิตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
(2.1.1) บริษัทฯ อํานวยความสะดวกแกผูถือ หุนอยางเทาเทียมกันทั้ง การเขารว มประชุม การไดรับ
สารสนเทศและการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือ
เชิญ ประชุมโดยระบุความเห็นของคณะกรรมการ พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมแตละ
วาระะ ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมประมาณ 15-30 วัน ซึ่งเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดไว
ตามกฎหมายพรอมทั้งโฆษณาคําบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วัน
กอน วันประชุม เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและศึกษาขอมูลตางๆ ไดอยาง
ละเอียด ถี่ถวนสําหรับการเขารวมประชุมและการลงมติในแตละครั้งรวมทั้งเผยแพรขอมูล
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(2.1.2)

(2.1.3)

(2.1.4)
(2.1.5)

(2.1.6)

(2.1.7)

(2.1.8)

(2.1.9)

ตางๆ เชนเดียวกับที่บริษัทฯ จัดสงใหผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทฯ กอนการประชุมลวงหนา
30 วัน เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกและรวดเร็ว
อํานวยความสะ
นวยความสะดวกแก
ดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยบริษัทฯ จะจัดสง
หนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกใชไดพรอมทั้ง
แนบหลักเกณฑ การแนบเอกสารหลักฐาน ตลอดจนคําแนะนําวิธีการมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุน
สามารถจัดเตรียมไดถู กต
กตองและไมเกิดปญหาในการเข ารว มประชุม นอกจากนี้ ผูถือ หุน ยัง
สามารถดาวนโหลด
หลดแบบหนังสือมอบฉันทะไดจากเว็บไซตของบริ
ของบริษัทฯ อีกชองทางหนึ่ง
บริษัทฯ ไมมีการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาขอมูลของบริษัทฯ และการเขาประชุม
ผูถือหุน เชน ไมแจกเอกสา
จกเอกสารที
รที่มีขอมูลสําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน ไมเพิ่ม
วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไมจํากัด
สิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน
ใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง หุนประเภทเดียวกันมี
สิทธิออกเสียงเทาเทียมกันเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
บริษัทฯ เปดโอกาสใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และเสนอ
แตงตั้งกรรมการรายใหมลวงหนากอนการประชุม โดยกําหนดวิธีปฏิบัติไวลวงหนาอยางชัดเจน
และแจงใหผูถือหุนทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด โดยผานชองทางระบบเผยแพร
ขอมูลของ ต.ล.ทท. และบนเว็บไซตของบริษัทฯ
ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอื่นเปน
ผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุมแทน ซึ่งบริษัทฯ ไดเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุน โดยการเสนอ
ให ก รรมการอิ ส ระเป น ผู รั บ มอบฉั น ทะจากผู ถื อ หุ น ในการเข า ร ว มประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุน โดยจะระบุรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระผูรับ
มอบอํานาจไวในหนังสือมอบฉันทะที่แนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมดวย
ในการประชุมผูถือหุนบริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนนเพื่อสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนน
เสียงในวาระที่สําคัญ และการเลือกตั้งกรรมการ โดยใชวิธีเลือกกรรมการเปนรายบุคคลเพื่อ
ความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณีมีขอโตแยงในภายหลัง
คณะกรรมการบริษัทฯ จจะดํ
ะดําเนินการประชุมผูถือหุนโดยเรียงตามวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญ
ประชุมและไมมีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา นอกเหนือจาก
ที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมเพื่อความเปนธรรมตอผูถือหุนที่ไมไดเขารวมประชุม เวนแตใน
กรณีจําเปนเพื่อประโยชนของบริษัทฯ และไดปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑและกฎหมายที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด
บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน โดยหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนั ก งานทุ ก คนทุ ก ระดั บ ของบริ ษั ท ฯ ใชข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ฯ ที่ ยั ง ไม ไ ด เ ป ด เผยต อ
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สาธารณชนอันเปน สาระสําคัญตอ การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพ ยของบริษัทฯ ไปใชเ พื่อ
ประโยชนสวนตน ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย หากบริษัทฯ พบวา กรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ กระทําผิดขอหามตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว บริษัทฯ จะดําเนินการ
ตามกฎหมายและลงโทษตอผูกระทําความผิด
(2.1.10) บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหารให ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
(2.1.11) บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการ
การใชขอมูลภายในของ
บริษัทฯ ที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณ
สาธารณะชนไปใช
ชนไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและบุคคลอื่น ดังนี้
(ก) บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการ และผูบริหารทราบถึงภาระหน
าระหนาที่ในการรายงานการถื
นการรายงา
อครอง
หลั ก ทรั พ ย ใ นบริ ษั ทฯ ของตนเอง คู ส มรส บุ ตรที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะและบุ ค คลที่ ถื อ
หลักทรัพยแทน ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื
ย นแปลงการถือ ครองหลักทรัพ ยตอสํานักงาน
ก.ล.ต. และแจงใหทราบถึงบทล
บทลงโทษตามกฎหมายวาดวยหลั
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

“ผูบริหาร”” หมายถึง ผูบริห ารตามบทนิยามขางทายนี้ และใหหมายความรวมถึ
มายความรวม งผูดํารง
ตํา แหนง ระดั บ บริ หารในสายงานบั ญ ชี ห รื อ การเงิน ที่ เป นระดับ ผูจั ดการฝ ายขึ้ น ไปหรือ
เทียบเทา
ในกรณีที่กรรมการและ
รรมการและผูบริหาร จะทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ จะตองแจงตอ
คณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาาอย
อยางนอย 1 วันทําการซื้อขาย
หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการ และพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทฯ
เปดเผยขอมูลภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของและหาม
ไมใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงหนึ่งเดือนกอนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร
ตอสาธารณชน
หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการ และพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมได
เปดเผยสาธารณชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไป
ใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตนและ
นตนและ/หรื
หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ หากฝาฝน
ขอกํา หนดดังกลา วขางตน บริษัทฯ จะดํา เนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผู กระทํ า
ความผิดอยางเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเปนแตละรายแตละกรณีๆ ไป
ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการฝาย หรือพนักงานของบริษัทฯกระทําผิดอันเปน
ความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทฯ จะดําเนินการ
ลงโทษอยางรุนแรงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันดังนี้
- ตัดเงินเดือนหรือคาตตอบแทน
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- ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปนผูบริหาร ผูจัจัดการฝายหรือพนักงานโดย
งา
ถือวาจงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ หากเปนกรรมการ ใหเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนของบริษัทฯ
- แจงการกระทําความผิดต อตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ระเทศไทย และ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักททรัพยและตลาดหลักทรัพย
- แจงความดําเนินคดีตอตํารวจหรือพนักงานสอบสวน
- ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯหรื
หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
(ฉ) บริษั ทฯ คาดหมายให กรรมการ ผู บ ริห าร และพนัก งานทุก คนทุ กระดับ ของบริ ษัท ฯ
รายงานโดยสุ จ ริตถึง การปฏิบัติที่ขั ดหรือ สงสัย จะขัดกับ หลักการ
การนํา ขอ มูล ภายในของ
บริ ษั ท ฯ ไปใช เ พื่ อ ประโยชน ส ว นตน ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา โดยให ถื อ เป น หน า ที่ ข อง
ผูบังคับบัญชาในการสอดสองดูแลและใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชา
ชาในการนําขอมูลภาย
ในของบริษัทฯ ไปใช เพื่อใหมีการปฏิบัติตามหลักการที่กําหนดอยางถูกตอง
2.2 แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนอันไดแก
รายการที่เเกีกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเพื่อให
เปนไปตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ ตต.ล.ท. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
(2.2.1) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเชนเดียวกันกับ
กิจการของบริษัทฯ หรือเปนธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันอันอาจจะก
จะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ
หากมีความจําเปนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตอง
ไดรับการอนุมัติรายการ
ายการตามเกณฑในขอ (2) – (4) ดังตอไปนี้
(2.2.2) บุคคลที่มีสวนไดเสียหรือที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะไมสามารถอนุมัติรายการ
ที่เกี่ยวของกับตนได
(2.2.3) การกําหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการคาทั่วไป
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ
(2.2.4) คณะกรรมการตรวจสอบพิจาารณาให
รณาใหความเห็นกอนทํารายการดังกลาว ถาคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไมมีความชํานาญในการใหความเห็นในเรื่องใดหรือรายการใด บริษัทฯ จะตองจัด
ใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณา
กลั่นกรองกอนจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯและหรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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(ก) ในกรณี รายการดังกลาวเปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูช นจะพึ ง
กระทํ า กั บ คู สั ญ ญาทั่ ว ไปในสถานการณ เ ดี ย วกั น ด ว ยอํ า นาจต อ รองทางการค า ที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข อง
แลวแตกรณี หรือรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคา
โดยทั่วไป บริษัทฯ จะตองนําขอตกลงดังกลาวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ฯ
หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ กอนทํารายการนั้น ทั้งนี้เปน ไป
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตล
ละตลาดหลักทรัพย
(ข) บริษัทฯ จะตองเปดเผยการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ล.ต.
ก
และ
ต.ล.ท. กําหนดรวมทั้งเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป(แบบ56-1) และ
รายงานประจําป (แบบ 56-2) ดวย
2.3 แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรายงานการมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหารและ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนี้
2.3.1 วัตถุประสงค
(1)

(2)

(3)

เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กํา หนดให
กรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอยเพื่อ ใหบ ริษัทฯ มีขอมูลประกอบการดําเนินการตามขอ กํา หนดเกี่ย วกับ การทํา
รายการที
ายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเปนรายการที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและ
อาจจะนําไปสูการถายเทผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยได
เพื่ อดํ าเนินการให เป นไปตามกฎหมายวาด วยหลั กทรั พยแ ละตลาดหลั กทรัพยที่ กํ าหนดให
กรรมการและผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย
สุจริต (FIDUCIARY
FIDUCIARY DUTIES) ซึ่งตองตัดสินใจโดยไมมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมใน
เรื่องที่ตัดสินใจ ฉะนั้นการรายงานการมีสวนไดเสียดังกลาว จึงเปนประโยชนตอการติดตามดูแล
ใหการทําหนาที่ของกรรมการและผูบริหาารให
รใหเปนไปตามหลักการดังกลาวขางตน
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดที่กําหนดใหกรรมการแจงให
บริษัทฯ ทราบโดยมิชักชาเมื่อมีกรณีดังตอไปนี้
(ก) มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทําขึ้นระหวางรอบปบัญชี
โดยระบุ ขอ เท็จ จริง เกี่ ยวกับ ลัก ษณะของสัญ ญา ชื่ อของคูสั ญ ญาและสว นไดเ สี ย ของ
กรรมการในสัญญานั้น (ถามี)
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(ข) ถือหุนหรือหุนกูในบริษัทฯและบริ
และบริษัทในเครือ โดยระบุจํานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ในระหวางรอบปบัญชี (ถามี)
2.3.2 การรายงานมีสวนไดเสีย
(1)

(2)

(3)

ใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอยโดยใหแจงตอเลขานุการบริษัทฯ ตามแบบฟอรมที่บริษัทฯ
ทฯ กําหนดดังนี้
(ก) การรายงานครั้งแรกใหแจงภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันที่ประกาศของบริษัทฯ มีผลใช
บังคับหรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและหรือผูบริหาร
ในกรณีที่เปนการแตงตั้งภายหลังจากวันที่ประกาศของบริษัทฯ มีผลใชบังคับแลว
(ข) การรายงาน
การรายงานการเปลี่ยนแปลงหลังจากรายงานครั้งแรกตาม (ก) ขางตน ใหแจงภายใน
สามวันทําการนับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการสวนไดเสียที่แจงดังกลาว
ใหเลขานุการบริษัทฯ จัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารที่แจงตอ
บริษัทฯ ตาม (11) ขางตน ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
เจ็ดวันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรา
รายงานนั
ยงานนั้น และใหเลขานุการบริษัทฯเก็
ฯ บรักษารายงาน
การมีสวนไดเสียที่กรรมการแล
รรมการและผูบริหารแจงตอบริษัทฯ ตาม (1) เพื่อใหบริษัทฯ ใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงคขางตน
บริษัทฯ จะตองเปดเผยรายงานการมีสวนไดเสียที่กรรมการแล
รรมการและผู
ะผูบริหารแจงตอบริษัทฯ ตาม
(1) ขางตนไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจํ
และรายงาน าป (แบบ 56-2)
ของบริ
บริษัทฯ ทั้งนี้เฉพาะรายการที่มีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดใหเปดเผยเทานั้น

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ใหความสําคัญและคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ตามบทบัญ ญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวของไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย สงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบระหวางบริษัทฯ
กับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ในการสร
การสรางความมั่นคงที่ยั่งยืนของบริษัทฯ
3.1 แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
(3.1.1) บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบของ
หนดกรอบของจริยธรรมทางธุ
ทางธุรกิจ โดยแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติและ
เผยแพรไวในรายงานประจําป (แบบ 56-2) และบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเปนแนวปฏิบัติตอ
สิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน และผูบริหาร
ของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน ผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ สังคมและ
สิ่งแวดลอม โดยไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น
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(3.1.2) บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการหรือชองทางในการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย โดยเปดเผยขอมูล
ที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอ
รองเรียนผานคณะกรรมการตรวจสอบ
นคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม
โดยไมผานผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่ง สามารถส
สามารถ งผา น
ชองทาง
 สงทางไปรษณียมาที่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
27/1 พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 ผานหนาเว็ปไซดของบริษัทฯ http://www.thaiagroenergy.com/antiCorruption
 ผานระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ http://www.intranet.com/TAE
 ทางโทรศัพท ติดตอ ผูจัดการฝายตรวจสอบ หมายเลข 081-802
802-7001
 สงทาง E-mail
mail padetpai@yahoo.com และ/หรือ
Suphachai@thaiagroenergy.com
ไดโดยตรงโดยไมตองเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสหรือ ผูรองเรียนแตอยางใด เพื่อใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบขอมูล หรือขอ เท็จจริงตามที่มีผูแจง เบาะแสดังกลาว แล ว
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาหามาตรการปองกันและพิจารณาชดเชย
คาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเปนกรณีๆ ไป
(3.1.3) บริษัทฯ ไดกําหนด นโยบายดา นความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และสงเสริม ให พนัก งาน
ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว เพื่อใหผูเกี
เกี่ยวของมั่นใจไดวาบริษัทฯ คํานึงถึงปจจัยดานความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
(3.1.4) บริษัทฯ ไดกํา หนดหลัก เกณฑ เงื่อ นไขและวิธีก ารรายงานการมีสว นไดเสียของกรรมการ
ผูบริห าร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ให เปนไปตามมาตรา 89/14
89 แหง พระราชบั ญ ญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ ตองดูแลการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน และที่มิใช
ขอมูลทางการเงินตางๆ อยางถูกตองครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียม
กันและนาเชื่อถือ
4.1 แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
(4.1.1) บริษัทฯ จัดใหมีชองทางการสื่อสาร และเผยแพรขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
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(1) บริษัท ฯ มีการเปดเผยขอมูลทางการเงินและขอมู ลที
ลที่สําคัญ ของบริษัทฯ อยา งถู ก ตอง
ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ และโปรงใสตามขอกําหนดของ กก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ผาน
ชองทางตางๆ และบนเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให ผูใช
ขอมูล สามารถเขา ถึง ขอมูล ไดอยางเทาเทียมกันและปรับ ปรุงขอมูลให เปนปจ จุบัน อยู
ตลอดเวลา
(2) บริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ เชน ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อผู
ถือหุนรายใหญ รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ในแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ทั้งนี้ เปนตาม
ขอกําหนดของ กก.ล.ต. และ ต.ล.ท.
(3) บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงาน
ทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-11) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) เปนประจําทุกป
(4) บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและห
เผยบทบาทและหนนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ
จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุมในรอบป
ที่ผานมาและความเห็นจากการทําหนาที่ในเรื่องที่สําคัญ (ถามี)
(4.1.2) บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและ
กิจกรรมตางๆที่เปนประโยชนใหแกผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหและประชาชนทั่วไปผูสนใจ
ใหไดรับทราบขอมูลของบริษัทฯ ดังนี้
(1) บริษัทฯ ไดมอบหมายให เลขานุการบริษัทฯเป
เปนผูรับผิดชอบในการดู
ชอบในการ แลการจั ดประชุม
ระดับสูงของบริษัทฯ เชน การประชุมผูถือหุน การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง
ดูแลใหบริษัทฯ คณะกรรมการและผูบริหาร ปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และหนวยงานที่กํากับดูแล เปนตัวกลางในการติดตอสื่อสารระหวางผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย
ดาานต
นตางๆ กับบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธหรือแจงขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ
งๆที่
เกี่ ยวขอ งกั บ บริ ษัทฯหรือที่ เป นไปเพื่ อประโยชน ต อผูถือ หุน และผูมี สว นไดเสี ยทุกด าน
รวมถึงการรับขอเสนอแนะหรือประสานงานเพื่อชี้แจงขอสงสัยตางๆ โดยสามารถติดตอไดที่
 โดยสงทางไป
ทางไปรษณียมาที่
เลขานุการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน
มหาชน)
888/114 ชั้น 11 อาคารมหาทุนพลาซา ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 สงทาง E-Mail Address : prapatsorn.k@thaiagroenergy.com
@thaiagroenergy.com
โทรศัพท : 02-6273890-4 โทรสาร : 02-6273889
 http://www.thaiagroenergy.com/contactus
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(2) บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารตําแหนง ประธานเจาหนาที่ดดา นบริหาร ปฏิบัติหนาที่นักลงทุน
สัมพันธ เพื่อเปนตัวแทนบริษัทฯในการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารและกิจกรรม
ตางๆ แกนักลงทุน นักวิเคราะห ผูถือหุนและผูที่สนใจทั่วไป ใหไดรับขอมูลเชน การแถลง
ขาวสื่อมวลชน เผยแพรกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที
จที่สําคัญ และการเขารวม
กิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ เพื่อชี้แจงขอมูลและขอซักถามตางๆ ทั้งนี้ ผูถือหุนและผูลงทุน
สามารถติติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพท 02-6273890 – 94 โทรสาร 02-6273889

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการถือเปนหัวใจสําคัญยิ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯมีคณะกรรมการประกอบ
ไปดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระใน
การตัดสินใจ อุทิศเวลาและความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ ตามความรั
ตามความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ
ซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯและผูถือหุน
5.1 คณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน)
5.1.1 องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมการ (Board of Directors) ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาหาคนซึ่ง
ไดรับ การแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระจํานวนไมต่ํากวา
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ
(2) องคประกอบของกรรมการตองมี
องมีความหลากหลายมีทักษะดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ
กลยุทธ การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน การตลาดและการขาย กฎหมายและ
การกํา กั บ ดู แลกิ จ การและมีคุณ สมบัติที่ เหมาะสมที่ จ ะดํารงตํ าแหนง กรรมการบริ ษั ท
จดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกําหน
หนด
(3) การแตงตั้งกรรมการตองเปนไปตามวาระที่กําหนดโดยมีความโปรงใส ชัดเจนและตองมี
ประวัติและขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะแตงตั้งอยางเพียงพอ เพื่อประโยชนใน
การตัดสินใจของที่ประชุมผูถือหุน
(4) กรรมการจะตองผานการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหน
หนดอยาง
ชัดเจนและโปรงใส ตามที่กําหนดไวในขอ 5.10
(5) การดํารงตําแหนงกรรมการในแตละวาระเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัดซึ่งในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการตองออกตามวาระ
จํานวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จ ะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลัง
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จดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิไดตกลงกันเองเปนวิธีอื่น ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใด
จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตํา แหนงกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือ กเขามาดํารงตํา แหนงใหมก็ไดโ ดย
บริษัทฯ ไมไดกําหนดจํานวนวาระที่กรรมการจะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุด
(6) นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
(ง) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
(จ) ศาลมีคาํ สั่งใหออก
(7) ตองเปดเผยประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯทุกคนในรายงานประจําปทุกป เพื่อให
ผูถือหุนไดรับ ทราบโดยทั่วกัน และระบุวากรรมการรายใดเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร
หรือกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร หรือกรรมการอิสระ
(8) คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯเพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุม
คณะกรรมการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง
และสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญใหกรรมการรับทราบ
(9) มีการแบงแแยกอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารออกจาก
กันโดยชัดเจนเพื่อแบงแยกหนาที่การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและการบริหาร
กิจการประจํา
(10) เพื่อใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดกําหนดจํานวนบริษัทที่กรร
รรมการแต
มการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงไวดังนี้
(ก) กรรมการควรดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกินจํานวน
ดังตอไปนี้
 กรรมการที่เปนผูบริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME
DIRECTOR ใหดํารงตําแหนงไดไมเกิน 4 บริษัท
 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (NON-EXECUTIVE
EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ
กรรมการมืออาชีพ (PROFESSIONAL DIRECTOR) ใหดํารงตําแหนงได
ไมเกิน 6 บริษัท และ
(ข) ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จําเปนตองดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท ก็ใหชี้แจงผูถือหุนและ
ผูเกี่ยวของทราบถึงเหตุผลและผลตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการดังกลาวไว
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ในแบบแสดงขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
(แบบ 56-2) ดวย
(ค) ในการเสนอชื่ อ บุ ค คลเข า ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการของบริ ษั ทฯ นั้ น ได
เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเรื่องการดํารงตําแหนงที่บริษัทอื่นของผูที่ไดรับ
การเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแตละคนใหผูถือหุนพิจารณากอน
ลงคะแนนแตงตั้งดวย
(ง) ผูบริหารระดับสูงที่จะดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทใน
เครือจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน
5.1.2 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี อํา นาจหน าที่ และความรับ ผิ ดชอบในการจั ดการบริ ษัทฯ ใหเ ปน ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตย
สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยสรุปมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ที่สําคัญดังนี้
(1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน
กํา กั บ ดูแ ลให ฝา ยจั ดการดํา เนินการใหเ ป นไปตามที่กํ าหนดอยางมีป ระสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกบริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดใหแก
ผูถือหุน โดยมีเรื่องที่สําคัญดังตอไปนี้
(ก) กําหนดโครงสรางการจัดองคกรของบริษัทฯ ใหมีระบบการบริหารงานและ
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
(ข) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปภายใน 30 วันกอนวันสิ้นปทุกป
เพื่ อ ให ฝ า ยจั ด การใช ใ นการบริ ห ารงานให เ ป น ไปตามแผนงานและ
ไปตามแผนงา
งบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเปนแตละปๆ ไป
(ค) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาด
ของกิจการที่เห็นวาจะเปนประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ไมรวมรายการที่ตองขอความเห็นชอบ
จากผูถือหุนตามขขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลัก ทรัพ ย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพ ยแ ห ง ประเทศไทย
(ต.ล.ท.)
(ง) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกูและสินเชื่อ
ทางธุร กิจ ที่เพี ย งพอและเหมาะสมตอ การดํา เนินงานของบริ ษัทฯ เป น
ระยะๆ
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(จ) จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัทฯ เพื่อใหผูสอบบัญชีที่ผูถือหุนแตงตั้งทําการตรวจสอบและรับรอง
ความถูกตองกอนนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนแตละปๆ ไป
(ฉ) พิจ ารณากลั่ น กรองเรื่อ งที่ จ ะเสนอขออนุ มั ติจ ากที่ ป ระชุ ม ผูถื อ หุ น เป น
กรณีๆ ไป เชน การจายเงินปนผล, การเพิ่มทุน, การลดทุน, การออกหุนกู,
การขายหรือการโอนกิ จ การ, การซื้อหรือรับ โอนกิจ การ,
การ การควบรวม
กิจการ เปนตน
(ช) พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย วิสัยทัศน (VISION) พันธกิจ
(MISSION) คานิยม (VALUES) และเรื่องอื่นๆ ที่สําคัญและอาจจะมี
และอ
ผลกระทบต อ ฐานะการเงิน และผลการดํา เนิน งานของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง ใน
ปจจุบันและอนาคต
(2) พิจารณากําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และฝายจัดการอยางชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ อนุกรรมการ ฝายจั
ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อยาง
สม่ําเสมอ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
(ก) ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารจะมอบหมายและกํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ ใ ห
หนวยงานและพนักงานในระดับตางๆ ที่ปฏิบัติงานอยูลดหลั่นกันไปภายใน
ขอบเขตอํ า นาจที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ห ารโดยจั
าร
ด
ระบบงานใหมีการตรวจสอบและควบคุม ซึ่งกันและกันอยางเปนระบบ
เพื่อใหมีการทํางานที่ป ระสานสอดคลองกันและบรรลุเปาหมายที่วางไว
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(ข) ฝายจัดการจะจัดใหมีการประชุมพนักงานระดับปฏิบัติงานเฉพาะกลุมยอย
หรือเฉพาะเรื่องเพื
องเพื่อใหรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามความคืบหนา
ของโครงการที่ดําเนินการอยู รวมทั้งพิจารณาแกไขปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน (ถามี) เปนระยะๆ โดยสม่ําเสมอ
(ค) ฝ า ยจั ด การได อ อกคํา สั่ง กํ า หนดวิธี ป ฏิ บั ติง านในเรื่ อ งที่ สํ า คั ญ เพื่ อ ให
พนักงานมีความเขาใจและใชเปนคูมือในการปฏิ
อในการปฏิบัติงานอยางมีระบบและ
ประสานสอดคลองกัน
(ง) ฝา ยจัด การได จัด ให ห น ว ยงานตา งๆ มีส ว นรว มในการทํ าแผนงานและ
งบประมาณประจําป โดยพนักงานระดับผูจัดการฝายขึ้นไปเขารวมประชุม
หารือเพื่อจัดทําแผนงานและงบประมาณของแตละฝายแลวนํามารวมกัน
เปนแผนงานและงบประมาณของทั้งบริ
งบริษัทฯ เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน
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และควบคุมคาใชจายตางๆ ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เพื่ อให
บรรลุนโยบาย แผนงานและเปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไว
โดยประธานเจาหนาที่บริหารจะเขารวมพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติติตอไปตามลําดับ และเมื่อนํา
แผนงานและงบประมาณไปใชในการปฏิบัติงานแลวก็จะมีการประเมินผล
เปนรายเดือนวาเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่วางไวหรือไม โดยจะมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแกไขแผนงานและงบประมาณใหสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวย
(จ) คณะกรรมการไดจัดตั้งฝายตรวจสอบขึ
ตรวจสอบขึ้นภายในองคกรของบริษัทฯ เพื่อดูแล
และตรวจสอบใหมีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระบบงานหรือตามมาตรการ
ควบคุมภายในที่กําหนดขึ้นและเปนผูประสานงานตลอดจนสนับสนุนและ
ชวยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ฉ) คณะกรรมการได จั ด ตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบตามหลั
ง คณะกรรมการตรวจสอบตามหลั ก เกณฑ แ ละ
ขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. โดยใหมีหนาที่และความรับผิดชอบใน
การกํากับดูแลกิจการใหเ ปนที่นา เชื่อถือ และเปนประโยชนตอ ทุกฝ ายที่
เกี่ยวของ
(ช) คณะกรรมการไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหมีอํานาจหนาที่
ในการพิจารณาปญหาหรืรือปจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงใหต่ําที่สุด
(ซ) คณะกรรมการจะวาจางที่ปรึกษาหรือผูชํานาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่อง
เชน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เปนตน เพื่อใหความเห็น
ประกอบการพิจารณาในเรื
รณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการเปนครั้งคราว
ตามความจําเปนของเรื่องเปนกรณีๆ ไป
(ฌ) คณะกรรมการไดจัดใหมีเลขานุการบริษัทฯ พรอมทีมงานเพื่อรับผิดชอบ
ดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการและผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
(3) จัดใหบ ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดใหมีระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุมและมีประสิทธิผลอยางเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตาม
การดําเนินงานในเรื่องตางๆ อยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป น
ระยะๆ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
(ก) ประธานเจาหนาที่บริหาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) จะตองรายงาน
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินในแตละเดือนรวมทั้งรายงานผลการ
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ปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไวเปน
รายเดือนตอคณะกรรมการบริษัทฯ
(ข) ประธานเจาหนาที่บริหารจะตองรายงานความคืบหนาโครงการลงทุนตางๆ
รวมทั้งปญหาและอุปสรรค (ถามี) ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจํา
ทุกครั้งที่มีการประชุม
(ค) ประธานเจาหนาที่บริหารจะตองรายงานคดีความที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดในสัญญาที่เกี่ยวของตางๆ
ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปนระยะๆ อยูตลอดเวลา
(4) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนครั้งคราวตามความจําเปนในการ
ดําเนินกิจการ
(5) ตอ งตระหนั ก ถึ ง ความสํา คัญ ของการกํา กั บ ดูแ ลกิ จ การที่ดี (GOOD CORPORATE
GOVERNANC
GOVERNANCE) โดยยึดหลัก ความยุ ติธ รรมและซื่อสั ตยสุจ ริ ต (FAIRNESS AND
INTEGRITY) มีความรับผิดชอบตอผลงาน (ACCOUNTABILITY) สงเสริมใหมีการปฏิบัติที่
เป น ธรรมอย า งเสมอภาคและเป น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ของผู มี ส ว นได เ สี ย ทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ ง
(STAKEHOLDERS) มุงมั่นที่จะสรางคุณคาใหแกกิจการและผูมีผลประโยชนรวมในระยะ
ยาวเพื่อใหบริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลบริษัทฯ ใหปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตลอดจนประกาศและหรือขอบังคับ
ของ ก.ล.ตต. และหรื อ ต.ล.ท. เชน การทํ ารายการที่เ กี่ย วโยงกัน , รายการได ม าหรื อ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญ เปนตน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ
(6) คณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหหรือหลาย
คน หรือบุคคลอื่นใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอํานาจ
ไดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตามความจําเปนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมี
อํานาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบอํานาจไดทุกเรื่องทุกประการเมื่อ
เห็นสมควร
การมอบอํานาจดังกลาวในวรรคกอนตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบ
อํ า นาจสามารถพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ร ายการที่ มี ส ว นได เ สี ย หรื อ มี ค วามขั ด แย ง ทาง
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ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ยกเวนเปนการ
การอนุมัติรายการที่เปนไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการไดพิจารณาและอนุมัติไวแลว
(7) ต อ งจั ด ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการอย า งน อ ยสามเดื อ นต อ ครั้ ง และกํ า หนดให มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปนประจําทุกป
(8) สงเสริมใหพนักงานทุกระดับ มีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุ
ยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทําจริยธรรม
ธุรกิจเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหพนักงานทุกระดับเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่
บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในและ
ระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตและการใชอํานาจที่ไมถูกตอง
รวมทั้งปองกันการกระทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
(9) คณะกรรมการเปดโอกาสใหสิทธิแกกรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุมเปนการ
ลวงหนาอยางนอย 10 วันทําการกอนการประชุม โดยวิธีสงวาระการประชุมไปที่
เลขานุการบริษัทฯ ทาง E-Mail Address : prapatsorn.k@thaiagroenergy.com
@thaiagroenergy.com หรือ
โทรสาร : 00-2627-3889 เพื่อเลขานุการบริษัทฯ จะไดบรรจุเปนวาระการประชุมตอไป
(10) คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯและกํ
และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ
ซื่อสัตยสุจริต ดังตอไปนี้
(ก) จัดประชุมผูถือหุน และจัดประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามที่กฎหมาย
และขอบังคับของบริษัทฯ กําหนด
(ข) บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
รวมทั้งติดตามให มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุนและมติที่ป ระชุม
คณะกรรมการอยางครบถวนและถูกตอง
(ค) ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตาม
ระเบียบและขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.
(ง) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถือ
หุน รายงานการประชุมผูถือหุน รายงานประจําปของบริษัทฯ และเอกสาร
อื่นตามที่กฎหมายกําหนด (ถามี)
(จ) เก็บ รักษารายงานการมีสว นไดเสีย ที่กรรมการและผูบ ริห ารรายงานตอ
บริษัทฯ
(ฉ) ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกําหนด กฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ และติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและ
สม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแกกรรมการ
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(ช) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนดหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
(11) นอกจากนี้กรรมการแตละคนจะตองยึดถือและปฏิบัติดังตอไปนี้
(ก) ตองไมมีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกั บ
กิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหุนสวน
ไม จํ า กั ด ความรั บ ผิ ด ในห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด หรื อ เป น กรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยา ง
เดี ย วกักั น และเป น การแข ง ขั น กั บ กิ จ การของบริ ษั ท ฯ ไม ว า จะทํ า เพื่ อ
ประโยชนของตนเองหรือผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
กอนที่จะมีมติแตงตั้ง
(ข) ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือ
โดยออมในสั ญ ญาที่บ ริษัท ฯ หรือ บริษั ทในเครือทํ า ขึ้น หรือถื อหุน หรื อ
หลักทรัพยอื่นในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง
5.2 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เฉพาะเรื่องตามความจําเปนเพื่อดําเนินการในดาน
ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการโดยแยกบทบาทหนาที่ความรับ ผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และฝายจัดการอยางชัดเจน โดยบริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ดังนี้
5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีองคประกอบและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ใหเปนกรรมการตรวจสอบ
ในกรณีที่มีการเสนอชื่อ กรรมการตรวจสอบเพื่อขขออนุ
ออนุมัติการแตงตั้งนั้น บริษัทฯจะต
ฯ อง
เปดเผยรายชื่อ ประวัติ คุณสมบัติและความเปนอิสระ ซึ่งจะตองระบุไวในหนังสือเชิญประชุม
ที่เสนอแตงตั้งกรรมการตรวจสอบดวย
(2) เปนกรรมการอิสระและไมเปนกรรมการตอไปนี้
(ก) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงยกเวนการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision)
(ข) ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเเดียวกัน เฉพาะที่เปน
บริษัทจดทะเบียน
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(3) มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวย
คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวนอยางนอย 3 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป เมื่อ
กรรมการตรวจสอบค
กรรมการตรวจสอบครบวาระการดํ
รบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุที่ไมสามารถอยูไดจนครบวาระ ทํา
ใหสมาชิกมีนอยกวาจํานวนที่กําหนด คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนจะตอง
แตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือนนับแต
วันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความต
ดความตอเนื่องในการดําเนินงาน
(5) มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
ต อ งมี ก รรมการตรวจสอบอยา งน อ ยหนึ่ ง คนที่ มี ความรู แ ละประสบการณเ พี ย งพอที่ จ ะ
สามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน และควรไดรับการอบรมและ
เสริมสรา งความรูอ ยางตอเนื่ อ งและสม่ํ า เสมอในเรื่องที่เ กี่ ยวของกับ การดํา เนิ นงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(6) คณะกรรมการตรวจสอบเป น ผู แ ต ง ตั้ง เลขานุ ก ารและผู ช ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เปนระยะๆ ดวย
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรัรบั มอบหมายจากที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ
ดังตอไปนี้
(1) สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
(2) สอบทานใหบ ริษัทฯ มีระบบการควบคุม ภายใน (Internal
Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แต ง ตั้ ง โยกย า ย เลิ ก จ า งหั ว หน า หน ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หน ว ยงานอื่ น ใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) สอบทานใหบริษัทฯ มีการปฎิบัติเปนไปตาม “นโยบายและแนวทางปฏิ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตาน
คอรรัปชั่น”
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(5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชี โดยคํานึงถึ
งถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ
ของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของพนักงานที่ไดรับมอบหมายใหทํา
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา
รวมประชุมดวย อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(6) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
(7) จั ด ทํา รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป ด เผยไว ใ นแบบแสดงรายการข อ มู ล
ประจําป (แบบ
แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติตาม
กฎบัตร
(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว
นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(8) ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ
กระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลกา
และผลการดําเนินงาน
ของบริ ษั ทฯ ให ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต อ คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
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หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข
ภายในเวลาที่กําหนด กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานวามีรายการ
หรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงาน กก.ล.ต. หรือ ต.ล.ท..
(9) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการตรวจสอบผูที่เกี่ยวของและเรื่องที่เกี่ยวของภายใน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอํานาจในการวาจางหรือนําเอา
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาปรึกษาหารือและใหความเห็นไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม
(10) รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปน
ระยะๆ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
(11) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มอบหมายด ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรงและคณะกรรมก
ฯโดยตรงและคณะกรรมการบริษัทฯ
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ใหบริษัทฯ แจงมติการเปลี่ยนแปลงหนาที่และจัดทํารายชื่อและขอบเขตการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ ตต.ล.ท. กําหนดและนําสงตอ ต.ล.ท.
ต
ภายใน 3 วันนับ
แตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ตามขอกําหนดของ ตต.ล.ท. วาดวยการรายงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
5.2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบดวย กรรมการ ผูบริหาร
และบุคคลที่มีความเหมาะสมจากทุกหนวยงานภายในบริษัทฯเพื่อใหมั่นใจไดวาครอบคลุมความรับผิดชอบในการ
บริห ารความเสี่ย งทั่ว ทั้งองคก ร ซึ่งไดรับ การแตง ตั้ง จากคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยต องมี องคป ระกอบและ
คุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนผูที่มีความรูความสามารถ ประส
ประสบการณ
บการณ ตลอดจนมีความรู ความเขาใจถึงคุณสมบัติ
หนาที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2) กรรมการบริหารความเสี่ยงตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานและควร
ไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอในเรื่องที่เกี่ยวของตอการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) กรรมการบริห ารความเสี่ยงรวมทั้งประธานกรรมการบริห ารความเสี่ยง มีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 3 (สาม) ป กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะ
ไดรับการแตงตั้งใหมไดอีกหลังจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริหารความ
เสี่ยงจะพนจากตําแหนงเมื่อ
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(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ตาย
พนสภาพจากการเปนพนักงานของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน
การเปลี่ยนแปลงหนาที่ความรับผิดชอบ
ลาออก

ในกรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจะตองแจงตอบริษัทลวงหนา 1 (หนึ่ง) เดือนพรอมดวยเหตุผลเพื่อคณะกรรมการ
บริษัทจะไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก
(4) ใหคณะกรรมการบริษัทฯหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเปน
เลขานุการและผูชวยเลชานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได ตามแตจะะเห็นสมควร
โดยมีหนาที่ ความรับผิดชอบตอการเตรียมความพรอม สําหรับการจัดประชุม เตรียมวาระ
การประชุม เอกสารประกอบการประชุม และจัดสงใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคน
ทราบกอนการประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการบริหารความเสี่ยงไดสอบ
ทานขอมูลอยางงละเอียด หรือขอขอมูลเพิ่มเติมกอนการประชุม และมีหนาที่จัดสงรายงานการ
ประชุมใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนภายใน 7 วันหลังจากการประชุมแตละครั้ง
การรับรองรายงานการประชุมจะดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งตอไป นอกจากนี้เลขานุการคณะกรร
ารคณะกรรมการบริ
มการบริหารความเสี่ยงยังมีหนาที่จัดเตรียมขอมูล
สําหรับรายงานตอคณะกรรมการรตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทดวย
(5) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใด ยกเวน
กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงดวย จึงมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะกรรมการบริหารความเสียงเทานั้น
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ห น า ที่ที่สํา คั ญ ตามที่ไ ด รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท
ดังตอไปนี้
(1) กํ า หนดนโยบายและกรอบการดํ า เนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท รวมถึ ง ให
คําแนะนําแกคณะกรรมการ และฝายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร ทั้งนี้
ตองครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 4 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risks : S),
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational
Operational Risks : O), ความเสี่ยงดานการเงิน
(Financial
Financial Risks : F), ความเสี่ยงดานกฎระเบียบและสัญญาตตางๆ (Compliance Risk : C)
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(2) กํากับดูแลและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกร (Enterprise Wide
Risk Management) โดยมุงเนนเพิ่มการใหความสํ
ความสําคัญและคํานึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness)
ในแตละปจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการใชทรัพยากร และกระบวนการตาง ๆ อยาง
เหมาะสม
(3) ศึกษา วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง แนวโนม ที่เกิดและอาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบตอ
บริษัทฯทัทั้งภายในและภายนอก
(4) นํา เสนอแผนงาน
เสนอแผนงานและรายงานที
และรายงานที่เ กี่ยวกั บ ความเพี ยงพอของการดําเนินการตามแผนงาน
และระบบการควบคุมความเสี่ย งตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการนําเสนอขอมูลผลการประเมินความเสี่ยง
ตอ การทุ จจริริตคอรรัปชันในกิจ กรรมตา งๆของธุรกิจ โดยระบุง านที่มี ความเสี่ย งสูงและ
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง มาตรการป อ งกั น หรื อ ลดความเสี่ย งที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตลอดจนการติดตามประเมินผลก
ผลการปฏิ
ารปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว โดยจั
โดย ดทําเปนรายงาน
เสนอตอคณะกรร
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯอย
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
(6) ทําหนาที่เปนศูนยรวมในการกํากับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตาง ๆ
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(8) คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งอาจปรึก ษาผูเ ชี่ ย วชาญอิ สระได ในกรณีที่ จํา เป น ด ว ย
คาใชจายของบริษัทฯโดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนดําเนินการ
(9) กํ า หนดให มี ก ารประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งอย า งน อ ยไตรมาสละ 1 ครั้ ง
นอกจากนี้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงเกินกวากึ่ง
หนึ่ง อาจเรียกกประชุ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมไดตามที่จะเห็นสมควรและ
เหมาะสม
(10) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตละครั้งจะตองมีกรรมการบริหารความเสี่ยง
มาประชุมดวยตนเองเกินกวากึ่งหนึ่ง จึงจะถือ วาครบเปนองคป ระชุมที่จะพิจ ารณาเรื่อง
ตาง ๆ ได ถาประธานก
ประธานกรรมการบริ
รรมการบริหารความเสี่ยงไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการบริหารความ
เสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเปนประธาน
(11) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหถือเสียงขางมากเปนมติ
ของที่ประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสี
ออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ใหบันทึก
ความเห็นของกรรมการบริห ารความเสี่ยงที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงในรายงานการ
ประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ดวย
(12) กรรมการบริหารความเสี่ยงผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใด หรือมีสวนไดเสียใด ๆ
ในเรื่องพิจารณาจะเขาประชุมและ
และออกเสี
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไมได
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(13) คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งมีอํา นาจเชิญ ผูที่เ กี่ย วของ หรือ ผูที่เ ห็ นสมควรเข า รว ม
ประชุมหรือขอใหชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวของได
5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนโดยให มี
องคประกอบ คุณสมบัติ รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน โดย “กสต.” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ไทย อะโกร
เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
มีองคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตามที่ระบุ ไวใน
กฎบัตร ดังนี้
(1) คณะกรรมการ กสต
กสต. มีจํานวนอยางนอย 3 (สาม) คน และอยางนอยตองมีกรรมการอิสระที่
ไมไดเปนพนักงานและหรือผูบริหารบริษัทจํานวนอยางนอย 1 คน
(2) เมื่อกรรมการร กสต
กสต. ครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุอื่นใดที่ทําใหไมสามารถอยู
ามารถ ไดจน
ครบวาระ และมี ผ ลให จํ า นวนสมาชิ ก น อ ยกว า จํ า นวนที่ กํ า หนดคื อ 3 (สาม) คน
คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองแตงตั้งกรรมการ กสต
กสต. รายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยาง
ชาภายใน 3 ((สาม) เดือนนับแตวันที่จํานวนสมาชิกไม
กไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องใน
การดําเนินงานของคณะกรรมการ กสต
กสต.
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการ กสต
กสต. เปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการ กสต.
กสต คนหนึ่งให
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กสต
กสต.
(4) ใหคณะกรรมการ กสต
กสต.แต
แตงตั้ง บุคคลที่มีความเหมาะสมใหดํารงตําแหนงเปน เลขานุก าร
คณะกรรมการ กสต
กสต. และผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
กสต. โดยตําแหนงเพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ กสต
กสต. ตลอดจน
เปนผูป ระสานงานให มีการรายงานตอ คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือหนว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของ (ถถามี)
(5) เลขานุการและผู
ละผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ กสต
กสต. มีหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการ
กสต. แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใดทั้งสิ้นในทุกกรณี
(6) กรรมการ กสต
กสต. ตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ กสต.
กสต และ
ควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและ
งและสม่
สม่ําเสมอในเรื่องที
ง ่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของคณะกรรมการ กสต
กสต. เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการ กสต
กสต.
(7) กรรมการ กสต
กสต. รวมทั้งประธานกรรมการ กสต. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ3
คราวละ (สาม) ป
กรรมการ กสต
กสต. ซึ่งพนจากตํ
นจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได
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(8) นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการ กสต
กสต. จะพนจากตําแหนงเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) พนจากตําแหนงกรรมการบริษัท
(ง) คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน
(จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎบัตรนี้
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการ กสต
กสต. วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติค รบถวนเปนกรรมการ กสต
กสต.. แทนโดยบุคคลที่เขาเป น
กรรมการ กสต. แทนจะอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ กสต
กสต. ซึ่งตนดํารงตําแหนงแทน
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการ กสต.. มี อํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ สํ า คั ญ ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรดังนี้
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผูบริหาร
(1) พิจารณากําหนดกระบวนการสรรหาผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่
หมดวาระหรือตําแหนงที่วางลงเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจ ารณาและนําเสนอที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
(2) พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผูที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงอนุกรรมการชุดยอยตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตําแหนงดังกลาววางลง
(3) พิจารณาสรรหาตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการผูจัดการและ
การและประธาน
เจาหนาที่ดานนในกรณี
ในกรณีที่ตําแหนงดังกลาววางลง เพื่อเสนอให คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
(4) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของ คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ
บริษั ทฯ ประธานเจาหนา ที่
บริหารหรือกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง รวมทั้งติดตามผลการประเมินเพื่อเสนอ
ให คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา
(5) ประเมินความเปนอิสระของกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหนาที่และเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริษัทฯ
(6) พิจารณาโครงสรางและคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและ
อนุกรรมการชุดยอย โดยคํานึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ความสามารถ
เฉพาะด า นที่ เ ป น ประโยชน ต อ บริ ษั ท เพื่ อ เสนอ คณะกรรมการบริษั ท ฯ พิ จ ารณาหรื อ
ปรับปรุงแกไข
(7) พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริษัทฯ
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(8) พิจารณาแผนสืบทอดตําแหนงและกําหนดกระบวนการสรรหาตําแหนงประธานเจาหนาที่
บริหารและหรือผูบริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานําเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนอนุมัติการแตงตั้งเปนแตละรายแตละกรณีไป
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน
าตอบแทน
(1) เสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแก คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดยอยที่ คณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งขึ้น
(2) เสนอนโยบายการพิ จ ารณาค า ตอบแทนให แ ก ป ระธานเจ า หน า ที่บ ริ ห ารหรือ กรรมการ
ผูจัดการและผูบริหารระดับสูง ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทและกําหนดวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) กอนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
(3) พิจารณางบประมาณการขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนคาจางและการกําหนดเงินรางวัล
ประจําปของพนักงานที่ต่ํากวาระดับบริหาร ใหสอดคลองกับผล
ผลการดําเนินงานของบริษัท
และกําหนดวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR)
กอนเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
(4) พิจ ารณาเสนอแนะโครงสรา งเงิน เดือ นคา จ า ง ผลประโยชน และสวัส ดิก ารอื่ น ๆ ของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน
(5) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรื
หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ใหแกกรรมการ
และพนักงาน กอนนําเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบทั่วไป
(1) รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ กสต
กสต. ให คณะกรรมการบริ
คณะกรรมกา ษัทฯ ทราบอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
(2) มีอํ า นาจว า จ า งที่ป รึ ก ษาหรื อ ผู เ ชี่ ยวชาญเฉพาะด า นมาให คํา ปรึ ก ษาหารื อ และหรื อ ให
ความเห็นไดตามที่จ ะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเปน ผูรับ ผิดชอบคา ใช จ ายที่
เกิดขึ้น
(3) มีอํา นาจเชิญ ผูบ ริ ห ารและหรือผูที่เ กี่ย วขอ งทุกระดับ ให เขาร วมประชุ
ว มประชุม ชี้แจงหรือใหส ง
เอกสารที่เกี่ยวของไดทุกประการ
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย
(5) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ กสต
กสต. ตามที่ประธานกรรมการ กสต.
กสต เห็นสมควรและ
เหมาะสม โดยใหเลขานุการการนําสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ กสต
กสต.
และผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน เพื่อใหมีเวลาในการพิจารณา
เรื่องตาง ๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
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(6) นอกจากนี้กรรมการ กสต
กสต. อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ กสต.. เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยูใน
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกร
ชอบของคณะกรรมการ
รมการ กสต.
กสต ไดตามที่จะเห็นสมควร
และเหมาะสม โดยใหเลขานุการดําเนินการเชนเดียวกับวรรคกอน
(7) กรรมการ กสต
กสต. ที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดที่พิจารณา หามแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติ
ในเรื่องนั้น ๆ โดยใหระบุชื่อกรรมการ กสต
กสต. และเรื่องที่มีสวนไดเสียไวในเอกสารประกอบ
การประชุมในเรื่องนั้น ๆ อยางชัดเจน
(8) ในการประชุมคณะกรรมการ กสต
กสต. แตละครั้งจะตองมีกรรมการ กสต.
กสต มาประชุมดวยตนเอง
เกินกวากึ่งหนึ่ง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเรื่องตาง ๆ ได
(9) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ กสต
กสต. ใหถือเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม
โดยประธานกรรมการ กสต
กสต. ไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ใหบันทีกความเห็นของกรรมการ
กสต. ที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ดวย
5.2.4 คณะกรรมการกํกํากับดูแลกิจการ
ประกอบด ว ยบุ ค คลา
คลากรจากทุ
กรจากทุ ก หน ว ยงาน โดยมี อ งค ป ระกอบและคุ ณ สมบั ติ ดั ง นี้ มีป ระธาน
กรรมการ 1 คน กรรมการจํานวนอยางนอย 2 คน และใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเปนเลขานุการอีกจํานวน 1 คน
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
(1) วาระกรรมการ
วาระกรรมการดํดํารงตําแหนงของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”)
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได
(2) เมื่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุที่ไมสามารถอยูได
จนครบวาระทําใหสมาชิกมีนอยกวาจํานวนที่กําหนดใน (1) ขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ
จะพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการกําคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการรายใหมให
ครบถวนในทันทีหรืออยางชาภา
ภายใน 3 เดือนนับตั้งแตมีสมาชิกไมครบถวนตาม (1) ขางตน
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงาน
(3) พิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กํา หนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นกิ จ กรรมด า นต า งๆ ให เ ป น ไปตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกจการที่ ดี (GOOD
CORPORATE GOVERNANCE
GOVERNANCE)
(4) จัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE
GOVERNANCE HANDBOOK) เพื่อใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับยึดเปน
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(5)
(6)

(7)

(8)

แนวทางในการปฏิบัติงานโดยถือเปนภาระหนาที่สําคัญที่ทุกคนตองไมละเลยในการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
การที่ดี
ติดตาม ปรับ ปรุงและสนับ สนุนให มีก ารเผยแพรวัฒนธรรมการกํา กับ ดูแ ลกิจ การที่ ดี ให
เกิดผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
พิจารณารูปแบบและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะอนุกรรมการชุดยอยรวมทั้งใหความเห็นเพื่อนําคณะกรรมการบริษัทฯ พิจาร
ารณา
เปนแตละปๆ ไป
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอื่น
(ก) รายงานผลการดํา เนินงานของคณะกรรมการกํากับ ดูแลกิจการใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบเปนระยะๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อนําไปพิมพเผยแพรไวในแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ตาม
หลักกการกํ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
(ข) มีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคําปรึกษาหารือและหรือให
ความเห็นไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสมเปนแตละเรื่องแตละกรณีๆ ไปโดย
บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
(ค) มีอํานาจเชิญผูบริหารและหรือผูเกี่ยวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงและหรือ
ใหสงเอกสารที่เกี่ยวของไดทุกอยางทุกประการ
(ง) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายเปนแตละเรื่องแตละกรณีไป
โดยที่ คณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การซึ่ ง ประกอบด ว ยสมาชิ ก ที่ เ ป น ผู บ ริ ห ารซึ่ง ได รั บ
ผลตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยูแลวจึงไมได
กําหนดคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก

5.3 ภาวะผูนําและความเปนอิสระของกรรมการ
(1) คณะกรรมการมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน และกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการ
ตามนโยบาย และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนแกการดําเนินงานของบริษัทฯ
และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
(2) คณะกรรมการภายใตการนําของประธานกรรมการ สามารถควบคุมการดําเนินงานของผูบริหารได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการแบ
การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการ
และประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจน
(3) คณะกรรมการตองประกอบดวย กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถ โดย
กรรมการอิสระจะตองเขาถึงขอมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอยางเพียงพอที่จะสามารถแสดง
ความเห็น ได อ ยา งเป นอิ สระ รั ก ษาประโยชน ข องผูที่เ กี่ย วข อ งและเขา ประชุม โดยสม่ํ า เสมอ
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พรอมทั้งจัดทํารายงานรับรองความเปนอิสระของตนเมื่อไดรับการแตงตั้ง เพื่อเปดเผยในรายงาน
ประจําป (แบบ 56
56-2)
(4) ประธานกรรมการมีความอิสระไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหารและไมเปนประธานหรือ
สมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยหรือคณะอนุกรรมการ
(5) กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศของ กก.ลล.ต. และ ต.ล.ท.รวมทั้งมี
คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดอยาง
เทาเทียมกันและดู
ละดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง บริษัทฯ กับผูบริหาร หรือผู
ถือหุน รายใหญ หรือบริษัทอื่ นซึ่งมีผูบ ริหาร
าร/ผูผูถือ หุนรายใหญกลุมเดีย วกัน นอกจากนี้ยังต อง
สามารถใหความคิดเห็นในการประชุมไดอยางเปนอิสระ
5.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(1) ถือหุนนไม
ไมเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการ
ถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน หรือผูถือหุน รายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไม
รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนราย
ใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโ
างสายโลหิ
ลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เปน บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(4) ไมมีหหรืรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยาง
อิ ส ระของตน รวมทั้ ง ไม เ ป น หรื อ เคยเป น ผู ถื อ หุ น ที่ มี นั ย หรื อ ผู มี อํ า นาจควบคุ ม ของผู มี
ความสั
วามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนไดรับการแตงตั้ง
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ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวขางตน รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการ
ใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือการใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปน
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอือ่นื ทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระ
หนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 (สาม)ของสิ
ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ
ตั้งแต 20 (ยี่สิบ) ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวให
เปนไปตามวิธธีีการคํา นวณมูล คา ของรายการที่ เกี่ย วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ย วโยงกัน โดยอนุโ ลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับ รวมภาระหนี้ ที่
เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งป กอนวั
อนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบั
สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญห รือ ผูมีอํา นาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจ ะไดพนจากการมีลัก ษณะดังกลา ว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกา
การให
รใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 (สอง) ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่
มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
นของผูผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจํานวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) ขางตนแล ว
กรรมการอิส ระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสิน ใจในการดําเนินกิจ การของบริษัท ฯ
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บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายให
รายใหญ
ญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได
ในกรณี ที่ บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท ฯ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการอิ ส ระเป น บุ ค คลที่ มี ห รื อ เคยมี
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งของ (4) หรือ (6) ขางตน จะ
ไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาวก็
ตอเมื่อบริษัทฯ ไดจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติหนาที่และการให
การใหความเห็นที่เปนอิสระ โดยจะตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัด
ประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย
(1) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทําใหบุคคลดังกลาวมี
คุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
(2) เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
(3) ความเห็ นของคณะกรรมการบริษั ทฯ ในการเสนอใหมีก ารแตงตั้ งบุคคลดังกลา วเป น
กรรมการอิสระ
5.5 การประชุมคณะกรรมการ
(1) กําหนดการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนาเปนรายปและแจงใหกรรมการแตละคนทราบถึง
กําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมไดอยางพรอมเพรียงกัน
(2) คณะกรรมการเปนผูกําหนดจํานวนครั้งของการประชุมตามความเหมาะสมกับภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะเปดเผย
จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมคณะกรรมการตามขอกําหนดของสํานักงาน กก.ล.ต.
(3) คณะกรรมการตองอุทิศเวลาและทุมเทความสนใ
เทความสนใจใหแกบริษัทฯ อยางเต็มที่ และพรอมที่จะเขา
รวมการประชุมอยางสม่ําเสมอ และตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงครบองคประชุม
(4) ตองมีการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการทราบอยางนอยไตรมาสละ
หนึ่งครั้ง
(5) กรรมการที่ไมเปนผูบริ
บริหารมีการประชุมระหวางกันเองตามความจําเปนเพื่ออภิปรายปญหาตางๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจยางนอยปละหนึ่งครั้งโดยไมมีฝายจัดการรวมดวยและควร
แจงใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบถึงผลการประชุมดังกลาวดวย
(6) ประธานกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบในกา
ชอบในการจั
รจัดเรื่องที่จะเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ
โดยมีการปรึกษาหารือกับประธานเจาหนาที่บริหารและพิจารณาคําขอของกรรมการอื่น ที่จะ
บรรจุเรื่องที่สําคัญในวาระพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
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(7) กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระถาการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการมี
คะแนนเสี
เสียงเทากันประธานกรรมการซึ่งไมไดเปนผูบริหารมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เปนเสียงชี้ขาดได
(8) ประธานกรรมการไดจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอที่ผูบริหารจะเสนอเอกสารและขอมูลเพื่อการ
อภิปรายและเพียงพอสําหรับกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สําคัญ
(9) กรรมการจะไดดรับเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาอยางนอยเจ็ดวันกอนวันประชุมเพื่อใหมี
เวลาเพี ย งพอ ที่ จ ะศึ ก ษาพิ จ ารณาและตัด สิ น ใจอยา งถู ก ต อ งในเรื่ อ งต า งๆ ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ แตละครั้ง
(10) คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพื่อขอเอกสารและขอมูลตางๆเกี่ยวกับกการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ จากผูบริหาร และอาจขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก
เมื่อจําเปนเพื่อประกอบการประชุมในแตละครั้ง ทั้งนี้ประธานเจาหนาที่บริหารจะเชิญผูบริหาร
เขารวมประชุมคณะกรรมการเพื่อใหขอมูลและสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในแตละวาระที่
เกี่ยวของ
(11) มีการจดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไวอยางถูกตอง ครบถวนและชัดเจน ซึ่งมีขอมูลอยาง
นอ ย คือ วัน เวลาเริ่ม -เลิ
เลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เ ขาประชุมและที่ไมไดเขาประชุม สรุป
สาระสํา คัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ สรุปประเด็นที่มีการอภิป รายและขอสังเกตของ
กรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย (ถามี) ชื่อผูรับรองรายงาน
และชื่อผูจดรายงานเพื่อใชอางอิง และมีระบบการจัดเก็บที่ดีสามารถคนหาไดงา ย
5.6 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดกําหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ
ทั้งคณะเปนประจําทุกปๆ ละหนึ่งครั้ง โดยปรับเปลี่ยนหัวขอประเมินใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณของ
บริษัทฯ ในแตละปซึ่งประกอบดวยสี่หัวขอใหญคือ โครงสรางของคณะกรรมการ การกําหนด
หนดกลยุทธและทิศทาง
บริษัทฯ การติดตามและประเมินผลงานฝายจัดการ และความรับผิดชอบตามหนาที่ของคณะกรรมการ โดยไมได
มุงที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูใดผูหนึ่งเปนรายบุคคล โดยแบบประเมินผลดังกลาวไดกําหนดให
ผูทําการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออน และเรื่องที่ตตอ งปรับปรุงดวย โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
(1) เพื่อชวยใหมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในระหวางปที่ผานมา
(2) เพื่อใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไดทราบถึง
ความรับผิดชอบของตนไดอยางชัดเจน
(3) เพื่ อ ช ว ยในการปรั บ ปรุ งความสั
ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคณะกรรมการบริษั ท ฯ กั บ ฝ า ยจั ด การ
คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลการประเมินและกําหนดแนวทางปรับปรุงแกไขการทํางานของ
คณะกรรมการในปตอๆ ไป
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5.7 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
(1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลใหมีการจัดสงหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารตางๆ
เพื่อใหคณะกรรมการไดรับขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา
(2) สนับสนุนและเสริมสรางมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ติดตามดูแลการ
บริหารจัดการของฝายบริหาร คอยใหคําแนะนําและชวยเหลือแตตองไมมีสวนร วมและไมกาว
กายการบริหารงานปกติประจําวัน
(3) ตอ งมีภ าวะผูนําดูแ ลกรรมการมิใหอยูภายใตอิทธิพลของฝายบริหารโดยทํา หนา ที่ประธานที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานที่ประชุมผูถือหุนโดยควบคุมการประชุมใหเปนไป
ตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กําหนดไว ตล
ตลอดจนบทบั
อดจนบทบัญ ญัติกฎหมายที่
เกี่ยวของโดยเครงครัด
(4) ดูแลใหมีการติดตอสื่อสารระหวางผูถือหุน กรรมการ และฝายบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มีการประสานรวมมือกันและผลักดันการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเจริญเติบโตตามแผนงาน
และเปาหมายในระยะยาว
(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดต
ใดตามที
ามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะใหเปนหนาที่ของประธานกรรมการ
5.8 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
(1) ควบคุมดูแลและกํากับการบริหารของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
ผูถือหุน/คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ เพื่อให
เกิดผลประโยชนกับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(2) จัดทําแผนงาน งบประมาณรายรับรายจาย บัญชีอัตรากําลังพนักงาน งบประมาณการวาจาง
พนักงานและงบประมาณการลงทุนประจําป เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเปน
ประจําทุกป ทั้งนี้ภายในสามสิบวันกอนวันสิ้นป
(3) บริห ารงานตามนโยบายที่ค ณะกรรมการกํ า หนด และตามงบประมาณรายรั บ รายจ า ยและ
งบประมาณการลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลว
(4) ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทฯทราบเปนประจําทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง
และสรุปรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจําทุกไตรมาสละหนึ่งครั้ง
(5) ปฏิบั ติต ามกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ งานของบริ ษัท ฯ ตลอดจนปฏิ บัติ ต ามสั ญ ญาขอ ผูก พั น ที่
บริษัทฯ มีตอหนวยราชการและบุคคลภายนอก
(6) บริห ารการเงินตามแผนการเงินที่ไดรับอนุมัติจ ากค
ากคณะกรรมการและตามสั
ณะกรรมการและตามสัญญาขอผูกพั น ที่
บริษัทฯ มีตอเจาหนี้ทุกราย
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(7) ปฏิบัติการและหรือดําเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเปนแตละเรื่อง
แตละกรณีๆ ไป
การมอบหมายอํ า นาจหน า ที่แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ คณะอนุ ก รรมการ
กรรมการหรือผูบริหารคนหนึ
หนึ่งหรือหลายคนนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทํา
ให ผูรับมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจชวง สามารถอนุมัติรายการที่มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปต
ไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
กําหนดขอบเขตการมอบอํานาจที่ชัดเจนแลว
5.9 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
(1) คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ทั้งนี้จะกําหนดหลักเกณฑ
การจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร โดยเปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทนกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและหรือในกลุมธุรกิจเดียวกันของบริษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดกลั่นกรองและพิจารณาอยางละเอียดถึง
ความเหมาะสม รวมถึง พิจ ารณาจากการขยายตัว ทางธุรกิจ แและการเติ
ละการเติบ โตของผลกํา ไรของ
บริษัทฯ เปนสําคัญ โดยจะตองนําเสนอความเห็นการจายคาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุ ม
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนแตละเรื่องแตละกรณีๆ ตอไป
(2) บริษัทฯ กําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจ และอยูในระดับที่เทียบเคียง
กั บบบริ
บริ ษั ท ที่ อ ยู ใ นอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น โดยพิ จ ารณาผลงานและความรั บ ผิ ด ขอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูกําหนดและ
เสนอคา ตอบแทนตอ คณะกรรมการบริ ษัทฯเพื่อขอความเห็นชอบกอนนําเสนอผูถือ หุน เพื่ อ
พิจารณาอนุมัตใิในการประชุ
นการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปทุกป
(3) บริษัทฯ จะเผยแพรการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ลล.ต. และ ต.ล.ท. กําหนดไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
(4) กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งและมอบหมายหนาที่การงาน
ารงานเป
เปนพิเศษจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติม
ตามปริมาณงานที่เ พิ่มขึ้น เชื่อมโยงกับ ระดับความรับ ผิดชอบที่ไดรับ มอบหมายนั้น ผูที่ เป น
ประธานอาจไดรับคาตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการไดรับ
5.10 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณและ
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มีคุณสมบัติตามประกาศของ กก.ล.ต. และ ต.ล.ท. แลวเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดํารง
ตําแหนงกรรมการพรอมความเห็นเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งตอไปดังนี้
(1.1) คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาหาคนโดยกรรมการไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
(1.2) ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(ข) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขางตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงให
ยงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(ค) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุม
เปนผูออกเสียงชี้ขาด
(1.3) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งใน
สามของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
(1.4) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจได
งอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได
(1.5) ใหก รรมการตกลงเห็น ชอบรว มกันเกี่ย วกับลํา ดับ ในการพนจากตํา แหนงกรรมการตาม
วิธีการดังกลาวไวในวรรคขางตน กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
(1.6) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาตอบริษัทฯ โดยใหมีผลนับแตวันที่ใบลาไป
ถึงบริษัทฯ
(1.7) ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
สามในสีสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
(2) คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑและ
วิ ธี ก ารที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ บั งคั
ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ โดยจะต อ งเป น บุ ค คลที่ มี ค วามรู ความสามารถ
ประสบการณและมีคุณสมบัติตามประกาศของ กก.ล.ต. และ ต.ล.ท. อยางนอยสามคน โดยจะตองมี
ความรู ดา นบั ญ ชีแ ละการเงินอยา งน อ ยหนึ่ง คน แลว เสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่เ หมาะสมที่จ ะดํ า รง
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการห
คณะกรรมการหรืรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป
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(3) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกและแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร
และประธานเจ
ประธานเจาหนาที่ดานนตามหลั
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด โดยจะตองคัดเลือก
บุคคลที่มีความรู ความสามารถและมีประสบก
ระสบการณ
ารณที่เปนประโยชนกับการบริหารจัดการธุรกิจของ
บริษัทฯ เปนสําคัญ
5.11 แผนการสืบทอดงานและการพัฒนากรรมการและผูบริหาร
(1) คณะกรรมการตองดําเนินการเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรหรือพนักงานที่จะเขามารับหนาที่และความรับผิดชอบในตําแหนงงานบริหารที่สําคัญในทุก
ระดับอยางเหมาะสม
(2) บริษัทฯ มีผูบริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจาที่บริหารที่จะปฏิบัติหนาที่แทนไดหากประธาน
เจาหนาที่บริหารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(3) บริษัทฯ มีการพัฒนากรรมการและผูบริหาร ดังนี้
(ก) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหความรูแกกรรมการอยางตอเนื่องโดยสงเขาอบรมหลักสูตรของ
สมาคมสงงเสริ
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อใหเขาใจบทบาทของ
กรรมการและใหความรูเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคูกันไปดวย
(ข) บริ ษัท ฯ ส งเสริม การให ความรูแ ก ผูบ ริห ารและพนัก งานอยา งตอ เนื่อ ง โดยสง เขา อบรม
หลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบับัติงานอยางสม่ําเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรูและเทคนิค
ใหมๆ อยูตลอดเวลา

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปนเครื่องมือที่ชวยสรางความเชื่อมั่นและสรางความมั่นใจใหแก
ผูมีสวนไดเสีย คณะกรรมการจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี้

1. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางโปรงใส มีคุณธธรรม
รรม มีความรับผิดชอบตอผูมี
สวนไดเสียทุกฝาย มีความเปนมืออาชีพ มุงมั่นใหเปนองคกรที่ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น จึงกําหนดแนว
ปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือเปนจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
(1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการและผูถือหุน
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(2) บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต วางตัวเปนกลางอยางเครงครัด ตลอดจนมีความเปนอิสระทั้งการ
ตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติตนเป
ตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูบริหารและพนักงาน(Tone
งาน
on the
Top)
(3) ใหอํานาจผูบริหารในการดําเนินงานประจําวันอยางเต็มที่ โดยไมเขาไปชี้นําการดําเนินงานดังกลาวโดย
ไมมีเหตุผลสมควร
(4) ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือในกิจการที่มี
ลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทใน
ในเครื
เครือไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(5) หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของบริษัทฯ เพื่อใหการบริหารงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่
(6) บริหารงานดวยความระมัดระวัง และไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง
(7) ไมแสวงหาผลประโยชน
ระโยชนอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรงหรือทางออม
(8) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรของบริษัทฯ
(9) ไมกระทําการใดๆ ที่อาจมีผลใหเกิดการบั่นทอนผลประโยชนของบริษัทฯ หรือเปนการเอื้อประโยชน
ใหบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
(10) มุงมั่นที่จะปปองกันและขจัดการกระทําที่สอไปในทางทุจริตคอรรัปชั่น โดยถือเปนเรื่องที่ตองดําเนินการ
อยางรวดเร็ว และเด็ดขาดเพื่อสรางคานิยมและภาพลักษณที่ดีตอองคกรของบริษัทฯ

2. แนวปฏิบัติของผูบริหารและพนักงาน
บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถเพิ่มมูลคาแกผูมีสวนไดเสีย
อยางเหมาะสมและคํานึงถึงดุลยภาพดานสิ่งแวดลอมและเอื้อประโยชนตอสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อใหบริษัทฯ
มีคุณลักษณะดังกลาวอยางมั่นคงและยั่งยืนสืบตอไปใน
ไปในอนาคต
อนาคต จึงกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผูบริหารและพนักงาน ดังนี้
(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่น ทุมเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ
นโยบาย และวัฒนธรรมองคกรโดยถือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ
(2) ผูบริหารประพฤติตนดวยความซื่อสัตยสุจริต วางตัวเปนกลางอยางเครงครัด ตลอดจนมีความเปน
อิสระทั้งการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูบริหารและพนักงาน
(3) รักษาความลับของลูกคา คูคา และของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิใหเอกสาร
หรือขาวสารอันเปนความลับของบริษัทฯ
ทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผูที่ไมเกี่ยวของ
(4) เคารพในสิทธิสวนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการนําเอาขอมูลหรือเรื่องราวของพนักงาน ทั้งเรื่องที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัวไปเปดเผยหรือวิพากษวิจารณในลักษณะที่จะกอใหเกิดความ
เสียหายแกพนักงาน หรือภาพพจนโดยรวมของบริษัทฯ
(5) ไมกลาวรายหรือกระทําการใด ๆ อันจะนําไปสูความแตกแยกหรือความเสียหายภายในบริษัทฯ หรือ
ตอบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
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(6) รักษาและรวมสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน ชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน ในทางที่ชอบ เพื่อประโยชนตอบริษัทฯ โดยรวม
(7) พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานของผูรวมงานและปรับตัวใหสามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่นได รวมทั้งใหเกียรติผูอื่นโดยไม
นําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลง
ผลงานของตน
(8) มีความมุงมั่นที่จะเปนคนดี คนเกง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เปนประโยชนตอตนเองและบริษัทฯ
อยูเสมอ
(9) ศึกษาหาความรูและประสบการณ เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและปรับตัวให
ทันกับเทคโนโลยีใหมอยูตลอดเวลา
(10) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ลละเว
ะเวนจากอบายมุขทั้งปวง โดยไมประพฤติตนในทางที่อาจทําใหเสื่อม
เสียชื่อเสียงตอตนเอง และบริษัทฯ
(11) แจงผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระทําใดๆ ที่สอวาเปน
การทุจริตคอรรัปชั่น หรือประพฤติมิชอบภายในองคกรของบริษัทฯ
(12) ชวยดําเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน รวมทั้งการพัฒนาองคกร
ไปสูความเปนเลิศ
(13) หลีกเลี่ยงการให หรือรับสิ่งของ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชนใดๆ จากคูคา หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ เวนแตเปนไปตามระเบียบ และคําสั่งของบริษัทฯ เทานั้น

46

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.66 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

สวนที่ 3 จริยธรรมธุรกิจ(Code of Conduct)
จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ คือขอพึงปฏิบัติตางๆ ที่บริษัทฯ ถือวาเปนแนวทางที่
เหมาะสมหรือเปนจริยธรรมในการดําเนินงานและประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อวาสิ่งเหลานี้ไดยึดถือปฏิบัติกันเปน
ประเพณีสืบตอกันมายาวนานจนเปนที่นาเชื่อถือและยอมรับในทุกวงการวาการปฏิบัติใดเปนสิ่งที่ “ควร” หรือ “ไม
ควร”อยางใด
คณะกรรมการจึงกําหนดจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึ้นและปรารถนาอยางยิ่งที่จะให
ผูบริหารและพนักงาน (ลูกจาง) ทุกคนทุกระดับใชเปนแนวทางและยึดถือในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมออยู
ตลอดเวลา
ผูบริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับพึงปฏิบัติอยางเปนธรรมดวยความเสมอภาคและใหเปนที่เชื่อถือ
ตอผูมีสวนไดเสีย (FIDUCIARY DUTIES TOWARDS STAKEHOLDERS) ดังตอไปนี้

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ โดยกรรมการ พนักงานทุกคนทุกระดับ ตองปฏิบัติหนาที่ให
ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอ
การดําเนินธุรกิจ วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท หลักการกํากับดู
บดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและมติ
และม ที่ประชุม
ผูถือหุน
นอกจากนี้ การเคารพสิทธิมนุษยชนเปน สิ่งสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีเปาหมายเพื่อสราง
ความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นดานนสิสิทธิมนุษยชน ใหเปนที่รับรูทั่วทั้งองคกร ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการมองเห็น
และจัดการกับปญหาสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับพนักงาน ลูกคา และคูคาภายใตการดําเนินงานผานกระบวนการ
ตางๆ ดังนี้
(1)

(2)

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการจัดการดานความหลากหลายในที่ทํางาน โดยใหความเทาเทียม
ในดานเพศ อายุ การศึกษา และสัญชาติ โดยปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอยางเทา เทีย มและ
เปน ธรรม ตลอดจนมี แ นวทางป องกั นและมาตรการต อตา นการลว งละเมิดที่มี สาเหตุ จ าก
เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชชาติ
าติ สิทธิความเปนพลเมือง วิถีทางเพศ หรือความพิการ
หา มการใชแรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย และยึดถือหลักสิทธิม นุษยชนเพื่อตอตา น
การเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ รวมถึงประวัติและเอกสารสวนบุคคลของพนักงานแตละคนจะถูก
เก็บเปนความลับ
บริษัทฯ จะไมดดํําเนินการ
การใดๆ
ใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังไดสรางความเขาใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวของใหแกพนักงาน เพื่อใหแนใจวาพนักงานจะสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง
อีกทั้งยังไดจัดหาชองทางในการรับขอมูลและคํารองเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิม นุษยชน เพื่ อ
หาทางปองกันและแกไข
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

กําหนดวาจะตองไมเชื่อมโยงกับธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน
การคามนุษย หรือการหาประโยชนในรูปแบบตางๆ ตามที่ระบุไวในกฎหมาย หรือที่ ขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของสังคมและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวของของแตละอุตสาหกรรม
บริษัทฯ คํานึงถึง ปจจั
จ จัยทางสังคมตางๆ อาทิ การคา ที่เปนธรรม สิทธิมนุษยชน และป ญหา
แรงงาน โดยไดใชปจจัยเหลานี้เปนเกณฑในการคัดเลือกคูคา โดยมีมีความคาดหวังที่ชัดเจนตอ
คูคาในการจัดการประเด็นดานสิทธิมนุษยชน ตลอดจนดานอื่นๆ ที่ระบุไวในจริยธรรมธุรกิจ
เพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดหาเปนไปอยางยั่งยืน
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการใชแรงงานดวยความสมัครใจและใหความเปนธรรมกับพนักงาน
ทุกคนทุกระดับ รวมทั้ งปฏิบั ติตามหลั กสิทธิ มนุษ ยชนโดยเครงครัด โดยคณะกรรมการได
กําหนดแนวนโยบายและหลักปฏิบัติไวดังตอไปนี้
บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด โดยใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงานเพื่อนําไปปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานและไมสนับสนุน
กิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ตองทํา ความเขาใจบทบัญ ญัติกฎหมายที่เกี่ ยวข องกั บ
หนาที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงใหละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติตามอยางเครงครัด หาก
ไมแ น ใ จให ข อคํา ปรึ ก ษาจากผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น และหรื อ ที่ ป รึ ก ษาทางกฎหมาย
เฉพาะเรื่อง หามปฏิบัติไปตามความเขาใจของตนเองโดยลําพัง
เมื่ อ พนั ก งานต อ งไปปฏิ บั ติ ง านใ
านในต
นต า งประเทศ พนั ก งานควรศึ ก ษาบทบั ญ ญั ติ ก ฎหมาย
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางกอนการเดินทางไปเพื่อใหแนใจ
วาการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไมผิดกฎหมาย ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
บริษัทฯ จะใชหลักความยุติธรรมและจริงใใจในการบริ
จในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน คาจางและ
ผลประโยชนตา งๆ ตลอดจนเงื่อนไขในการจา งงานตางๆ โดยไมบั งคับ การใชแ รงงานโดย
ไมสมัครใจและหรือ การใชแรงงานเด็ก โดยไมยอมใหมีการเลือกปฏิบัติ และจะดําเนิ นการ
เพื่อรองรับโอกาสที่เทาเทียมกันสําหรับพนักงานงา
งานงานทุ
นทุกคน โดยจัดใหมีสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ดีและเหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและมาตรฐานแรงงาน
ไทย รวมทั้ง บทบัญญัติกฎหมายและระเบียบขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
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2. การปฎิบัติตอบริษัทและผูถ ือหุน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองตามก
งตามกฎหมายตลอดจนตั
หมายตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ
ดว ยจิ ตอันบริสุทธิ์ (GOOD FAITH) และเปน ธรรมตอผูถือ หุนรายใหญแ ละรายยอยเพื่ อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม
บริหารจัดการโดยใชทักษะและความรูความสามารถอยา งเ
งเต็ต็มที่ดวยความมุง มั่นในอันที่จ ะ
พัฒนากิจการของบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนา มีความมั่นคง สามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุน
ไดอยางเหมาะสม
ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษัทฯ เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง
ขจัดการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบ ไไมมวาโดยทางตรงหรือทางออม
รายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางถูกตองครบถวนตามความเปนจริงโดย
สม่ําเสมอ
ไมเปดเผยความลับของบริษัทฯ และไมนําขอมูลหรือความลับของบริษัทฯ ไปใชเพื่อแสวงหา
ประโยชนของตนเองและหรือบุคคลอื่นหรือแสวงหาผลประโยชนใดๆ จากการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ
ขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความมีเหตุมีผล และเปดเผยขอมูล
อยางครบถวน
เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

3. การปฏิบัติตอลูกคา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

ปฏิบัติตอลูกคาโดยยึดหลักความซื่อสัตยและยุติธรรม รวมทั้งเปดเผยและใหขอมูลเกี่ยวกั บ
สินคาและบริการที่ถูกตองครบถวนแกลูกคา โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอผูกพันตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัดตลอดจนใหบริการและปฏิบัติตอ
ลูกคาดวยความมี
มมีน้ําใจ
คํารองเรียนของลูกคาพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรมเพื่อสนองตอบความ
ตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว
รักษาความลับทางการคาของลูกคาและไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและหรือผูเกี่ยวของ
โดยมิชอบ
ผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานอยางสม่ํา เสมอรวมทั้งพัฒ นาสินค าและ
บริการใหเปนเลิศ คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและหรือแสวงหาลูทางที่เปนประโยชนสูงสุดใหกับลูกคา
ไมคาากํกําไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาและบริการและหลีกเลี่ยงการกําหนด
เงื่อนไขทางการคาที่ไมเปนธรรมตอลูกคา
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4. การปฏิบัติตอพนักงาน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ปฏิบัติตอพนักงานดว ยความสุภ าพและใหความเคารพตอศักดิ์ ศรี
ศรีความเปน มนุษ ยแ ละสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษยชนอยางเสมอภาค ดวยความเทาเทียมกัน
ดูแ ล รักษา สภาพแวดลอมในการทํา งานโดยคํา นึง ถึง ความปลอดภัย ตอ ชีวิต สุ ขภาพและ
ชีวอนามัยของพนักงานอยูเสมอ
สนับสนุน สงเสริม ฝกฝน อบรมและพัฒนาความรูคววามสามารถของพนั
ามสามารถของพนักงานอยางทั่วถึงสราง
ความมั่นคงในอาชีพและให
พและใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของพนักงานแตละคน
สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน การพัฒนาและการแกไข
ปญหาของบริษัทฯ เปนทีมงานอยางมืออาชีพ
ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรูความสามารถ และผลการ
ปฏิบัตงิงานของพนั
านของพนักงานแตละคน
การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน ตองกระทําดวยความ
สุจริตใจ และตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
หลี ก เลี่ ยยงการกระทํ
งการกระทํ า ใดๆ ที่ ไม เ ป น ธรรมต อ พนั ก งานและเป ด โอกาสให พ นั ก งานรอ งทุ ก ข
อันเนื่องจากไดรับความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมเพื่อใหความเดือดรอนของพนักงาน
ไดรับการแกไขในวิถีทางที่ถูกตอง

5. การปฏิบัตติ อคูคาและ/หรื
หรือเจาหนี้
(1)

(2)

(3)
(4)

ไมเรียก ไมรับ หรือจ ายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจ ริตใหคูคา และ//หรือเจาหนี้ ถา มีขอ มูล ว า
มีการเรียก หรือการรับหรือการจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น พึงเปดเผยรายละเอียด
ตอคูคาและ/หรื
หรือเจาหนี้ และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
ปฏิบัติ ตตามข
ามขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคา และ
และ/หรื
หรือเจาหนี้อ ยางเครง ครัด ในกรณีที่
ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงขอใดตองรีบแจงใหคูคาและ
และ/หรือเจาหนี้ทราบลวงหนา
เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาและปองกันไมใหเกิดความเสียหายลุกลามออกไป
รายงานข
ยงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตองและตรงเวลาใหแกเจาหนี้อยางสม่ําเสมอ
สรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกันในวิถีทางที่ถูกตองและโปรงใส
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6. การปฎิบัตติตอคูแขงทางการคา
(1)
(2)
(3)

ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของกฎหมายและสงเสริมใหมีการแขงขันที่เปนธรรม
ไมแสวงหาขอมูลที่เ ปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตผิดกฎหมายหรื อ
ไมเหมาะสม เชน การจายสินจางใหแกพนักงานของคูแขง เปนตน
ไม ก ระทํ า การใดๆ ที่ ไ ม เ ป น ธรรมหรื อ พยายามทํ า ลายชื่ อ เสี ย งของคู แ ข ง ทางการค า ด ว ย
การกลาวหาหรือใหราย โดยปราศจากมูลความจริง

7. ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดลอมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของโดย
เคร ง ครัด คณะกรรมการจึ งไดกํา หนดนโยบายเกี่ ยวกับ ความรั บ ผิด ชอบต อชุม ชน สัง คม และสิ่ง แวดล อ มไว
ดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

ไมดําเนินธุรกิจและหรือ กระทําการใดๆ ที่จ ะมีผลเสี
ผลเสียหายตอชื่อเสียงของประเทศทรั
ง
พยากร
ธรรมชาติและสภาพแวดลอมและหรือตอสังคมโดยสวนรวม
สนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมใหความสําคัญกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
ปลูกฝงจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอมโดยสวนร
นรวมใหเกิดขึ้นในหมู
พนั ก งานทุก ระดับ อย า งต อ เนื่ อ งและจริ ง จั ง ตลอดจนการยกระดั บ คุณ ภาพและดู แ ลความ
ปลอดภัยตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวมโดยดําเนินการเองและรวมมือกับภาครัฐ
ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
ไมใหคความร
วามรวมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทําธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปนภัยตอสังคมและความ
มั่นคงของประเทศชาติตลอดจนตอตานการทุจริตและการคอรรัปชั่นทุ
นทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ไวเปนเลมตางหากจากคูมือเลมนี้ภายใตชื่อ “นโยบายความรั
นโยบายความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม”
ม
ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกคนทุก
ระดับตองถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด
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8. ความเปนกลางทางการเมื
การเมือง
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับความเปนกลางทางการเมืองและสนับสนุนปกครองในระบอบประชาธิปไตย
โดยสงเสริมใหพนักงานทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี
โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) บริษัทฯ ใหความสําคัญกับความเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวมและไมฝกใฝ
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง
(2) บริษัทฯ ไมมีสวนรวมในการหาเสียง หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ
ในพื้นที่ของบริษษััทฯ รวมถึงไมใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อการนั้น
(3) บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะใหการสนับสนุนทางการเงินและหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ
แกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดไมวาทางตรงหรือทางออม
(4) บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานทุกระดับยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
ปไตย และสงเสริมใหพนักงานทุก
คนทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดีซึ่ง
พนันักงานสามารถแสดงออก
งานสามารถแสดงออกเข
เขารวมสนับสนุ นหรือ ใชสิทธิทางการเมืองนอกเวลาทํางานของ
บริษัทฯ ไดอยางเต็มที่
(5) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใชสิทธิทางการ
างการเมื
เมืองที่พึงมี โดยเปนการกระทําใน
นามของแตละบุคคล โดยไมใชตําแหนงในบริษัทฯ และชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผูอื่นใหจายเงิน
อุดหนุนหรือใหการสนับสนุนแกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
(6) บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สั่งการหรือโนมนาวดวยวิธีกาารใดๆ ที่ทํา
ใหพนักงานและผูใตบังคับบัญชาเขารวมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทซึ่งอาจทําใหเกิด
ความขัดแยงภายในองคกรและกอใหเกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี

9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและทรัพยสินทางปญญา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจและเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางาน บริษัทฯ จึงกําหนดใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของพนักงานทุกคนที่
จะตองใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตขอบังคับของกฎหมาย ระเบียบคําสั่งและมาตรฐานที่
บริษัทฯ กําหนด และเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูอื่น ดังตอไปนี้
(1) บริษัทฯ สงเสริมและพัฒนาการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์
(2) บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบ
ารบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยออกระเบี
โดยออกระเบียบ คําสั่งบริษัทฯ
เพื่อใหพนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการใชงานคอมพิวเตอรดังกลาว
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(3)

พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหนาที่และยึดปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(ก) ตองปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยการใชงานคอมพิวเตอร ระเบียบ และคําสั่ง
ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการใชงานระบบสารสนเทศตางๆ
(ข) ตองไมละเมิดลิขสิทธิ์ซอรฟแวรหรือทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น
(ค) หามนําโปรแกรมที่เปนของบริษัทฯ ไปใชงานสวนตัว หรือนําไปใหผูอื่นที่ไมใชพนักงาน
บริษัทฯ ใชเพื่อผลประโยชนทางการคา หรือทําซ้ํา เผยแพร ทําการเปลี่ยนแปลงแ
นแปลงแกไข
ทุกอยางทุกประการ โดยไมไดรับอนุญาต
(ง) หามใชระบบอีเมลของบริษัทฯ ของตนเองและของผูอื่น สงหรือสงตอขอมูลหรือขอความที่มี
ผลรายตอความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ขอความสวนตั ว
ขอความที่มีเนื้อหาชวนใหงมงาย ไมสรางสรรค จดหมา
จดหมายลู
ยลูกโซ เรื่องขมขู ขอมูลที่มี ไวรัส
คอมพิวเตอร ออกไปภายนอกหรือภายในบริษัทฯ และหามปลอมแปลงขอความในอีเมลของ
บริษัทฯ โดยไมมีขอยกเวนแตอยางใดทั้งสิ้น
(จ) ห า มใช ร ะบบอี เ มลข องบริษั ทฯ เผยแพร ข า วสารหรือ ข อ มู ล ตา งๆ ของบริ ษั ทฯ ให กั บ
บุคคลภายนอก ยกเวนผูที่มีหนาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่ไดรับอนุญาตแลวเทานั้น
(ฉ) หาม Download ไฟลทุกประเภทโดยไมไดรับอนุญาต และไมใชงานเครือขายภายในเพื่อ
ความบันเทิงตางๆ เพื่อไมทําใหประสิทธิภาพในการรับ-สสงขอมูลของผูอื่นลดลง
(ช) ตองไมใชเครือขายคอมพิวเตอร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการกระทําผิดกฎหมาย ขัดตอความ
สงบเรียบรอย ศีลธรรม การพาณิชย เปดเผยขอมูลที่เปนความลับ และแสดงความคิดเห็น
สวนตัว
(ซ) การใชเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณสื่อสารสวนตัวที่ตองการเชื่อมตอเขาระบบเครือขาย
ของบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากป
ากประธานเจ
ระธานเจาหนาที่บริหารกอน
(ฌ) การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรในบริษัทฯ หรือการนํา Notebook ไปใชงานภายนอกบริษัทฯ
จะตองตั้งเครื่องใหมีการใสรหัสผาน ใชงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน โดย
รหัสผานจะตองเก็บ เปนความลับ และควรมีการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอเปน ระยะๆ
อยางนอยทุก 3 เดือน
(ญ) ตองไมติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับขอมูลบนเครือขายทั้งสิ้น เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากประธานเจาหนาที่บริหารเปนกรณีพิเศษเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและ
หรือระเบียบที่เกี่ยวของเทานั้น
(ฎ) ตองดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และ
และอุอุปกรณที่รับผิดชอบใหอยูในสภาพดี และมีการใช
งานอยางเหมาะสม
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(4)

(5)

บริษัทฯ จะเขา ตรวจสอบ คนหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชระบบสารสนเทศของ
พนัก งาน หากพบขอสงสัย วา พนักงานใชง านในทางที่ ไมเหมาะสม หรืออาจกอ ใหเ กิดความ
เสียหายตอบริษัทฯ เพื่อปองกันความปลอดภัยของร
ของระบบสารสนเทศของบริ
ะบบสารสนเทศของบริษัทฯ
หากบริษั ทฯ พบว า พนัก งานมี ก ารละเมิ ด หรื อ ไม ป ฏิบั ติ ต ามกฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา
ระเบียบ คําสั่งของบริษัทฯ ที่กําหนดไวพนักงานที่ฝาฝนจะไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย
และ/หรื
หรือไดรับโทษตามกฎหมาย ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี

10. การจัดซื้อ จัดจาง
บริษัทฯ กําหนดใหมีหนวยงานจัดซื้อเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตางๆ เพื่อใหเปนไปตาม
ความประสงคของทุกหนวยงานและเพื่อไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด จึงไดกําหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(1)
การจัดซื้อจัดจางทุกรายการใหเนนประโยชนและคุณภาพที่ดีดตี อบริษัทฯ เปนสําคัญ โดย
จะตองไดรับพัสดุสิ่งของตรงตามความตองการทั้งคุณภาพ ราคา จํานวน เวลาในการใหบริการ
ความรวดเร็วและคํานึงถึงนโยบายดานคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมของ
บริษัทฯ ดวย
(2)
พนักงานผูดําเนินการจัดซื้อจัดจางงหรือผูขอซื้อ ขอจางจะตองมี
องมีการวางแผนงานลวงหนาที่ดี
เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจางแบบเรงดวนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(3)
บริษัทฯ จะไมเอาเปรียบคูคา โดยจะตองคํานึงถึงประโยชนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน
ดานชื่อเสียง ภาพลักษณ และภาพพจนของบริษัทฯ ตอสายตาของบุคคลภายนอกดวย
(4)
พนักงานที่ดําเนินการจะตองใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ครบถวน แกคูคาดวยวิธีการที่เปดเผย
และใหโอกาสแกคูคาอยางเทาเทียมกัน
(5)
พนักงานที่ดําเนินการควรรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะใดๆ ที่คูคารองเรียนหรือแนะนําเพื่อ
ปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให
งานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
(6)
พนักงานที่ดําเนินการตองรักษาขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวด
ราคาแตละรายไวเปนความลับและไมเปดเผยใหรายอื่นทราบ
(7)
การเชิญคูคาเพื่อเสนอราคาจะตองใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมกับผูคา ทุกรายอ
รายอยางเทาเทียม
(8)
เจรจาตอรองบนพื้นฐานของความสัมพันธในเชิงธุรกิจอยางเปนธรรมทั้งสองฝาย โดยเปดเผย
และมีหลักฐานที่อางอิงได
(9)
รักษาความสัมพันธกับคูคา ในเชิงธุรกิจดวยความเสมอภาค ไมเรียกรอง รับทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดทั้งโดยตรงและโดยออมจากคูคา โดย
โดยไม
ไมมีขอยกเวนใดๆ ทั้งสิ้น
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(10)
(11)

(12)
(13)
(14)

ผูบริหารและหรือผูมีอํานาจในการจัดซื้อจัดจางตองใชดุลพินิจในการใหคําปรึกษา คําแนะนํา
และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานดวยความเปนกลางและเปนธรรม
ผูบริหารและหรือผูมีอํานาจในการจัดซื้อจัดจางตองควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ใหมีการ
ปฏิบัติตามจริ
จริยธรรม
ธรรมในเรื
ในเรื่องนี้ อยางเครงครัด หากพบวามีการปฏิบัติผิดจริยธรรมตอง
ดําเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กําหนดไวโดยเครงครัด
สนับสนุนใหมีการจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการที่เปนคนไทย และหรือบริษัทในเครือของ
บริษัทฯ โดยคํานึงถึงคุณภาพและผลประโยชนที่ไดรับเปนสําคัญ
จัดซื้อจัดจางอยางมีระบบ และถูกตองตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุมและ
ปรับเปลี่ยนวิธีการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการคาตลอดเวลา
ไมทําธุรกิจกับคูคาที่มีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต คอรรัปชั่น

11. ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะปองกันอุบัติเหตุและมลภาวะดานสิ่งแวดลอมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหพนักงานมีความปลอดภัยและอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี พรรอมทั้งปรับปรุงดานความ
ปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล
วดลอมอยางตอเนื่อง
บริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมไว ดังนี้
(1)
ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนตอ งดํ า เนิ น งานโดยมีร ะบบบริ ห ารคุณ ภาพ ความปลอดภั ย
ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม เพื่อชว ยในการเสริม สรางประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล และเกิด
คุณคาสูงสุดแกงานของบริษัทฯ
(2)
ผูบริหาร และพนักงาน ตองยึดถือและปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย ขอกําหนด
และมาตรฐานทางด า นคุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย ชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล อ มที่เ กี่ ย วข อ ง
อยางเครงครัด
(3)
บริ ษั ท ฯ จะดํา เนิ น การทุ ก วิ ถี ท าง เพื่ อ ควบคุ มและป อ งกั น ความสู ญ เสี ย ในรู ป แบบต า งๆ
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยจากการทํางาน การสูญหาย
หรือเสียหายในทรัพยสิน การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไมถูกวิธี และ
ความผิดพลาดตางๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยตอ
พนัก งาน ทั้งนี้ ใหถือเป นหนาที่ความรับ ผิดชอบของผู บ ริห ารและพนักงานในการรายงาน
อุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคําสั่งที่กําหนดไวโดยเครงครัด
(4)
บริษัทฯ จะจัดใหมีแ ผนควบคุมและปองกัน เหตุฉุ กเฉิ
กเฉิ นในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแ ผนจัดการ
เหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององคกรเพื่อเตรียมพรอมตอการจัดการเหตุฉุกเฉินตางๆ ที่อาจ
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(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

เกิดขึ้น และมีการเตรียมพรอมตอเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทําใหการดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อม
เสียชื่อเสียง และภาพลักษณขององคกร
บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชาสัม พันธและสื่อสาร เพื่อสรางความรู ความเขาใจและเผยแพร
ข อ มู ล แก พ นั ก งาน ตลอดจนผู มี ส ว นได เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให ท ราบและเข า ใจนโยบาย
กฎระเบี ย บ ขั้ น ตอนวิธี ป ฏิ บั ติ และข อ ควรระวั ง ตา งๆ ทางด า นคุณ ภาพ ความปลอดภั ย
ชีวอนามัยและสิ่งแวดล
งแวดลอม ตลอดจนนําไปยึดถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยไมกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพ ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม
บริษัท ฯ จะสงเสริมและปลูก ฝงจิต สํา นึกทางดา นคุณ ภาพ ความปลอดภัย ชีว อนามั ย และ
สิ่งแวดลอม ใหเปนวิถีดําเนินชีวิตประจําวันของพนักงาน
บริษัท ฯ จะอบรมพนัก งานและเพิ่มบทบาทหนา ที่ความรับ ผิดชอบของหั ว หนา งานในการ
ควบคุมการปฏิบัติงานใหมีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา
บริษัทฯ จะปรับปรุงคามาตรฐานดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมใหไดตามมาตรฐานสากล
เพื่อคุณภาพชีวิตคนทํางาน และเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี
บริ ษั ท ฯ จะเข า ไปมี สว นร ว มในการรั บ ผิ ด ชอบตอ สั ง คมในเรื่อ งคุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย
ชี ว อนามัย และสิ่ ง แวดล อ มอย า งจริง จั ง และตอ เนื่ อ งในการใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห เ กิ ด
ประโยชน สู ง สุ ด โดยตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของสิ่ ง แวดล อ มและความปลอดภั ย ของ
ผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของตลอดจนสงเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

12. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีการดูแลรักษาและใชทรัพยสินอยางประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอยางตอเนื่อง โดยแตละหนวยงานตองจัดใหมีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐาน
และมีก ารควบคุมภายในที่เพีย งพอเพื่อควบคุมใหความเสี่ย งอยูในระดับ ที่เหมาะสม ไมสงผลกระทบต อการ
ดําเนินงานที่มีนัยสําคัญของบริ
บริษัทฯ มีการสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในอันที่จะ
ปฏิบัติงานตาม วิธีปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ พรอมที่จะใหประเมินและ
ตรวจสอบไดตลอดเวลา ตามกรอบแนวทาง (COSO2013) โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังตอไปนี้
(1)

จัดใหมีสภาพแวดลอมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL
CONTROL ENVIRONMENT)
ENVIRONMENT โดยกําหนดให
เปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแลและตรวจสอบระบบการ
ทํางานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกตองตามระเบียบในการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีระบบการควบคุ
บการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

โดยทุกหนวยงานจะตองจัดทําคูมือกําหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนไวเปน
บรรทัดฐาน
จัดใหมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ (Risk Assessment) โดยให
แตละหนวยงานมีการประเมินความเสี่ยงงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมดวยการ
ลดผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกลาวโดยบริษัทฯ มุงหวังใหพนักงานทุกคน
ทุกระดับมีสวนรวมในการประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อชวยกันปองกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
จัดใหมีกิจกรรมการ
กรรมการควบคุมที่เพียงพอ (Control Activities) ในทุกหนาที่และทุกระดับ ตาม
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได โดยแตละหนวยงานจะตองจัดใหมีระบบการทํางานที่เปน
มาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม
ไมสงผลกระทบตอการดําเนินงงานที่มีนัยสําคัญของบริษัทฯ
จัดใหมีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) ที่เพียงพอ
เชื่อถือไดและ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
และมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลอยางเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การทํางานและการบริหารงาน ใหมีความนาเชื่อถือ และมีการใชขอมูลดังกลาวในการสื่อสารให
ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมี
ความรูสึกรวมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของ
จัดใหมีระบบการติดตามและการประเมินผลอยางเพียงพอ (Monitoring and Evaluation)
โดยกําหนดใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแล และตรวจสอบ
ระบบการทํางานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกตองตาม
ระเบียบของการปฏิบัติงานแ
านแลว ซึ่งฝายตรวจสอบจะเป
ตรวจสอบจะเปนผูสนับสนุนผูบริหารทุกหนวยงานใน
การจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน และดําเนินการตรวจสอบเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อใหแนใจวาทุกหนวยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดอยางตอเนื่องโดยสม่ําเสมอซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงระบบงาน
ตางๆ ขององคกรโดยรวมใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นดวย
แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเนนไปในลักษณะที่สรางสรรคและปรับปรุงระบบงานใหดี
ขึ้น รายงานที่ฝายตรวจสอบจัดทําขึ้นและหนว ยงานที่เปนเจ าของระบบงานมีความเห็น
สอดคลองดวยกันแลวจะนําไปปฎิบัติตอไป หากปรากฏวามีระบบงานในหนวยงานใดที่ตอง
ปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือเปนหนาที่ของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตองรีบดําเนินการป
การปรับปรุงแกไขทันที โดยบริษัทฯ จะถือวาหนาที่ดังกลาว เปนสวนหนึ่งของ
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งานที่หนวยงานนั้นๆ ตองรับผิดชอบและถือเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลงานประจําปของ
พนักงานที่เกี่ยวของดวย

13. การบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ มีการบริหารงานบุคคลเพื่อการสรรหา คัดเลือก พัฒนา สงเสริม และรักษาไวซึ่งพนักงานที่มี
ความรูความสามารถและมีคุณภาพ โดยถือวาเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคกร รวมถึงการสงเสริมใหเกิด
ภาพลักษณอันดีภายในหนวยงาน ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
ระยะยาว จึงไดกําหนดแนวทางในการปฏิ
างในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
การบริหารทรัพยากรบุคคลไวดังนี้
(1) พนักงานจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เปนสวนหนึ่งขององคกร
(2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อวาจางใหดํารงตําแหนงตางๆ จะกระทําดวยความเปนธรรมโดยคํานึงถึง
คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการ
ประสบการณ
ณ สภาพรางกายและขอกําหนดอื่นที่จําเปนแกพนักงาน
ในตําแหนงนั้นๆ
(3) บริษัทฯ จะพิจารณากําหนดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรม ตามความเหมาะสมกับ
สภาพและลักษณะของงานและผลการปฏิบัติงานตามความรูความสามารถของพนักงานแตละคน
(4) บริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
านของพนั
พนักงานเปนรายบุคคลเปนประจําทุกปโดย
ใหผูบังคับบัญชาตามสายงานเปนผูประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ กําหนดไว
(5) บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทํางานใหเปนไปโดยปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะที่ดี
(6) บริษัทฯ เปดโอกาสและสงเเสริ
สริมใหพนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองไดโดยใหพนักงานมีสวน
รวมในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานของตนเองและของบริษัทฯ ใหดียิ่งขึ้น
(7) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝกอบรมและสัมมนาซึ่งถือเปนสวนสําคัญในการพัฒนาพนักงาน
ใหมีความรูความสามารถและมีคุณภาพ
ภาพยิ่งขึ้น
บริษั ทฯ กํา หนดนโยบายนี้ ขึ้นเพื่อ ใหพ นั กงานยึด ถือ และปฏิบัติ ตามเพื่อ ใหเ กิดความเป นระเบี ย บ
เรียบรอย มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีซึ่งกันและกัน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความ
เจริญกาวหนาของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ถือวาผูบังคับบัญชาในแตละสายงานเปนสวนที่สําคัญยิ่ง ซึ่งจะตอง
รับผิดชอบการบริหารงานและการบริหารบุคคล ตลอดจนการสงเสริมความสัมพันธอันดีของพนักงานกับบริษัทฯ
และพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีดังกลาวดวย
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14. รายการทางการบัญชีและการ
ละการเงิน
บริษัทฯ กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ย วกับรายการทางบัญชีแ ละการเงิน โดยใหมีก ารบันทึกรายการอยา ง
ถูกตอง ครบถวน สามารถตรวจสอบได สอดคลอง เปนไปตามนโยบายทางบัญชีของบริษัทฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวของโดยพนักงาน ทุกคนตองยึดหลักความซื่อสัตยและมีจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ความถูกตองของการบันทึกรายการ
(ก) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอยางของบริษัทฯ จะตองถูกตอง ครบถวน สามารถตรวจสอบได
โดยไมมีขอจํากัดหรือขอยกเวนใดๆ ทั้งสิ้น
(ข) การลงรายการบัญชีและการบันทึกรายการทางธุ
ทางธุรกิจจะตองเปนไปตามความเปนจริง ไมมีการ
บิดเบือนหรือสรางรายการเท็จ ไมวาจะดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตาม
(ค) พนักงานทุกคนทุกระดับตองดําเนินการทางธุรกิจใหสอดคลองกัน และเปนไปตามระเบียบ และ
ขอกํ าหนดตา งๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเ อกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุ ร กิจ ที่
ครบถวนถูกตอง โดยใหขอมูลที่เพียงพอ และทันเวลาเพื่อใหพนักงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับการบันทึก
และจัด ทํา รายการทางบัญ ชี และการเงินทุกประเภทของบริ ษัทฯ สามารถลงบัญ ชีได โดยมี
รายละเอียดที่ถูกตองครบถวน
(2) รายงานทางการบัญ
ญชีชีและการเงิน
(ก) พนั ก งานทุก คนตอ งไม กระทํ า การบิ ด เบื อ นข อ มูล หรื อสร า งรายการเท็ จ ไมว า จะเป น ข อ มู ล
ทางดานบัญชีและการเงิน หรือขอมูลทางดานการปฏิบัติงานตางๆ ของบริษัทฯ
(ข) พนักงานทุกคนตองตระหนักวา ความถูก ตองครบถวนของรายงานทางบัญ ชีแ ละการเงิน เป น
ความรับผิดชอบรววมกั
มกันของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
(ค) พนักงานทุกคนที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและ
มและ/หรื
หรือ ใหขอมูลรายละเอียดประกอบ
รายการทางบัญชีและการเงินอยางถูกตอง ครบถวนตามความเปนจริง
(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย
(ก) พนักงานทุกคนทุกระดับจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อให
การจัดทําและการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เปนไปอยางถูกตองครบถวน
และสมบูรณ
(ข) พนักงานทุกคนทุกระดับจะตองยึดหลัก ความซื่อสัตยสุจริต ปราศจากอคติและมีความซื่อตร
ตรงใน
การบั นทึ กและจัด เก็ บ ข อมู ล ซึ่ง หมายรวมถึ งการไมยุง เกี่ ยวกับ กิจ กรรมที่ผิดกฎหมาย หรื อ
ผิดจริยธรรมดวย
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15. การรายงานเหตุการณทุจริตหรือการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย
บริษัทฯ กําหนดมาตรการและขั้นตอนใหผูบริหารบริษัทฯ ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝาฝน
กฎหมาย หรือมีการกระทําที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
อันไดแก
(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.
ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) มีการกระทําความผิดในทางทุจริต คอรรัปชั่น
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันทีรวมทั้งหา
มาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก

16. การรักษาความลับ
บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการและแน
หนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการค
ทางกา าที่มีสาระสําคัญตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไมสามารถเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนได ดังนี้
(1)

การรักษาความลับของบริษัทฯ
(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร ลูกจางของบริษัทฯ จะตองรักษาความลับของขอมูลและ
เอกสารที่ไมสามารถเปดเผย และ
และ/หรื
หรือเปนความลับทางการคา รวมทั้งสูตรการประดิษฐ
คิดคนตางๆ ซึ่งถือเปนสิทธิของบริษัทฯ แตเพียงผูเดียว
(ข) ผูที่ดํา รงตํา แหน งกรรมการบริษั ทฯ ผูบ ริห าร พนักงาน ลูกจา งของบริษัทฯจะตองไม
เปดเผยขอมูลแและเอกสารที
ละเอกสารที่เปนความลับ หรือความลับทางการคานั้นๆ เมื่อพนจากหนาที่
ไปแลว
(ค) ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ตองทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลและจะตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด เพื่อปองกัน ไมใหขอมูลอันเปนความลับ ถูก
เปดเผยโดยไมเจตนา
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(2)

การกําหนดชั้นความลับของขอมูล
(ก) ขอมูลลับทางการคาของบริษัทฯ ตองไดรับการปกปดมิใหรั่วไหล โดยกําหนดตาม
ความสําคัญของขอ มูล เชน ขอมูล ที่เปดเผยได ขอมูล ปกปด ขอมูลลับ ขอ มูล ลับ มาก
เปนตน
(ข) การใชขอมูลภายในรวมกันตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายเทานั้น

(3)

การใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอก
(ก) กรรมการหรื อ ผูบ ริ ห ารที่บ ริษั ท ฯ มอบหมายจะเป น ผูใ ห ความเห็ น ชอบในข อ มู ล ที่ จ ะ
เปดเผยออกสูสาธารณชนเทานั้น
(ข) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูรวมทุนอื่นๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูรวมทุนดวย
(ค) เพื่อ ปฏิบั ติตามขอ กํา หนดของ ตต.ล.ท. และ/หรื
หรือ กฎหมายอื่นที่ เกี่ย วขอ งวา ดว ยการ
เปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงไดกําหนดใหผูที่ตองการขอมูล
ขาวสารจากบริษัทฯ ติดตอขอรับขอมูลไดที่เลขานุการบริษัทฯ

(4)

การแสดงความเห็นตอบุคคลภายนอก
(ก) โดยปกติผผููบริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ตองไมเปดเผยหรือแสดงความเห็ นตอ
บุคคลภายนอก
(ข) ขอใหผูบริหารและหรือพนักงานถามตนเองกอนวาทานมีหนาที่ในการตอบคําถามเหลานั้น
หรือไม หากไม มีห น าที่ ก็ก็ข อให ป ฏิเ สธการแสดงความเห็ นตา งๆ ดว ยความสุภ าพและ
แนะนําใหไปสอบถามจากหนวยงานที่กําหนดขางตนโดยตรงตอไป

17. การซื้อขายหลักทรัพยและใชขอ มูลภายใน
(1)

(2)

(3)

การเก็บรักษาขอมูลหรือเปดเผยขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอง
ดําเนินการใหเหมาะสม คํานึงถึงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และมีความถูกตองตามที่
กฎหมายกําหนด โดยไมนําขอมูลนั้นไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวหรือของบุคคคลอื่น
หามกรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของกับขอมูลหรือธุรกรรมอันเปนความลับและมีผล
ตอราคาหลักทรัพยเปดเผยขอมูลตอสาธารณะหรือเปดเผยไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ หมายรวมถึง
บุคคลในครอบครัวของตนเองดวย
บริษัทฯมีมาตรการในการจัดการขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยและยังไมสามารถ
เปดเผยตอผูลงทุน โดยบริษัทฯ จัดทําและเก็บรักษารายชื่อบุคคลวงในที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
ทําธุรกรรมที่อาจมีผลกระทบตอราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ
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(4)

(5)

ในกรณีที่ธุรกรรมลับตามที่กลาวมาขางตน มีความจําเปนตองทดสอบความตองการของตลาด
เชน การเพิ่มทุน การเสนอซื้อหลักทรัพย บริษัทฯ จะจํากัดจํานวน รายชื่อของทีมงานผูที่สามารถ
เขาถึงขอมูลไวใหชัดเจนและกําหนดผูมีหนาที่รับผิดชอบดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลไวโดยเฉพาะ
ในทุกธุรกรรม
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของกับขอมูลตองไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯหรือ
ของบริษัทที่ตนเขาไปเกี่ยวของงจากการทราบธุ
จากการทราบธุรกรรม เมื่อขอมูลดังกลาวยังไมไดมีการเปดเผยตอ
สาธารณะ

18. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประ
ในสถานประกอบการ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการ
ดังตอไปนี้
(1) พนักงาน/ลูลูกจางทุกคน ทุกระดับ ตองไมจําหนาย เสพ หรือมีพฤติกรรมเกี
กรรมเกี่ยวของกับยาเสพติด
(2) ใหผูบังคับ บัญชาทุกคนทุกระดับ ชั้นตองกระทํา ตนเปน แบบอยา งที่ดีตลอดจนใหคํา ปรึกษา
แนะนําชวยเหลือพนักงานที่มีปญหาเกี่ยวของกับยาเสพติดทําการบําบัดรักษาและฟนฟูเพื่อให
พนักงานมีแนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
(3) ใหพนักงานทุกคนทุกระดับตองมีบทบาทและมีสวนรวมในการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติ ด ตามนโยบายของบริษั ท ฯ รว มกั น สอดส อ งว า มี สิ่ ง ผิ ด กฎหมายหรื อ มี บุ ค คลที่ มี
พฤติกรรมที่นาสงสัยโดยแจงหรือสงขาวใหผูบังคับบัญชาหรือฝายบริหารทรัพยากรบุคคลฯ
ทราบทันที หรือในโอก
ในโอกาสแรกที่สามารถจะทําได
(4) ใหพนักงานทุกคนทุกระดับตองใหความรวมมือในกรณีที่บริษัทฯอาจทําการสุมตรวจหาสารเสพ
ติด และหากพนักงานคนใดถูกตรวจพบสารเสพติด บริษัทฯโดยผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจะ
ดําเนินการลงโทษทางวินัยตามคูมือและระเบียบปฎิบัติวาดวยขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานและ
จัดสงพนักงานดังกลาวไปบําบัดรักษาตอไป โดยใหถือวาชวงเวลาที่เขารับการบําบัดรักษาเปน
วันลากิจพิเศษที่ไมไดรับคาจางจากบริษัทฯ แตอยางใด
(5) บริษัทฯเปดโอกาสใหแกพนักงาน
งาน/ลูลูกจางหลังเขารับการรักษาบําบัดจนสามารถเลิกจากยาเสพ
ติดโดยเด็ดขาดแลวกลับเขาทํางานกับบริษัทฯไดตอไป ทั้งนี้พนักงานดังกลาวจะตองนําเอกสาร
หลักฐานจากแพทยผูเชี่ยวชาญมายืนยันหรืออางอิงดวย
(6) บริษัทฯ และพนักงานทุก คนทุกระดับตองให
องใหความรวมมือตอทางราชการในการแจง ขอ มู ล
ขาวสารและพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับยาเสพติดในทุกกรณี
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19. จรรยาบรรณของพนั
พนักงาน
พนักงานพึงยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้อยางสม่ําเสมออยูตลอดเวลา ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบและตระหนักในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายและมุงมั่นที่จะสรางความกาวหนาและความมั่นคงใหกับตนเองและบริษัทฯ อยาง
จริงจัง
(2) รวมกันสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน ทํางาน
และแกไขปญหารวมกันเปนทีมอยางมืออาชีพ โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พรอม
ที่จะปรับเปลี่ยนไปสูสิ่งที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง และใชทักษะในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
(3) เอาใจใสอยางจริงจังและปฏิบัติหนาที่ดวยความมานะอดทน มุงมั
งมั่นที่จะสรางและพัฒนาบริษัทฯ
ไปสูความเปนเลิศ
(4) ใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและดูแลรักษาไมใหเสื่อมคาผิดปกติหรือ
สูญหาย รวมทั้งไมนําทรัพยสินของบริษัษทั ฯ ไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและผู
องตนเอง
อื่นหรือนําไปใช
ในทางที่มิชอบหรื
หรือผิดกฎหมาย
(5) ตองรัรักษาความลับของลูกคา คูคาและบริษัทฯ อยางเครงครัดและจะตองไมเปดเผยความลับที่
เกี่ยวของกับกิจการของบริษัทฯ หรือนําขอมูลขาวสารภายในไปแสวงหาประโยชนใดๆ ไมวาจะ
เพื่อตนเองและหรือผูอื่นโดยมิชอบ
(6) ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนใดๆ เพื่อตนเองและ
ตนเองและ/หรือผูอือ่นื โดยมิชอบ
(7) ใหความรวมมือและชวยเหลือในการทํางานกับผูรวมงานทุกคนเพื่อประโยชนของบริษัทฯ และ
เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยูในองคกรเดียวกัน
(8) เอาใจใสแ ละชวยดําเนินการใดๆ ที่จ ะรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความสะอาด
ปลอดภัยและมีสภาพแวดลอมที่ดี
(9) ถายทอดความรู
วามรูและประสบการณในการทํางานแกผูรวมงาน โดยยึดประโยชนของบริษัทฯ เปน
สําคัญ
(10) ไมใสรายหรือกลาวรายตอบริษัทฯ ผูบริหารและผูรวมงานโดยปราศจากมูลความจริง
(11) พนั ก งานจะตอ งปฏิบั ติ ต ามระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ของบริษั ทฯ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งโดย
เครงครัดและสม่ําเสมอ ตลอ
ตลอดจนสนั
ดจนสนับสนุนและใหความรวมมือในการปฏิบัติตามจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ ใหเกิดผลอยางจริงจัง
(12) ใหแจงผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทราบหากพบวามีการกระทําใดๆ ในบริษัทฯ
โดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย
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(13)

ควรหลีก เลี่ ยงหรือ ไมก ระทําการใดๆ ที่ อ าจจะก อใหเ กิ ดความเ
ความเสีสี ย หายตอ ภาพลัก ษณ และ
ชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ โดยสวนรวม
ขอพึงปฏิบัติเมื่อมีปญหา

จริ ย ธรรมในการประกอบธุ ร กิจ และขอ พึ ง ปฏิ บัติข องพนั ก งานที่กํ า หนดไว นี้ค งจะไมส ามารถ
ครอบคลุ ม ถึ ง ทุ ก เรื่ อ ง ทุ ก กรณี ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ป ญ หาในทางปฏิ บั ติ เ กิ ด ขึ้ น พนั ก งานควร
ปรึกษาหารือผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อชี้แนะแนวทางที่เห็นวาสมควรและเหมาะสมเปนกรณีๆ ไป
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ภาคผนวก
บทนิยาม
“ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
“ต.ล.ท.” หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
“บริษัทจดทะเบียน” หมายถึง บริษัทที่มีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
“หลักทรัพย” หมายถึง หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนกู หรือหลักทรัพยแปลงสภาพ
“หลักทรัพยแปลงสภาพ” หมายถึง หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื
จะซื้อหุน หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อ
หุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได
“หุนกูแปลงสภาพ” หมายถึง หุนกูแปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทมหาชนจํากัด ที่ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนที่ออก
โดยบริษัทมหาชนจํากัดนั้น
“ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน” หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกโดยบริษัทมหาชนจํากัดที่ใหสิทธิ
ที่จะซื้อหุนที่ออกโดยบริษัทมหาชนจํากัด
“ใบแสดงสิ
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได” หมายถึง ตราสารที่บริษัทมหาชนจํากัดออกใหแกผูถือหุนตาม
สวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละคนที่มีอยู เพื่อใหผูถือหุนนั้นหรือบุคคลอื่นที
นที่รับโอนตราสารดังกลาวใชเปนหลักฐาน
ในการใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทมหาชนจํากัดนั้น โดยสิทธิดังกลาวเปนสัดสวนกับจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละ
คนมีอยู
“ผูบริหาร” หมายถึง ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารง
ตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง การทําธุรกรรมระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกับกรรมการ ผูบริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึถึง บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย และใหรวมถึง
บุคคลที่มีความเกี่ยวของตามมาตรา 89/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
พ 2535 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งหมายถึง
(ก) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ
(ข) คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (ก)
(ค) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอํานาจควบคุมกิจการ
(ง) บุคคลใดที่กระทําการดวยความเขาใจหรือความตกลงวา หากบริษัททําธุรกรรมที่ใหประโยชนทาง
การเงินแกบุคคลดังกลาว บุคคลดังตอไปนี้ จะไดรับประโยชนทางการเงินดวย ทั้งนี้เฉพาะการทํา
ธุรกรรมดังกลาว
 กรรมการของบริษัทฯ
 ผูบริหารของบริษัทฯ
65

เอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.66 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562
 บุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ

 กรรมการของบุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการบริษัทฯ

 คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (1)(2)(3) หรือ (4)

“บริษัทใหญ” หมายถึง
(ก) บริษัทที่ถือหุนในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
(ข) บริษัทที่ถือหุนตาม (ก)) เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ค) บริษัทที่ถือหุนตอไปเปนทอดๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่ถือหุนในบริษัทตาม (ข)) โดยการถือหุนของบริษัท
ดังกลาวในแตละทอดมีจํานวนเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
ที่ถูกถือหุนนั้น
(ง) บริษัทที่ถือหุนในบริษษััทฯ ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมรวมกันเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหุน
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
การถือหุนของบริษัทหรือของบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
“บริษัทยอย” หมายถึง
(ก) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทฯ มีอํานาจควบคุมกิจการ
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บริษัทยอยตาม (ก) มีอํานาจควบคุมกิจการ
(ค) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่อยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการตอเปนทอดๆ โดยเริ่มจากการ
อยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการของบริษัทยอยตาม (ข)
“บริษัทรวม” หมายถึง
(ก) บริษัทที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนที่
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น
(ข) บริษัทที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยมีอํานาจในการมีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ
การดําเนินงานของบริษัทแตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาวและไมถือเปนบริษัทยอยหรือ
กิจการรวมคา
การถือหุนของบริษัทหรือบริษัทยอยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
“บริษัทยอยลําดับเดียวกัน” หมายถึง บริษัทยอยในลําดับเดียวกันตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปนบริษัท
เดียวกัน
“ผูถือหุนรายใหญ” หมายถึง ผูถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุน
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้การถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
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“อํานาจควบคุมกิจการ” หมายถึง
(ก) การถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
นิติบุคคลนั้น
(ข) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนของนิ
นของนิติบุคคลหนึ่งไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม หรือไมวาเพราะเหตุอื่นใด
(ค) การมีอํานาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแตกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม
“ผูที่เกี่ยวของ” หมายถึง บุคคลหรือหางหุนสวนที่มีความสัมพันธกับบุคคลใดในลักษณะใดลั
กษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) คูสมรสของบุคคลดังกลาว
(ข) บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว
(ค) หางหุนสวนสามัญซึ่งบุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เปนหุนสวน
(ง) หางหุนสวนสามัญจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความ
รับผิด หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุนรวมกันเกินรอยละ
ยละ30 ของหุนทั้งหมดของหาง
หุนสวนจํากัด
(จ) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก)) หรือ (ข) หรือหางหุนสวน
ตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุนรวม
รวมกันเกินรอยละ 30 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น
หรือ
(ฉ) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)หรือหางหุนสวนตาม
(ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุนรวมกันเกิน กวารอยละ 30 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลว
ทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกลาวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคล
“กรรมการที
กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน
ารงาน” หมายถึง กรรมการที่ดํารงตํา แหนงเปน ผูบ ริห าร กรรมการที่ทํา หนาที่
รับผิดชอบในการดําเนินการใดๆ เยี่ยงผูบริหาร รวมถึงกรรมการที่มีมีอํานาจลงนามผูกพัน เวนแตจะแสดงไดวาเปน
การลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น
“ความเห็นที่เปนอิสระ” หมายถึง การแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดย
ไมตองคํานึงถึงผลประโยชนนใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคล
หรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมมีสถานการณใดๆ ที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน
“การควบคุมภายใน” หมายถึง กระบวนการ แผนการจัดองคกร ระบบงาน และวิธีการซึ่งมีอยูภายในองคกรซึ่ง
ไดรับการออกแบบไวโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารขององคกร โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหเกิดความ
มั่นใจอยางสมเหตุสมผลเกี่ยวกับ
(ก) ความเชื่อถือไดและความมีคุณภาพสมบูรณของขอมูล
(ข) การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการ กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ
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(ค) การดูแล ปกปอง ระวังรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ
(ง) การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีป ระสิทธิภาพ และบรรลุ วัตถุป ระสงคและเปา หมายของการ
ดําเนินงานหรือแผนงานที่กําหนดไว
“สิทธิขั้น พื้นฐานของผูถือหุน ” หมายถึง สิทธิของผูถือหุนในการซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงกํา ไรของ
กิจการ การไดรับขาวสาร ขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือ
หุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงิน
ปนผล การกําหนดหรือการแกไไขข
ขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการ
พิเศษ เปนตน
“ผูถือหุนที่มีนัย” หมายถึง ผูถือหุนในกิจการใดเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
กิจการนั้น และการถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
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แบบเปดเผยรายการขัดแยงทางผลประโยชนของ TAE
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) วาดวยหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจของ TAE กําหนดใหบุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงานดวยมาตรฐานขั้นสูงสุด โดยบุคลากรทุก
ระดับจะตองเปดเผยรายการที่เปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของ TAE
รายงานฉบับนี้เปนรายงานประเภท (โปรดทําเครื่องหมาย X ในชอง )
รายงานประจําป

รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ

ขาพเจาไดอานคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ TAE (ฉบับปรับปรุง.......) และ
ขอความในแบบการเปดเผยฯ ฉบับนี้อยางครบถวนและทําความเขาใจอยางดีแลว โดยขาพเจาจะปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด ทั้งนี้ ขาพเจารับทราบ
ทราบวาการละเวนหรือฝาฝน ไมปฏิบัติตามคูมือดังกลาว อาจตองไดรับโทษทางวินัย
ตามขั้นตอนการลงโทษ และความรายแรงของการกระทํา
ขาพจาจึงขอรายงานดังตอไปนี้
(โปรดทําเครื่องหมาย X ในชอง

และเพิ่มเติมขอมูลหากจําเปน (ถามี))))

ขาพเจา ไมมี รายการที่อาจเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของ TAE
ขาพเจา มี รายการที่อาจเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของ TAE
โดยมีลักษณะของรายการดังตอไปนี้
มีการทําธุรกรรมที่มีขอตกลงทางการคาทั่วไป ระหวาง TAE หรือบริษัทในเครือ TAE กับ
ขาพเจา โดยใชชื่อขาพเจาเอง
ขาพเจา โดยใชชื่ออื่น (ระบุชื่อ) .......................................................................................
ผูที่เกี่ยวดองในครอบครัวขาพเจา
(หมายถึ
หมายถึง คูสมรส บิดา มารดา บุตรร) หรือ ผูแทนของขาพเจ
เจา
ชื่อ (นาย
นาย/นาง/นางสาว) ......................................... นามสกุล .....................................
เกี่ยวดองเปน ................................................................................................................
.............................................................................................
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ขาพเจา ขอรายงานดังตอไปนี้ (กรุ
กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม (ถามี))
1. รายละเอียดของรายการ
2. วิธีการแกไข ในกรณีที่ขาพเจาดําเนินการแกไขปญหาแลว (ถามี))
พนักงานลงชื่อ : ..........................................................................
(.........................................................................)
รหัสพนักงาน : ...........................................................................
..........................................................
ตําแหนง : ..........................................................................
ชื่อยอหนวยงาน : ..........................................................................
วันที่ : .................../................................/...................
...../................................/...................
ความเห็นของผูบังคับบัญชา :
รับทราบ
อื่น ๆ .............................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
................................................................................................................................................
ลงชื่อ : ..........................................................................
(.........................................................................)
ตําแหนง : ..........................................................................
วันที่ : .................../............................./.......................
.................../..............
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