นโยบาย
การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
ของ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุงแกไขใหม ครั้งที4่
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

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. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
2.1 แนวปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
2.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
2.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการมีสวนไดเสีย
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
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
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

สารบัญ(ตอ)

หนา

5.8 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
5.9 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
5.10 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
5.11 แผนการสืบทอดงานและพัฒนากรรมการและผูบริหาร
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สวนที่ 3 จริยธรรมธุรกิจ
1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
2. การปฎิบัติตอบริษัทและผูถือหุน
3. การปฏิบัติตอลูกคา
4. การปฏิบัติตอพนักงาน
5. การปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหนี้
6. การปฎิบัติตอคูแขงทางการคา
7. ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
8. ความเปนกลางทางการเมือง
9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและทรัพยสินทางปญญา
10. การจัดซื้อ จัดจาง
11. ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
12. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
13. การบริหารทรัพยากรบุคคล
14. รายการทางการบัญชีและการเงิน
15. การรายงานเหตุการณทุจริตหรือการปฎิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย
16. การรักษาความลับ
17. การซื้อขายหลักทรัพยและใชขอมูลภายใน
18. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
19. จรรยาบรรณของพนักงาน
สวนที่ 4 ภาคผนวก
คำนิยามทั่วไป
เอกสารอางอิง
แบบเปดเผยรายการขัดแยงทางผลประโยชน

41
42
42
44
44
47
47
49
49
50
50
51
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62
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65
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69
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ประกาศ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน)
คูมือการกำกับดูแลกิจการเลมนี้ไดรวบรวมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและนโยบายการ
ตอตานทุจริตคอรรัปชั่นรวมถึงระเบียบปฏิบัติของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) ทั้งที่มีอยูแลว
และที่กำหนดเพิ่มเติมเปนมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจและใชเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน
ทุกระดับที่เกี่ยวของคือ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคน การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเกิดขึ้นไดก็ดวยความ
รวมมือรวมใจจากบุคลากรทุกคนทุกระดับดังกลาวขางตน ดังนั้น จึงถือเปนภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ
ทุกคนที่จะตองทำความเขาใจและปฏิบัติใหถูกตองดวย
คูมือการกำกับดูแลกิจการเลมนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยใหยกเลิกคูมือการกำกับดู แล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจฉบับเดิมทุกฉบับและใหใชคูมือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้แทน
ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับสำหรับการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เปนตนไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
ดวยลายลักษณอักษณเปนอยางอื่น

ลงชื่อ..............................................
(นายวิรัช อภิเมธีธำรง)
ประธานกรรมการ
16 ธันวาคม 2564

ลงชื่อ.............................................
(นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
16 ธันวาคม 2564

ลงชื่อ.............................................
(นายสมชาย โลหวิสุทธิ์)
ประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส
16 ธันวาคม 2564
ลงชื่อ.............................................
(นางสมฤดี สุวรรณรูป)
ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลิต
16 ธันวาคม 2564

ลงชื่อ......................................................
(นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช)
ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ
16 ธันวาคม 2564
1

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
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วิสัยทัศน (VISION)
“เปนผูนำในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ”

พันธกิจ (MISSION)
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) มุงมั่นที่จะผลิต
และสงเสริมการใชเ อทานอลเปนพลังงานทดแทน โดยการรวมมื อกับ
หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและ เอกชนใหเกิดบูรณาการในการ
พั ฒ นาการใช เ อทานอลเป น เชื ้ อ เพลิ ง ภายใต ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี
ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อประโยชนตอองคกร ผูถือหุน พันธมิตรธุรกิจและผูมี
สวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ความสำคัญของการมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดวยความมุงมั่นที่จะเปนองคกรชั้นนำในการดำเนินธุรกิจเพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับผูถือหุนและ
ผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย เพื่อสรางมูลคาเพิ่มขององคกรและสงเสริมใหองคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคงใน
ระยะยาว บริษัทฯ จึงใหความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ จึงไดจัดทำคูมือการ
กำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฉบับนีเ้ พื่อใชเปนหลักในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) เสริ ม สรา งระบบบริ ห ารจัดการใหม ี ความโปรง ใส มี ม าตรฐานที่ ช ั ดเจน ซึ่ งจะช ว ยใหบ ริ ษัทฯ
มีศักยภาพในการแขงขันและปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น
(2) เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูลงทุน ผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียตอการดำเนินธุรกิจทุกฝาย ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ มีสวนในการเพิ่มมูลคาหุนและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
(3) เปนเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได เพื่อการปรับปรุงแกไขการดำเนินงานให
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(4) สรางกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผูบริหาร ตอผูมีสวนไดเสียและผูเกี่ยวข อง
ทุกฝาย รวมทั้งการสรางภาระผูกพัน เพื่อใหฝายบริหารใชอำนาจในขอบเขตที่กำหนดอยางชัดเจน
(5) สรางกรอบใหการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกำหนดที่
เกี ่ ย วข อง กั บ การดำเนิ น งานของบริ ษ ั ท ฯ และเป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
(6) สรางระบบการใชทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีการใชอยางคุมคา ประหยัดและ
คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม

หลักปฏิบัติและกลไกติดตามการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
หลักการกำกับดูแลกิจการรวมทั้งนโยบาย จริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดถี ือเปนภาระหนาที่อยางหนึ่ง
ที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ที่ตองยึดเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และตอง
ไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูในคูมือฉบับนี้
บริษัทฯ คาดหมายให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ รายงานถึงการปฏิบัติที่ขัด
หรือสงสัยจะขัดตอหลักการตางๆ ในคูมือฉบับนี้ตอผูบังคับบัญชา โดยใหถือเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาในการ
สอดสองดูแลและใหคำแนะนำผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหปฏิบัติตามนโยบาย หลักการและจริยธรรมที่กำหนดอยาง
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ถูกตอง โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรคูมือฉบับนี้บนเว็บไซตของบริษัทฯ http://www.thaiagroenergy.com และ
ระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ http://www.intranet.com/TAE เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก
ระดับของบริษัทฯ ไดนำไปเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินงานตอไป
ในกรณีที่มีขอสงสัยในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งนโยบายและหรือจริยธรรมธุรกิจใดๆ ใน
คูมือฉบับนี้ พนักงานของบริษัทฯ สามารถใชดุลยพินิจของตนเองกอนในเบื้องตน โดยการสอบถามตัวเองกอนวา
สิ่งที่ทำนั้น
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

การกระทำนั้นขัดตอกฎหมายหรือไม
การกระทำนั้นขัดตอนโยบายหรือจริยธรรม หรือสงผลเสียตอภาพลักษณของบริษัทฯ หรือไม
การกระทำนั้นสงผลเสียตอผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ อยางรายแรงหรือไม
การกระทำนั้นเปนที่ยอมรับและสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม
การกระทำนั้นกอใหเกิดแนวปฏิบัติที่ไมดีในอนาคตหรือไม

กรณีไมแนใจหรือไมอาจตัดสินใจไดวาดุลยพินิจของตนเองถูกตองหรือไม ควรหารือผูรวมงาน ปรึกษา
ผู  บ ั ง คั บ บั ญ ชาตามลำดั บ ชั ้ น หรื อ กรรมการแล ว แต กรณี ผู  บ ั ง คั บ บั ญ ชามี ห น าที ่ ใ ห ค ำแนะนำในขั ้ น ตน แก
ผูใตบังคับบัญชาหรือสอบถามไดที่เลขานุการบริษัทฯ
หากบุคลากรพบการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือขัดกับหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบาย จริยธรรมธุรกิจ
ฉบับนี้ใหแจงขอรองเรียนหรือขอกลาวหาไปยังชองทางตางๆ ตามที่ระบุไวในนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือ
ขอรองเรียน ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสเพื่อคุมครองผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นกับผูแจง

การรองเรียนและการแจงเบาะแสการกระทำผิด
บริษัทฯไดกำหนดนโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสียตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจหรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต คอรัปชั่นหรือประพฤติมิชอบของบุคคล
ในองคกร ทั้งจากพนักงานและผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหมีกลไกการมีสวนรวมของทุกคนดังตอไปนี้
(1) การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
เพื่อสงเสริมใหผูบริหารพนักงานดำเนินธุรกิจอยางถูกตองโปรงใส ตรวจสอบได หากผูมีสวนไดเสียคนใด
มีความประสงคจะติดตอกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไมผานผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความ
คิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจงเบาะแสหรื อขอรองเรียนตางๆ เชน การปฏิบัติงานที่
ไมถูกตองหรือมีขอบกพรอง การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรม 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
 ผานระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ http://www.intranet.com/TAE
 ทางโทรศัพท ติดตอ ผูจัดการฝายตรวจสอบ หมายเลข 081-802-7001
 สงทาง E-mail padetpai@yahoo.com และ/หรือ Suphachai@thaiagroenergy.com
(2) ขอบเขตการรองเรียนและแจงเบาะแส
(ก) การไมปฏิบัติตามนโยบายดานการดำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและนโยบายตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นหรือฝาฝนกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯหรือการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของ
บริษัทฯ ตลอดจน ขอสังสัยพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น
(ข) การกระทำที่ทำใหบริษัทฯ เสียผลประโยชนหรือกระทบตอชื่อเสียงของบริษัทฯ
(ค) ไมไดรับความเปนธรรมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติงานของพนักงานหรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของทางธุรกิจ
(3) การคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวทางในการคุมครองผูใหขอมูลหรือแจงเบาะแสผูกระทำผิด โดยจะ
เก็บรักษาขอมูลของผูรองเรียนและใหขอมูลไวเปนความลับ โดยผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
เรื่องดังกลาว มีหนาที่เก็บรักษาขอมูล ขอรองเรียนและเอกสารหลักฐานไวเปนความลับ หามเปดเผย เวนแตเปน
การเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกำหนด
ผูมีสวนไดเสียที่แจงเบาะแสหรือขอเรียกรองตามขอ(1) ขางตน ไมตองเปดเผยชื่อแตอยางใดและบริษัทฯ
ไดกำหนดมาตรการปองกันผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนไวในระเบียบปฏิบัติงาน โดยมิใหถือวาการแจงเบาะแส
หรือขอเรียกรอง มีความผิดทางวินัย แมวาการกระทำดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ
(4)การพิจารณาขอรองเรียนหรือเบาะแส
(ก) ขอมูลที่เกี่ยวของกับการรองเรียนหรือแจงเบาะแสมานั้น ตองมีความชัดเจนและสามารถนำไป
สืบหาขอเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนตอไปได
(ข) ขอรองเรียนหรือเบาะแสที่ไดรับแจงถือเปนความลับ บุคคลที่เกี่ยวของจะไดรับความคุมครองสิทธิ
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก
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(ค) บริ ษั ทฯมี ขั ้น ตอนตรวจสอบหาข อเท็ จ จริ งและตอบกลั บ ไปยัง ผู  ร องรี ย นหรือแจง เบาะแสใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ ขอเท็จจริงเปนกรณีไป
(5) หนวยงานที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบหาขอเท็จจริง
กรณีรองเรียนเรื่องทั่วไป

กรณีแจงเบาะแสทุจริตคอรรัปชั่น

ผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส

ผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส

หนวยงานรับเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแส
ฝายทรัพยากรบุคคลรับเรื่องรองเรียนหรือ
แจงเบาะแสเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร
หลักฐานทั้งหมดในกระบวนการตรวจสอบ
หาขอเท็จจริง
แตงตั้งคณะทำงานสอบสวนซึ่งจะดำเนินการ
ตามคำสั่งการของประธานเจาหนาที่บริหาร

หนวยงานรับเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแส
ฝายตรวจสอบรับเรื่องรองเรียนหรือ
แจงเบาะแสที่ไดรับผานประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เก็บรวบรวมขอมูลเอกสารหลักฐาน
ทั้งหมดในกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริง
แตงตั้งคณะทำงานสอบสวนซึ่งจะดำเนินการ
ตามคำสั่งการของประธานเจาหนาที่บริหาร

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

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

(6) ขั้นตอนดำเนินการสอบหาขอเท็จจริงหลังจากมีผูแจงเบาะแสหรือขอเรียกรอง
(ก) ขั้นตอนลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน ฝายทรัพยากรบุคคลหรือฝายตรวจสอบดำเนินการ
ลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแสที่ไดรับจากชองทางที่บริษัทฯกำหนดไวหรือประธานกรรมการ
ตรวจสอบตามแตกรณี
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(ข) การแตงตั้งคณะทำงานสอบสวน หนวยงานที่รับเรื่องรองเรียนหรือเบาะแสแจงเรื่องตอประธาน
เจาหนาที่บริหารเพื่อแตงตั้งคณะทำงานสอบสวน (เวนแตฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูที่ถูกรองเรียนหรือถูกกลาวหา
ใหประธานกรรมการตรวจสอบแจงเรื่องโดยตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร)
(ค) คณะทำงานสอบสวนดำเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริงดวยการรวบรวมขอมูลและเอกสาร
หลักฐานรวมทั้งสอบสวนผูที่เกี่ยวของเพื่อสรุปผล จากนั้น จัดทำรายงานสรุปผลเสนอประธานเจาหนาที่บริหารเพื่อ
พิจารณาและสั่งการและเสนอตอประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่สั่งการให
ดำเนินการสอบสวน ในกรณีที่มีความจำเปนตองสั่งพักงานพนักงานเพื่อทำการสอบสวนขอเท็จจริง ใหกระทำการ
สอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน
(ง) รายงานสรุปผลการดำเนินการ ปดเรื่องรองเรียนและแจงผลกลับยังผูรองเรียนเมื่อคณะทำงาน
สอบสวนดำเนินการตามคำสั่งการแลวเสร็จ ใหหนวยงานที่รับเรื่องรองเรียนตามแตกรณีดำเนินการแจงตอบกลับ
ผลใหผูรองเรียนทราบ
(จ) การควบคุมและติดตามผล ฝายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติของ
หนวยงานที่เกี่ยวของวาสอดคลองและเปนไปตามขั้ตอนการปฏิบัติงานใหมที่กำหนดหรือสั่งการหรือไม ทั้งนี้ตอง
รายงานผลตอประธานเจาหนาที่บริหารและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบตอไป
(ฉ) ใหคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบเบาะแสหรือขอรองเรียนให
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาตอไป
(7) มาตรการแกไขและชดเชยคาเสียหาย
ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟง
ขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนโดยจะรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการปองกัน
มิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก และจะพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตามเหตุและผล
ของเรื่องเปนแตละรายแตละกรณีๆ ไป
(8) การรองเรียนหรือแจงเบาะแสเท็จหรือโดยไมสุจริต
ในกรณีที่บริษัทฯพบวา มีการรองเรียนหรือแจงเบาะแสเท็จหรือโดยไมสุจริต หากผูแจงเบาะแส
หรือรองเรียนเปนพนักงานของบริษัทฯ จะไดรับการลงโทษทางวินัยและกรณีเปนบุคคลภายนอกหากกระทำการ
ดังกลาวทำใหบริษัทฯไดรับความเสียหาย บริษัทฯจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลดังกลาว
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สวนที่ 2 หลักการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตยสุจริต (FAIRNESS AND INTEGRITY)
มีความรับผิดชอบตอผลงาน (ACCOUNTABILITY) ตระหนักในหนาที่ (RESPONSIBILITY) มีการดำเนินงานที่โปรงใส
(TRANSPARENCY) สงเสริมใหมีการปฏิบัติที่เปนธรรมอยางเสมอภาคและเปนที่เชื่อถือของ ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ (STAKEHOLDERS) มุงมั่นที่จะสรางคุณคาใหแกกิจการและผูมีผลประโยชนรวมกันในระยะยาวเพื่อให
บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

หลักการกำกับดูแลกิจการ
หลักการกำกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ
ผูบริหาร พนักงาน และผูถือหุน โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม ซึ่งคณะกรรมการไดกำหนดหลักการพื้นฐานใน
การกำกับดูแลกิจการเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเปนหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้
(1) ดำเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและฝายจัดการอยางชัดเจนเปนที่เชื่อถือและ
เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
(2) ดำเนินการใหเชื่อมั่นไดวากระบวนการตางๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภายใตระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถวงดุลอำนาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการ
ดำเนินงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและมีกระบวนการเปดเผยขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ดำเนินการใหเชื่อมั่นไดวารายงานทางการเงินสะทอนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แทจริง
รวมทั้ ง มี การประเมิน และวางมาตรการในการป องกันและจัดการความเสี่ ย งใหอยู ในระดับที่
เหมาะสม
(4) ดำเนิ นการกั บ ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ด ว ยความรอบคอบอย างมี เหตุ มี ผ ล โดยยึ ด ถือ
ประโยชนของบริษัทฯ เปนที่ตั้ง
(5) ปลูกฝงคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามใหผูบริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตยสุจริต
มีวินัยและมีความสำนึกในหนาที่และความรับผิดชอบของตนและตอทีมงานพรอมที่จะปรับเปลี่ยน
ไปสูสิ่งที่ดีขึ้นและรูจักตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
(6) มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยการ
รับฟงความเห็นรวมทั้งประเมินและทบทวนตนเอง เพือ่ พัฒนาและสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดอยูเสมอ
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(7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนรวมทั้งสิทธิของผูมีสวนไดเสียและ
ปฏิบัติตอบุคคลเหลานั้น ดวยความเปนธรรมและเสมอภาคอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ
และเปดโอกาสให ผู มีส วนได เสียมีส ว นรวมแสดงความคิดเห็นและมีชองทางแจ งเบาะแสหรื อ
ขอรองเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือขอบกพรองตางๆ ตลอดจนมีมาตรการชดเชยในกรณีที่
ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
(8) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และตอชุมชน
สังคมโดยสวนรวมและคำนึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยการเขาไปมี
สวนรวมในการสรางสรรคและหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวม
ตามสถานภาพของบริษัทฯ
(9) ดำเนินการใหมีมาตรการปองกันผูหนึ่งผูใดใชขอมูลภายในเพื่อนำไปแสวงหาประโยชนในทางมิชอบ
(10) กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริตหรือมีการ
ปฏิบัติฝาฝนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญโดยจะตองรายงานทันทีเพื่อจะไดรีบแกไขขอบกพรองหรือผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น โดยมิชักชารวมทั้งหามาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นอีก

แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
1. สิทธิของผูถือหุน
บริษัทฯ ใหความสำคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยไมกระทำการใดๆ
อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน และสงเสริมใหผูถือหุนทุกรายไดใชสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมาย
กำหนดและสิทธิที่ตนเองสมควรไดรับ เชน การเขารวมประชุมผูถือหุน การมีสวนแบงในกำไรของบริษัทฯ การ
แต ง ตั ้ ง กรรมการและกำหนดค า ตอบแทนเป น รายป การได ร ั บ ข า วสารข อ มู ล ของบริ ษ ั ท ฯ เป น ต น ดั ง นั้ น
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติไว ดังตอไปนี้
1.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุน
(1.1.1) บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิของผูถือหุน การปกปอง
สิทธิและสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิขั้นพื้นฐาน ดำเนินการตามขั้นตอนการประชุมอยางถูกตอง
ตามที่กฎหมายกำหนด
(1.1.2) บริษัทฯ จัดใหมีเว็บไซตเพื่อเสนอขอมูลที่สำคัญ ขาวสารตางๆ เชน รายงานงบการเงินประจำ
ไตรมาส งบการเงินประจำป และรายงานประจำป(แบบ 56-1 One Report) รวมทั้งหนังสือ
เชิญประชุมผูถือหุนซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ประชุมและแผนที่แสดงตำแหนงที่ตั้ง
สถานที่ประชุมวาระการประชุมและขอมูลประกอบการตัดสินใจในแตละวาระ แบบฟอรม
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(1.1.3)

(1.1.4)

(1.1.5)

(1.1.6)
(1.1.7)
(1.1.8)

หนังสือมอบฉันทะและกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุมพรอมทั้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติใน
ที่ประชุมอยางครบถวนซึ่งเปนขอมูลเดียวกับที่จัดสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร
ขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ อยางนอย 30 วันกอนการประชุม เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลา
ศึกษาและพิจารณาขอมูลอยางเพียงพอ
บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมผูถือหุน โดยอำนวยความสะดวกสถานที่จัดประชุมตั้งอยูใจกลาง
เมือง สามารถเดินทางไดโดยงาย เพื่อความสะดวกแกผูถือหุนในการเดินทาง และจัดใหมีเวลา
ดำเนินการประชุมอยางเหมาะสมเพียงพอ
ระบุขอมูล วัน เวลา สถานที่ ขัน้ ตอนและวาระการประชุมผูถือหุนเปนเรื่องๆไวอยางชัดเจน โดย
มีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระหรือประกอบมติที่ขอ ไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือ
หุนหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
บริษัทฯ ไดกำหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ และผูบริหาร เขารวมประชุม
ผูถือหุนทุกครั้ง เวนแตจะมีภารกิจที่สำคัญทำใหไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได โดย
ประธานในที่ประชุมไดจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันใน
การแสดงความคิดเห็นและซักถาม ขอสงสัย ซึ่งบริษัทฯ ไดจดบันทึกประเด็นขอซักถาม หรือ
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวนไวในรายงานการประชุมและ
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ
บริษัทฯ เปดโอกาสใหสิทธิแกผูถือหุนสงคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมลวงหนาไดประมาณ
สามสิบวันกอนการประชุม โดยสงผานทางเว็บไซตหรือโทรสารของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน (AGM Checklist)
ซึ่งจัดทำโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
ใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและการเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหม
ลวงหนา โดยบริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไมต่ำกวารอยละ 1
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริ ษัทฯ มีสิทธิจะเสนอเรื่องที่จะบรรจุเปนวาระการ
ประชุมผูถือหุนและการเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมลวงหนา โดยเปดรับเรื่องกอนการประชุม
ผูถือหุนตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป โดยผูถือหุนจะตองเสนอเรื่องเปน
ลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการบริษัทฯ หรือสงผาน
ทางเว็บไซต เพื่อแจงในเบื้องตน แลวจึงจัดทำเปนหนังสือสงถึงเลขานุการบริษัทฯ
 โดยสงทางไปรษณียมาที่
เลขานุการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
888/114 ชั้น 11 อาคารมหาทุนพลาซา ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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 สงทาง E-Mail Address : prapatsorn.k@thaiagroenergy.com
โทรศัพท : 02-6273890-4 โทรสาร : 02-6273889
 http://www.thaiagroenergy.com/contactus
ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน และการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปน
กรรมการรายใหมจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดและแจงใหทราบลวงหนาแลวเทานั้น
(1.1.9) เชิญผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ/หรือ ผูถือหุน บุคคลที่มีความเปนอิสระ ทำหนาที่เปนสักขี
พยานในการตรวจนับหรือตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนและเปดเผยไว
ในรายงานการประชุมผูถือหุน
(1.1.10) ใหดำรงสัดสวนของผูถือหุนรายยอย (Free Float) ไมนอยกวา 150 รายและถือหุนรวมกันไม
นอยกวารอยละ 15 ของทุนชำระแลวโดยพิจารณาจากรายงานการกระจายหุน (Free Float)
ซึ่งบริษัทฯ จัดทำขึ้นจากรายชื่อผูถือหุนที่ปรากฎ ณ วันกำหนดรายชื่อผูถือหุนหรือวันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจำป
(1.1.11) แจงมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียงในแตละ
วาระ ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป
(1.1.12) ใหจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนเผยแพรบนเว็บไซตบริษัทฯ และจัดสงใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของภายใน 14 วันนับแตวันประชุม

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผูถือหุนใหไดรับการปฏิบัติและปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานทุกรายอยางเทาเทียมกัน
และเปนธรรม รวมทั้งไดมีมาตรการปองกันไมใหมีการขัดแยงทางผลประโยชนหรือการใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนใหแกตนเองและผูอื่นโดยมิชอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดแนวปฏิบัติตอผูถือหุนอยาง
เทาเทียมกันไว ดังนี้
2.1 แนวปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
(2.1.1) บริษัทฯ อำนวยความสะดวกแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทั้งการเขารวมประชุม การไดรับ
สารสนเทศและการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือ
เชิญประชุมโดยระบุความเห็นของคณะกรรมการ พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมแตล ะ
วาระ ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมประมาณ 15-30 วัน ซึ่งเกินกวาระยะเวลาที่กำหนดไว
ตามกฎหมายพรอมทั้งโฆษณาคำบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วัน
กอน วันประชุม เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและศึกษาขอมูลตางๆ ไดอยาง
ละเอียด ถี่ถวนสำหรับการเขารวมประชุมและการลงมติในแตละครั้งรวมทั้งเผยแพรข อมูล
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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
อำนวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยบริษัทฯ จะจัดสง
หนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค เพื่อใหผูถือหุนสามารถเลือกใชไดพรอมทั้ง
แนบหลักเกณฑ การแนบเอกสารหลักฐาน ตลอดจนคำแนะนำวิธีการมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุน
สามารถจัดเตรียมไดถูกตองและไมเกิดปญหาในการเขารวมประชุม นอกจากนี้ ผูถือหุนยัง
สามารถดาวนโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ อีกชองทางหนึ่ง
บริษัทฯ ไมมีการลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาขอมูลของบริษัทฯ และการเขาประชุม
ผูถือหุน เชน ไมแจกเอกสารที่มีขอมูลสำคัญเพิม่ เติมในที่ประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน ไมเพิ่ม
วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสำคัญ โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไมจำกัด
สิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน
ใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง หุนประเภทเดียวกันมี
สิทธิออกเสียงเทาเทียมกันเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
บริษัทฯ เปดโอกาสใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และเสนอ
แตงตั้งกรรมการรายใหมลวงหนากอนการประชุม โดยกำหนดวิธีปฏิบัติไวลวงหนาอยางชัดเจน
และแจงใหผูถือหุนทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนด โดยผานชองทางระบบเผยแพร
ขอมูลของ ต.ล.ท. และบนเว็บไซตของบริษัทฯ
ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอื่นเปน
ผูรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุมแทน ซึ่งบริษัทฯ ไดเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุน โดยการเสนอ
ให กรรมการอิ ส ระเป นผู  รั บ มอบฉั น ทะจากผู  ถ ื อหุ น ในการเข า รว มประชุ มและออกเสี ย ง
ลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุน โดยจะระบุรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระผูรับ
มอบอำนาจไวในหนังสือมอบฉันทะที่แนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมดวย
ในการประชุมผูถือหุนบริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนนเพื่อสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนน
เสียงในวาระที่สำคัญ และการเลือกตั้งกรรมการ โดยใชวิธีเลือกกรรมการเปนรายบุคคลเพื่อ
ความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณีมีขอโตแยงในภายหลัง
คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผูถือหุนโดยเรียงตามวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญ
ประชุมและไมมีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา นอกเหนือจาก
ที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมเพื่อความเปนธรรมตอผูถือหุนที่ไมไดเขารวมประชุม เวนแตใน
กรณีจำเปนเพื่อประโยชนของบริษัทฯ และไดปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑและกฎหมายที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด
บริษัทฯ ไดกำหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน โดยหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุ ก คนทุ ก ระดั บ ของบริษ ั ท ฯ ใช ข อมู ลภายในของบริ ษ ั ท ฯ ที ่ย ั งไม ได เ ป ดเผยต อ
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สาธารณชนอันเปนสาระสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลั กทรั พย ของบริษัทฯ ไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย หากบริษัทฯ พบวา กรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ กระทำผิดขอหามตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว บริษัทฯ จะดำเนินการ
ตามกฎหมายและลงโทษตอผูกระทำความผิด
(2.1.10) บริษัทฯ ไดกำหนดใหมีการรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหารใหที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
(2.1.11) บริษัทฯ ไดกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการใชขอมูลภายในของ
บริษัทฯ ที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะชนไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและบุคคลอื่น ดังนี้
(ก) บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการ และผูบริหารทราบถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือครอง
หลั กทรั พยในบริ ษั ทฯ ของตนเอง คู  ส มรส บุ ต รที ่ ย ัง ไม บรรลุ น ิต ิ ภาวะและบุ คคลที ่ ถื อ
หลักทรัพยแทน ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสำนั กงาน
ก.ล.ต. และแจงใหทราบถึงบทลงโทษตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

“ผูบริหาร” หมายถึง ผูบริหารตามบทนิยามขางทายนี้ และใหหมายความรวมถึงผู ดำรง
ตำแหนงระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงิน ที่ เปนระดับผู จัด การฝ ายขึ้ น ไปหรื อ
เทียบเทา
ในกรณีที่กรรมการและผูบริหาร จะทำการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ จะตองแจงตอ
คณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาอยางนอย 1 วันทำการซื้อขาย
หามไมใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการ และพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทฯ
เปดเผยขอมูลภายในดังกลาวแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของและหาม
ไมใหซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงหนึ่งเดือนกอนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร
ตอสาธารณชน
หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการ และพนักงานใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมได
เปดเผยสาธารณชนอันเปนสาระสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไป
ใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตนและ/หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ หากฝาฝน
ขอกำหนดดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผู กระทำ
ความผิดอยางเด็ดขาดตามเหตุและผลของเรื่องที่เกิดขึ้นเปนแตละรายแตละกรณีๆ ไป
ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการฝาย หรือพนักงานของบริษัทฯกระทำผิด อั นเปน
ความผิดอาญาตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทฯ จะดำเนินการ
ลงโทษอยางรุนแรงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันดังนี้
- ตัดเงินเดือนหรือคาตอบแทน
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- ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปนผูบริหาร ผูจัดการฝายหรือพนักงานโดย
ถือวาจงใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ หากเปนกรรมการ ใหเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนของบริษัทฯ
- แจงการกระทำความผิดต อตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- แจงความดำเนินคดีตอตำรวจหรือพนักงานสอบสวน
- ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
(ฉ) บริ ษั ทฯ คาดหมายให กรรมการ ผู บ ริห าร และพนักงานทุ กคนทุกระดับ ของบริษัทฯ
รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติ ที่ ขัดหรือสงสั ยจะขั ดกับหลั กการนำข อมูลภายในของ
บริ ษ ั ท ฯ ไปใช เ พื ่ อ ประโยชน ส  ว นตน ต อ ผู  บ ั ง คั บ บั ญ ชา โดยให ถ ื อ เป น หน า ที ่ ของ
ผูบังคับบัญชาในการสอดสองดูแลและใหคำแนะนำผูใตบังคับบัญชาในการนำขอมูลภาย
ในของบริษัทฯ ไปใช เพื่อใหมีการปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดอยางถูกตอง
2.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ ไดกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนอันไดแก
รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเพื่อให
เปนไปตามขอกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
(2.2.1) หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเชนเดียวกันกับ
กิจการของบริษัทฯ หรือเปนธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยง
กันอันอาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ
หากมีความจำเปนในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตอง
ไดรับการอนุมัติรายการตามเกณฑในขอ (2) – (4) ดังตอไปนี้
(2.2.2) บุคคลที่มีสวนไดเสียหรือที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะไมสามารถอนุมัติรายการ
ที่เกี่ยวของกับตนได
(2.2.3) การกำหนดราคาหรือคาตอบแทนจะตองเปนไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการคาทั่วไป
โดยคำนึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสำคัญ
(2.2.4) คณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาใหความเห็นกอนทำรายการดัง กลาว ถาคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไมมีความชำนาญในการใหความเห็นในเรื่องใดหรือรายการใด บริษัทฯ จะตองจัด
ใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณา
กลั่นกรองกอนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯและหรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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(ก) ในกรณี รายการดังกลาวเปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึง
กระทำกั บ คู  ส ั ญ ญาทั ่ ว ไปในสถานการณ เดี ย วกั น ด ว ยอำนาจต อรองทางการค าที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
แลวแตกรณี หรือรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคา
โดยทั่วไป บริษัทฯ จะตองนำขอตกลงดังกลาวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ กอนทำรายการนั้น ทั้งนี้เปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ข) บริษัทฯ จะตองเปดเผยการทำรายการดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ล.ต. และ
ต.ล.ท. กำหนดรวมทั้งเปดเผยไวในรายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) ดวย
2.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ไดกำหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหารและ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนี้
2.3.1 วัตถุประสงค
(1)

(2)

(3)

เพื่อดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กำหนดให
กรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอยเพื่อใหบริษัทฯ มีขอมูลประกอบการดำเนินการตามขอกำหนดเกี่ยวกับการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเปนรายการที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และ
อาจจะนำไปสูการถายเทผลประโยชนของบริษัทฯ และบริษัทยอยได
เพื ่ อดำเนินการใหเป นไปตามกฎหมายว าด วยหลั กทรั พย และตลาดหลั กทรัพยท ี่ กำหนดให
กรรมการและผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย
สุจริต (FIDUCIARY DUTIES) ซึ่งตองตัดสินใจโดยไมมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางอ อมใน
เรื่องที่ตัดสินใจ ฉะนั้นการรายงานการมีสวนไดเสียดังกลาว จึงเปนประโยชนตอการติดตามดูแล
ใหการทำหนาที่ของกรรมการและผูบริหารใหเปนไปตามหลักการดังกลาวขางตน
เพื่อดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดใหกรรมการแจงให
บริษัทฯ ทราบโดยมิชักชาเมื่อมีกรณีดังตอไปนี้
(ก) มีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหวางรอบปบัญชี
โดยระบุขอเท็จ จริ งเกี ่ยวกับลั กษณะของสัญ ญา ชื่อของคูสั ญญาและสวนไดเสีย ของ
กรรมการในสัญญานั้น (ถามี)
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(ข) ถือหุนหรือหุนกูในบริษัทฯและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ในระหวางรอบปบัญชี (ถามี)
2.3.2 การรายงานมีสวนไดเสีย
(1)

(2)

(3)

ใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอยโดยใหแจงตอเลขานุการบริษัทฯ ตามแบบฟอรมที่บริษัทฯ กำหนดดังนี้
(ก) การรายงานครั้งแรกใหแจงภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันที่ประกาศของบริษัทฯ มีผลใช
บังคับหรือนับตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการและหรือผูบริหาร
ในกรณีที่เปนการแตงตั้งภายหลังจากวันที่ประกาศของบริษัทฯ มีผลใชบังคับแลว
(ข) การรายงานการเปลี่ยนแปลงหลังจากรายงานครั้งแรกตาม (ก) ขางตน ใหแจงภายใน
สามวันทำการนับตั้งแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการสวนไดเสียที่แจงดังกลาว
ใหเลขานุการบริษัทฯ จัดสงสำเนารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารที่แจงตอ
บริษัทฯ ตาม (1) ขางตน ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
เจ็ดวันทำการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น และใหเลขานุการบริษัทฯเก็บรักษารายงาน
การมีสวนไดเสียที่กรรมการและผูบริหารแจงตอบริษัทฯ ตาม (1) เพื่อใหบริษัทฯ ใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงคขางตน
บริษัทฯ จะตองเปดเผยรายงานการมีสวนไดเสียที่กรรมการและผูบริหารแจงตอบริษัทฯ ตาม
(1) ขางตนไวรายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ทั้งนี้เฉพาะรายการที่มี
บทบัญญัติกฎหมายกำหนดใหเปดเผยเทานั้น

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ใหความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวของไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย สงเสริมใหเกิดความรับผิดชอบระหวางบริษัทฯ
กับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ในการสรางความมั่นคงที่ยั่งยืนของบริษัทฯ
3.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
(3.1.1) บริษัทฯ ไดกำหนดกรอบของจริยธรรมทางธุรกิจ โดยแจงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติและ
เผยแพรไวในรายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเปน
แนวปฏิบัติตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน
และผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน ผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้
สังคมและสิ่งแวดลอม โดยไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น
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(3.1.2) บริษัทฯ ไดกำหนดมาตรการหรือชองทางในการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย โดยเปดเผยขอมูล
ที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสหรือขอ
รองเรียนผานคณะกรรมการตรวจสอบโดยไมผานผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสงผาน
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 081-802-7001
 สงทาง E-mail padetpai@yahoo.com และ/หรือ
Suphachai@thaiagroenergy.com
ไดโดยตรงโดยไมตองเปดเผยชื่อผูแจงเบาะแสหรือ ผูรองเรียนแตอยางใด เพื่อใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบขอมูลหรือขอเท็จจริงตามที่มีผูแจงเบาะแสดังกลาว แลว
นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาหามาตรการปองกันและพิจารณาชดเชย
คาเสียหายใหผูถูกละเมิดอยางเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเปนกรณีๆ ไป
(3.1.3) บริษัทฯ ไดกำหนด นโยบายดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกลาว เพื่อใหผูเกี่ยวของมัน่ ใจไดวาบริษัทฯ คำนึงถึงปจจัยดานความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
(3.1.4) บริษัทฯ ไดกำหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธี การรายงานการมีสว นได เสียของกรรมการ
ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ใหเปนไปตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ ตองดูแลการเปดเผยขอมูลสำคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน และที่มิใชขอมูล
ทางการเงินตางๆ อยางถูกตองครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกัน
และนาเชื่อถือ
4.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
(4.1.1) บริษัทฯ จัดใหมีชองทางการสื่อสาร และเผยแพรขอมูล ขาวสาร ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
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(1) บริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลทางการเงินและขอมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อยางถูกตอง
ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ และโปรงใสตามขอกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ผาน
ชองทางตางๆ และบนเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผู ใช
ขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกันและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยู
ตลอดเวลา
(2) บริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ เชน ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อผู
ถือหุนรายใหญ รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ใน
รายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) ทั้งนี้ เปนตามข อกำหนดของ ก.ล.ต. และ
ต.ล.ท.
(3) บริษัทฯ ไดกำหนดใหมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงาน
ทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจำป (แบบ 56-1 One
Report) เปนประจำทุกป
(4) บริษัทฯ เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ
จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุมในรอบป
ที่ผานมาและความเห็นจากการทำหนาที่ในเรื่องที่สำคัญ (ถามี)
(4.1.2) บริษัทฯ ไดกำหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและ
กิจกรรมตางๆที่เปนประโยชนใหแกผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหและประชาชนทั่วไปผูสนใจ
ใหไดรับทราบขอมูลของบริษัทฯ ดังนี้
(1) บริษัทฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบในการดูแลการจัดประชุม
ระดับสูงของบริษัทฯ เชน การประชุมผูถือหุน การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง
ดูแลใหบริษัทฯ คณะกรรมการและผูบริหาร ปฏิบัติใหเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย
และหนวยงานที่กำกับดูแล เปนตัวกลางในการติดตอสื่อสารระหวางผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย
ดานตางๆ กับบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธหรือแจงขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯหรือที่เปนไปเพื่อประโยชนตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกดาน
รวมถึงการรับขอเสนอแนะหรือประสานงานเพื่อชี้แจงขอสงสัยตางๆ โดยสามารถติดตอไดที่
 โดยสงทางไปรษณียมาที่
เลขานุการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
888/114 ชั้น 11 อาคารมหาทุนพลาซา ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 สงทาง E-Mail Address : prapatsorn.k@thaiagroenergy.com
โทรศัพท : 02-6273890-4 โทรสาร : 02-6273889
 http://www.thaiagroenergy.com/contactus
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(2) บริษัทฯ กำหนดใหผูบริหารตำแหนง ประธานเจาหนาที่ดานบริหาร ปฏิบัติหนาที่นักลงทุน
สัมพันธ เพื่อเปนตัวแทนบริษัทฯในการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารและกิจกรรม
ตางๆ แกนักลงทุน นักวิเคราะห ผูถือหุนและผูที่สนใจทั่วไป ใหไดรับขอมูลเชน การแถลง
ขาวสื่อมวลชน เผยแพรกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ และการเขารวม
กิจกรรมตางๆ นอกจากนี้ เพื่อชี้แจงขอมูลและขอซักถามตางๆ ทั้งนี้ ผูถือหุนและผูลงทุน
สามารถติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพท 02-6273890 – 94 โทรสาร 02-6273889

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการถือเปนหัวใจสำคัญยิ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯมีคณะกรรมการประกอบ
ไปดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ มีภาวะผูนำ มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระใน
การตัดสินใจ อุทิศเวลาและความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ
ซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯและผูถือหุน
5.1 คณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน)
5.1.1 องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมการ (Board of Directors) ประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวาหาคนซึ่ง
ไดรับการแตงตั้ งจากที่ป ระชุมผู ถื อหุ น ทั้งนี้กรรมการไมน อยกวา กึ ่งหนึ ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระจำนวนไมต่ำกวา
หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
(2) องคประกอบของกรรมการตองมีความหลากหลายมีทักษะดานอุตสาหกรรมและธุ รกิจ
กลยุทธ การบริหารจัดการ การบัญชีและการเงิน การตลาดและการขาย กฎหมายและการ
กำกั บ ดู แ ลกิ จ การและมี ค ุ ณ สมบั ต ิ ท ี ่ เ หมาะสมที ่ จ ะดำรงตำแหน ง กรรมการบริ ษั ท
จดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด
(3) การแตงตั้งกรรมการตองเปนไปตามวาระที่กำหนดโดยมีความโปรงใส ชัดเจนและตองมี
ประวัติและขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะแตงตั้งอยางเพียงพอ เพื่อประโยชนใน
การตัดสินใจของที่ประชุมผูถือหุน
(4) กรรมการจะตองผานการสรรหาตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดอยาง
ชัดเจนและโปรงใส ตามที่กำหนดไวในขอ 5.10
(5) การดำรงตำแหนงกรรมการในแตละวาระเปนไปตามที่กำหนดในกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจำกัดซึ่งในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง กรรมการตองออกตามวาระ
จำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที่สองภายหลัง
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จดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิไดตกลงกันเองเปนวิธีอื่น ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใด
จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตำแหนงกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมก็ไดโดย
บริษัทฯ ไมไดกำหนดจำนวนวาระที่กรรมการจะดำรงตำแหนงติดตอกันไดนานที่สุด
(6) นอกจากการพนตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนง เมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด
(ง) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด
(จ) ศาลมีคำสั่งใหออก
(7) ตองเปดเผยประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯทุกคนในรายงานประจำปทุ กป เพื่อให
ผูถือหุนไดรับทราบโดยทั่วกัน และระบุวากรรมการรายใดเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร
หรือกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร หรือกรรมการอิสระ
(8) คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯเพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุม
คณะกรรมการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกต อง
และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญใหกรรมการรับทราบ
(9) มีการแบงแยกอำนาจหนาที่ของประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารออกจาก
กันโดยชัดเจนเพื่อแบงแยกหนาที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหาร
กิจการประจำ
(10) เพื่อใหกรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดำรงตำแหนงไวดังนี้
(ก) กรรมการควรดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกินจำนวน
ดังตอไปนี้
 กรรมการที่เปนผูบริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR) หรือ FULL TIME
DIRECTOR ใหดำรงตำแหนงไดไมเกิน 4 บริษัท
 กรรมการที ่ ไ ม เ ป น ผู  บ ริ ห าร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR) หรื อ
กรรมการมืออาชีพ (PROFESSIONAL DIRECTOR) ใหดำรงตำแหนงได
ไมเกิน 6 บริษัท และ
(ข) ในกรณีที่กรรมการรายใดรายหนึ่งของบริษัทฯ จำเปนตองดำรงตำแหนง
กรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท ก็ใหชี้แจงผูถือหุนและ
ผูเกี่ยวของทราบถึงเหตุผลและผลตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการดังกลาวไว
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ในรายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) ดวย
(ค) ในการเสนอชื ่อ บุ ค คลเขา ดำรงตำแหน ง กรรมการของบริ ษ ั ทฯ นั ้ น ได
เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหนงที่บริษัทอื่นของผูที่ไดรับ
การเสนอชื่อใหดำรงตำแหนงกรรมการแตละคนใหผูถือหุนพิจารณากอน
ลงคะแนนแตงตั้งดวย
(ง) ผูบริหารระดับสูงที่จะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทใน
เครือจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน
5.1.2 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี อำนาจหน าที่ และความรั บผิ ด ชอบในการจัด การบริษ ัท ฯ ให เป นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตย
สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยสรุปมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญดังนี้
(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน
กำกับดูแลให ฝ ายจัด การดำเนิ นการให เป นไปตามที ่ กำหนดอยางมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกบริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดใหแก
ผูถือหุน โดยมีเรื่องที่สำคัญดังตอไปนี้
(ก) กำหนดโครงสรางการจัดองคกรของบริษัทฯ ใหมีระบบการบริหารงานและ
การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
(ข) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปภายใน 30 วันกอนวันสิ้นปทุกป
เพื ่ อ ให ฝ  า ยจั ด การใช ใ นการบริ ห ารงานให เ ป น ไปตามแผนงานและ
งบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเปนแตละปๆ ไป
(ค) อนุมัติโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรือการลดขนาด
ของกิจการที่เห็นวาจะเปนประโยชนสูงสุดตอการดำเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ไมรวมรายการที่ตองขอความเห็นชอบ
จากผูถือหุนตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลั กทรั พย (ก.ล.ต.) และตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทย
(ต.ล.ท.)
(ง) อนุมัติแผนการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกูและสินเชื่อ
ทางธุรกิจ ที่เพีย งพอและเหมาะสมต อการดำเนิน งานของบริ ษัท ฯ เปน
ระยะๆ
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(จ) จัดใหมีการทำงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัทฯ เพื่อใหผูสอบบัญชีที่ผูถือหุนแตงตั้งทำการตรวจสอบและรับรอง
ความถูกตองกอนนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนแตละปๆ ไป
(ฉ) พิจารณากลั่ นกรองเรื ่องที่จ ะเสนอขออนุมัต ิจากที ่ประชุมผู ถื อหุ นเป น
กรณีๆ ไป เชน การจายเงินปนผล, การเพิ่มทุน, การลดทุน, การออกหุนกู,
การขายหรื อการโอนกิ จการ, การซื้ อหรื อรับโอนกิ จการ, การควบรวม
กิจการ เปนตน
(ช) พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย วิสัยทัศน (VISION) พันธกิจ
(MISSION) ค า นิ ย ม (VALUES) และเรื ่ อ งอื ่ น ๆ ที ่ ส ำคั ญ และอาจจะมี
ผลกระทบต อ ฐานะการเงิน และผลการดำเนิน งานของบริ ษ ั ท ฯ ทั ้ ง ใน
ปจจุบันและอนาคต
(2) พิจารณากำหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และฝายจัดการอยางชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ อนุกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ อยาง
สม่ำเสมอ โดยมีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้
(ก) ประธานเจ า หน า ที ่ บ ริ ห ารจะมอบหมายและกำหนดอำนาจหน า ที ่ ใ ห
หนวยงานและพนักงานในระดับตางๆ ที่ปฏิบัติงานอยูลดหลั่นกันไปภายใน
ขอบเขตอำนาจที ่ ไ ด ร ั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ห ารโดยจั ด
ระบบงานใหมีการตรวจสอบและควบคุมซึ ่ง กันและกันอย างเปนระบบ
เพื่อใหมีการทำงานที่ประสานสอดคลองกันและบรรลุเปาหมายที่วางไว
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(ข) ฝายจัดการจะจัดใหมีการประชุมพนักงานระดับปฏิบัติงานเฉพาะกลุมยอย
หรือเฉพาะเรื่องเพื่อใหรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามความคืบหนา
ของโครงการที่ดำเนินการอยู รวมทั้งพิจารณาแกไขปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน (ถามี) เปนระยะๆ โดยสม่ำเสมอ
(ค) ฝ ายจัด การไดออกคำสั ่ งกำหนดวิ ธ ี ปฏิบ ั ติ งานในเรื่ องที่ สำคั ญ เพื ่อให
พนักงานมีความเขาใจและใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานอยางมีระบบและ
ประสานสอดคลองกัน
(ง) ฝ ายจัด การไดจัด ใหหนวยงานตางๆ มี ส ว นร วมในการทำแผนงานและ
งบประมาณประจำป โดยพนักงานระดับผูจัดการฝายขึ้นไปเขารวมประชุม
หารือเพื่อจัดทำแผนงานและงบประมาณของแตละฝายแลวนำมารวมกัน
เปนแผนงานและงบประมาณของทั้งบริษัทฯ เพื่อนำไปใชในการปฏิบัติงาน
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และควบคุมคาใชจายตางๆ ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให
บรรลุนโยบาย แผนงานและเปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว
โดยประธานเจาหนาที่บริหารจะเขารวมพิจารณากลั่นกรองกอนนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไปตามลำดับ และเมื่อนำ
แผนงานและงบประมาณไปใชในการปฏิบัติงานแลวก็จะมีการประเมินผล
เปนรายเดือนวาเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่วางไวหรือไม โดยจะมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแกไขแผนงานและงบประมาณใหสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวย
(จ) คณะกรรมการไดจัดตั้งฝายตรวจสอบขึ้นภายในองคกรของบริษัทฯ เพื่อดูแล
และตรวจสอบใหมีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระบบงานหรือตามมาตรการ
ควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นและเปนผูประสานงานตลอดจนสนับสนุนและ
ชวยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(ฉ) คณะกรรมการได จ ั ด ตั ้ ง คณะกรรมการตรวจสอบตามหลั ก เกณฑ และ
ขอกำหนดของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. โดยใหมีหนาที่และความรับผิดชอบใน
การกำกับดูแลกิจการใหเปนที่นาเชื่อถือและเปนประโยชนตอทุกฝายที่
เกี่ยวของ
(ช) คณะกรรมการไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหมีอำนาจหนาที่
ในการพิจารณาปญหาหรือปจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และหาทางลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงใหต่ำที่สุด
(ซ) คณะกรรมการจะวาจางที่ปรึกษาหรือผูชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่อง
เชน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เปนตน เพื่อใหความเห็น
ประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการเปนครั้งคราว
ตามความจำเปนของเรื่องเปนกรณีๆ ไป
(ฌ) คณะกรรมการไดจัดใหมีเลขานุการบริษัทฯ พรอมทีมงานเพื่อรับผิดชอบ
ดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการและผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
(3) จัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดใหมีระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รัดกุมและมีประสิทธิผลอยางเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตาม
การดำเนินงานในเรื่องตางๆ อยางสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เปน
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) ต อ งตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี (GOOD CORPORATE
GOVERNANCE) โดยยึ ด หลั ก ความยุ ต ิ ธ รรมและซื ่ อ สั ต ย ส ุ จ ริ ต (FAIRNESS AND
INTEGRITY) มีความรับผิดชอบตอผลงาน (ACCOUNTABILITY) สงเสริมใหมีการปฏิบัติที่
เป น ธรรมอย า งเสมอภาคและเป น ที ่ เ ชื ่ อ ถื อ ของผู  ม ี ส  ว นได เ สี ย ทุ ก ฝ า ยที ่ เ กี ่ ย วข อ ง
(STAKEHOLDERS) มุงมั่นที่จะสรางคุณคาใหแกกิจการและผูมีผลประโยชนรวมในระยะ
ยาวเพื่อใหบริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีขอบเขตอำนาจหนาที่ในการกำกับดูแลบริษัทฯ ใหปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตลอดจนประกาศและหรือขอบังคับ
ของ ก.ล.ต. และหรื อ ต.ล.ท. เช น การทำรายการที ่ เกี ่ ย วโยงกัน , รายการได มาหรือ
จำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญ เปนตน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ทุกเรื่องทุกประการ
(6) คณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลาย
คน หรือบุคคลอื่นใดกระทำการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการมอบอำนาจ
ไดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตามความจำเปนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมี
อำนาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบอำนาจไดทุกเรื่องทุกประการเมื่อ
เห็นสมควร
การมอบอำนาจดังกลาวในวรรคกอนตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจที่ทำใหผูรับมอบ
อำนาจสามารถพิ จ ารณาและอนุ ม ั ต ิ ร ายการที ่ ม ี ส  ว นได เ สี ย หรื อ มี ความขั ด แย ง ทาง
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ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการไดพิจารณาและอนุมัติไวแลว
(7) ต อ งจั ด ให ม ี ก ารประชุ ม คณะกรรมการอย า งน อ ยสามเดื อ นต อ ครั ้ ง และกำหนดให มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปนประจำทุกป
(8) สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยจัดทำจริยธรรม
ธุรกิจเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหพนักงานทุกระดับเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่
บริษัทฯ ใชในการดำเนินธุรกิจ และตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในและ
ระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตและการใชอำนาจที่ไมถูกต อง
รวมทั้งปองกันการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
(9) คณะกรรมการเปดโอกาสใหสิทธิแกกรรมการทุกคนในการเสนอวาระการประชุมเปนการ
ล ว งหน า อย า งน อย 10 วั น ทำการก อ นการประชุ ม โดยวิ ธ ี ส  ง วาระการประชุ ม ไปที่
เลขานุการบริษัทฯ ทาง E-Mail Address : prapatsorn.k@thaiagroenergy.com หรือ
โทรสาร : 0-2627-3889 เพื่อเลขานุการบริษัทฯ จะไดบรรจุเปนวาระการประชุมตอไป
(10) คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯและกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ
ซื่อสัตยสุจริต ดังตอไปนี้
(ก) จัดประชุมผูถือหุน และจัดประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามที่กฎหมาย
และขอบังคับของบริษัทฯ กำหนด
(ข) บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุนและมติที่ประชุม
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) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่กรรมการและผูบริหารรายงานตอ
บริษัทฯ
(ฉ) ใหคำแนะนำเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับ ขอกำหนด กฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ของบริษัทฯ และติดตามใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและ
สม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแกกรรมการ
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(ช) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมาย
กำหนดหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
(11) นอกจากนี้กรรมการแตละคนจะตองยึดถือและปฏิบัติดังตอไปนี้
(ก) ตองไมมีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหุนสวน
ไม จ ำกั ด ความรั บ ผิ ด ในห า งหุ  น ส ว นจำกั ด หรื อ เป น กรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง
เดี ย วกั น และเป น การแข ง ขั น กั บ กิ จ การของบริ ษ ั ท ฯ ไม ว  า จะทำเพื่ อ
ประโยชนของตนเองหรือผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
กอนที่จะมีมติแตงตั้ง
(ข) ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือ
โดยออมในสัญญาที่บริษั ทฯ หรือบริษัทในเครือทำขึ้น หรือถือหุนหรือ
หลักทรัพยอื่นในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลง
5.2 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เฉพาะเรื่องตามความจำเปนเพื่อดำเนินการในดาน
ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการโดยแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และฝายจัดการอยางชัดเจน โดยบริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ดังนี้
5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีองคประกอบและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ใหเปนกรรมการตรวจสอบ
ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติการแตงตั้งนั้น บริษัทฯจะตอง
เปดเผยรายชื่อ ประวัติ คุณสมบัติและความเปนอิสระ ซึ่งจะตองระบุไวในหนังสือเชิญประชุม
ที่เสนอแตงตั้งกรรมการตรวจสอบดวย
(2) เปนกรรมการอิสระและไมเปนกรรมการตอไปนี้
(ก) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงยกเวนการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision)
(ข) ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เปน
บริษัทจดทะเบียน

26

แอกเอกสารแนบทายรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.6 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

(3) มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวย
คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวนอยางนอย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหนง 3 ป เมื่อ
กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหนงหรือมีเหตุที่ไมสามารถอยูไดจนครบวาระ ทำ
ใหสมาชิกมีนอยกวาจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนจะตอง
แตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือนนับแต
วันที่จำนวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงาน
(5) มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
ต องมี กรรมการตรวจสอบอยา งนอยหนึ ่ งคนที ่ม ี ความรู  และประสบการณ เพี ย งพอที่ จ ะ
สามารถทำหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน และควรไดรับการอบรมและ
เสริมสรางความรูอยางตอเนื่ องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข องกับการดำเนิ นงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(6) คณะกรรมการตรวจสอบเป นผู  แต ง ตั ้ ง เลขานุ ก ารและผู  ช  ว ยเลขานุ การคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เปนระยะๆ ดวย
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ
ดังตอไปนี้
(1) สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
(2) สอบทานให บ ริ ษ ั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณา
ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) สอบทานให บริษั ทฯ มีการปฎิบั ติเปนไปตาม “นโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ การตอต า น
คอรรัปชั่น”
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(5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชี โดยคำนึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ
ของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของพนักงานที่ไดรับมอบหมายใหทำ
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา
รวมประชุมดวย อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(6) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
(7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำป (แบบ 56-1
One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จำนวนการประชุมและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติตาม
กฎบัตร
(ซ) รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(8) ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการ
กระทำดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ของบริ ษ ั ท ฯ ให ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต อ คณะกรรมการของบริ ษ ั ท ฯ เพื่ อ
ดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
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หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูบริหารไมดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข
ภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานวามีรายการ
หรือการกระทำดังกลาวตอสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ต.ล.ท.
(9) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบผูที่เกี่ยวของและเรื่องที่เกี่ยวของภายใน
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการวาจางหรือนำเอา
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาปรึกษาหารือและใหความเห็นไดตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม
(10) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปน
ระยะๆ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
(11) ปฏิ บ ั ต ิ ก ารอื ่ น ใดตามที ่ ค ณะกรรมการบริ ษ ั ท ฯ มอบหมายด ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯโดยตรงและคณะกรรมการบริษัทฯ
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ใหบริษัทฯ แจงมติการเปลี่ยนแปลงหนาที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ ต.ล.ท. กำหนดและนำสงตอ ต.ล.ท. ภายใน 3 วันนับ
แตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนีต้ ามขอกำหนดของ ต.ล.ท. วาดวยการรายงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
5.2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบดวย กรรมการ ผูบริหาร
และบุคคลที่มีความเหมาะสมจากทุกหนวยงานภายในบริษัทฯเพื่อใหมั่นใจไดวาครอบคลุมความรับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยงทั่ว ทั ้ง องค กร ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ฯ โดยตองมีองคประกอบและ
คุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ ตลอดจนมีความรู ความเขาใจถึงคุณสมบัติ
หนาที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2) กรรมการบริหารความเสี่ยงตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดำเนินงานและควร
ไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวของตอการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) กรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 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 ตามแตจะเห็นสมควร
โดยมีหนาที่ ความรับผิดชอบตอการเตรียมความพรอม สำหรับการจัดประชุม เตรียมวาระ
การประชุม เอกสารประกอบการประชุม และจัดสงใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคน
ทราบกอนการประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการบริหารความเสี่ยงไดสอบ
ทานขอมูลอยางละเอียด หรือขอขอมูลเพิ่มเติมกอนการประชุม และมีหนาที่จัดสงรายงานการ
ประชุมใหแกกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนภายใน 7 วันหลังจากการประชุมแตละครั้ง
การรับรองรายงานการประชุมจะดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งตอไป นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหนาที่จัดเตรียมขอมูล
สำหรับรายงานตอคณะกรรมการรตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทดวย
(5) เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใด ยกเวน
กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงดวย จึงมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะกรรมการบริหารความเสียงเทานั้น
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี หน าที ่ท ี ่ส ำคัญตามที ่ได รั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ดังตอไปนี้
(1) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนิ นงานการบริ ห ารความเสี ่ ย งของบริษ ั ท รวมถึ ง ให
คำแนะนำแกคณะกรรมการ และฝายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร ทั้งนี้
ตองครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 4 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risks : S),
ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risks : O), ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial
Risks : F), ความเสี่ยงดานกฎระเบียบและสัญญาตางๆ (Compliance Risk : C)
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(2) กำกับดูแลและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององคกร (Enterprise Wide
Risk Management) โดยมุงเนนเพิ่มการใหความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness)
ในแตละปจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการใชทรัพยากร และกระบวนการตาง ๆ อยาง
เหมาะสม
(3) ศึกษา วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง แนวโนม ที่เกิดและอาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบตอ
บริษัทฯทั้งภายในและภายนอก
(4) นำเสนอแผนงานและรายงานที่เกี ่ยวกั บความเพี ยงพอของการดำเนิ นการตามแผนงาน
และระบบการควบคุมความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษั ท
อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการนําเสนอขอมูลผลการประเมินความเสี่ยง
ตอการทุจ ริ ต คอร รั ปชั นในกิ จ กรรมต างๆของธุ รกิจ โดยระบุ งานที ่ม ี ความเสี ่ ยงสูง และ
ผลกระทบที ่ อาจเกิ ด ขึ ้ น รวมทั ้ง มาตรการป องกั นหรื อลดความเสี ่ ย งที ่ ม ี ประสิ ท ธิ ภ าพ
ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว โดยจัดทําเปนรายงาน
เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯอยางนอยปละ 2 ครั้ง
(6) ทำหนาที่เปนศูนยรวมในการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญตาง ๆ
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(8) คณะกรรมการบริ หารความเสี ่ย งอาจปรึกษาผู เชี่ย วชาญอิ ส ระได ในกรณี ที ่ จำเป นดวย
คาใชจายของบริษัทฯโดยตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนดำเนินการ
(9) กำหนดให ม ี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ หารความเสี ่ ย งอย างน อ ยไตรมาสละ 1 ครั้ ง
นอกจากนี้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการบริหารความเสี่ยงเกินกวากึ่ง
หนึ่ง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมไดตามที่จะเห็นสมควรและ
เหมาะสม
(10) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตละครั้งจะตองมีกรรมการบริหารความเสี่ยง
มาประชุมดวยตนเองเกินกวากึ่งหนึ่ง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเรื่ อง
ตาง ๆ ได ถาประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการบริหารความ
เสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเปนประธาน
(11) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหถือเสียงขางมากเปนมติ
ของที่ประชุมโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ใหบันทึก
ความเห็นของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เห็นชอบและมีความเห็นแย งในรายงานการ
ประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ดวย
(12) กรรมการบริหารความเสี่ยงผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใด หรือมีสวนไดเสียใด ๆ
ในเรื่องพิจารณาจะเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ไมได
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(13) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี อำนาจเชิ ญผูที่เกี ่ยวข อง หรือผูที่เห็นสมควรเขารว ม
ประชุมหรือขอใหชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวของได
5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษ ั ท ฯ ได แ ต ง ตั ้ ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค า ตอบแทนโดยให มี
องคประกอบ คุณสมบัติ รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน โดย “กสต.” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บริษัท ไทย อะโกร
เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
มีองคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนตามที่ระบุไวใน
กฎบัตร ดังนี้
(1) คณะกรรมการ กสต. มีจำนวนอยางนอย 3 (สาม) คน และอยางนอยตองมีกรรมการอิสระที่
ไมไดเปนพนักงานและหรือผูบริหารบริษัทจำนวนอยางนอย 1 คน
(2) เมื่อกรรมการ กสต. ครบวาระการดำรงตำแหนงหรือมีเหตุอื่นใดที่ทำใหไมสามารถอยูไดจน
ครบวาระ และมี ผ ลให จ ำนวนสมาชิ ก น อ ยกว า จำนวนที ่ ก ำหนดคื อ 3 (สาม) คน
คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองแตงตั้งกรรมการ กสต. รายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยาง
ชาภายใน 3 (สาม) เดือนนับแตวันที่จำนวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องใน
การดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต.
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการ กสต. เปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการ กสต. คนหนึ่งให
ดำรงตำแหนงประธานกรรมการ กสต.
(4) ใหคณะกรรมการ กสต.แตงตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมใหดำรงตำแหนงเปนเลขานุการ
คณะกรรมการ กสต. และผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
กสต. โดยตำแหนงเพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตลอดจน
เปนผูประสานงานให มี การรายงานตอ คณะกรรมการบริ ษั ทฯ และหรือหนวยงานอื ่น ที่
เกี่ยวของ (ถามี)
(5) เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ กสต. มีหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการ
กสต. แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใดทั้งสิ้นในทุกกรณี
(6) กรรมการ กสต. ตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต. และ
ควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต. เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการ กสต.
(7) กรรมการ กสต. รวมทั้งประธานกรรมการ กสต. มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ3 (สาม) ป
กรรมการ กสต. ซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได
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(8) นอกจากพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการ กสต. จะพนจากตำแหนงเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) พนจากตำแหนงกรรมการบริษัท
(ง) คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน
(จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎบัตรนี้
ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการ กสต. วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ กสต. แทนโดยบุคคลที่เขาเปน
กรรมการ กสต. แทนจะอยูในตำแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ กสต. ซึ่งตนดำรงตำแหนงแทน
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการ กสต. มี อ ำนาจหน า ที ่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที ่ ส ำคั ญ ตามที ่ ไ ด ร ั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรดังนี้
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผูบริหาร
(1) พิจารณากำหนดกระบวนการสรรหาผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่
หมดวาระหรือตำแหนงที่วางลงเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
(2) พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผูที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงอนุกรรมการชุดยอยตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหนงดังกลาววางลง
(3) พิจารณาสรรหาตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการผูจัดการและประธาน
เจาหนาที่ดานในกรณีที่ตำแหนงดังกลาววางลง เพื่อเสนอให คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
(4) เสนอแนะวิธ ี การประเมินผลการทำงานของ คณะกรรมการบริ ษั ทฯ ประธานเจ าหน า ที่
บริหารหรือกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง รวมทั้งติดตามผลการประเมินเพื่อเสนอ
ให คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณา
(5) ประเมินความเปนอิสระของกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหนาที่และเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริษัทฯ
(6) พิจารณาโครงสรางและคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทและ
อนุกรรมการชุดยอย โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ ความสามารถ
เฉพาะด านที่ เปน ประโยชน ต อบริ ษั ท เพื่ อเสนอ คณะกรรมการบริ ษั ทฯ พิ จ ารณาหรือ
ปรับปรุงแกไข
(7) พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไขตอ คณะกรรมการบริษัทฯ
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(8) พิจารณาแผนสืบทอดตำแหนงและกำหนดกระบวนการสรรหาตำแหนงประธานเจาหนาที่
บริหารและหรือผูบริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานำเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนอนุมัติการแตงตั้งเปนแตละรายแตละกรณีไป
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในสวนที่เกี่ยวกับการกำหนดคาตอบแทน
(1) เสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแก คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดยอยที่ คณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งขึ้น
(2) เสนอนโยบายการพิจ ารณาค าตอบแทนให แก ประธานเจ าหน าที ่ บริ หารหรื อกรรมการ
ผูจัดการและผูบริหารระดับสูง ใหสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัทและกำหนดวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) กอนนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
(3) พิจารณางบประมาณการขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนคาจางและการกำหนดเงินรางวัล
ประจำปของพนักงานที่ต่ำกวาระดับบริหาร ใหสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัท
และกำหนดวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR)
กอนเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
(4) พิ จ ารณาเสนอแนะโครงสร างเงิ นเดื อนค าจ าง ผลประโยชน และสวั สดิ การอื่ น ๆ ของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน
(5) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ใหแกกรรมการ
และพนักงาน กอนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบทั่วไป
(1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสต. ให คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
(2) มี อำนาจว าจางที่ป รึกษาหรื อผู เชี่ ยวชาญเฉพาะด านมาใหคำปรึ กษาหารือและหรือให
ความเห็นไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจ ายที่
เกิดขึ้น
(3) มีอำนาจเชิญผูบริหารและหรือผูที่เกี่ยวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงหรือใหสง
เอกสารที่เกี่ยวของไดทุกประการ
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย
(5) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ กสต. ตามที่ประธานกรรมการ กสต. เห็นสมควรและ
เหมาะสม โดยใหเลขานุการการนำสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการ กสต.
และผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน เพื่อใหมีเวลาในการพิจารณา
เรื่องตาง ๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
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(6) นอกจากนี้กรรมการ กสต. อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ กสต. เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยูใน
ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กสต. ไดตามที่จะเห็นสมควร
และเหมาะสม โดยใหเลขานุการดำเนินการเชนเดียวกับวรรคกอน
(7) กรรมการ กสต. ที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดที่พิจารณา หามแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติ
ในเรื่องนั้น ๆ โดยใหระบุชื่อกรรมการ กสต. และเรื่องที่มีสวนไดเสียไวในเอกสารประกอบ
การประชุมในเรื่องนั้น ๆ อยางชัดเจน
(8) ในการประชุมคณะกรรมการ กสต. แตละครั้งจะตองมีกรรมการ กสต. มาประชุมดวยตนเอง
เกินกวากึ่งหนึ่ง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเรื่องตาง ๆ ได
(9) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ กสต. ใหถือเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม
โดยประธานกรรมการ กสต. ไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ใหบันทีกความเห็นของกรรมการ
กสต. ที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ดวย
5.2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประกอบด ว ยบุ คคลากรจากทุ กหนว ยงาน โดยมีองค ประกอบและคุณ สมบั ต ิ ดั ง นี้ มี ประธาน
กรรมการ 1 คน กรรมการจำนวนอยางนอย 2 คน และใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเปนเลขานุการอีกจำนวน 1 คน
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(1) วาระกรรมการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (“CG COMMITTEE”)
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป กรรมการกำกับดูแล
กิจการที่พนจากตำแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได
(2) เมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการครบวาระการดำรงตำแหนงหรือมีเหตุที่ไมสามารถอยูได
จนครบวาระทำใหสมาชิกมีนอยกวาจำนวนที่กำหนดใน (1) ขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ
จะพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการกำคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายใหม ให
ครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือนนับตั้งแตมีสมาชิกไมครบถวนตาม (1) ขางตน
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงาน
(3) พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิ บั ติ ท ี่ ด ีในกิ จ กรรมด านต างๆ ให เปน ไปตามหลักการกำกั บดูแลกจการที ่ด ี (GOOD
CORPORATE GOVERNANCE)
(4) จัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการจัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE
GOVERNANCE HANDBOOK) เพื่อใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุ กระดับยึ ด เป น
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(5)
(6)

(7)

(8)

แนวทางในการปฏิบัติงานโดยถือเปนภาระหนาที่สำคัญที่ทุกคนตองไมละเลยในการปฏิบัติ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ติดตาม ปรับปรุงและสนับสนุนใหมีการเผยแพรวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ ดี ให
เกิดผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
พิจารณารูปแบบและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะอนุกรรมการชุดยอยรวมทั้งใหความเห็นเพื่อนำคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
เปนแตละปๆ ไป
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบอื่น
(ก) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให คณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบเปนระยะๆ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปพิมพเผยแพรไวใน
รายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(ข) มีอำนาจวาจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหคำปรึกษาหารือและหรือให
ความเห็นไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสมเปนแตละเรื่องแตละกรณีๆ ไปโดย
บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
(ค) มีอำนาจเชิญผูบริหารและหรือผูเกี่ยวของทุกระดับใหเขารวมประชุมชี้แจงและหรือ
ใหสงเอกสารที่เกี่ยวของไดทุกอยางทุกประการ
(ง) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายเปนแตละเรื่องแตละกรณีไป
โดยที ่คณะกรรมการกำกั บดูแลกิ จการซึ ่งประกอบด วยสมาชิ กที่เปนผูบริห ารซึ่ งไดรับ
ผลตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯ อยูแลวจึงไมได
กำหนดคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก

5.3 ภาวะผูนำและความเปนอิสระของกรรมการ
(1) คณะกรรมการมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน และกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการ
ตามนโยบาย และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนแกการดำเนินงานของบริษัทฯ
และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
(2) คณะกรรมการภายใตการนำของประธานกรรมการ สามารถควบคุมการดำเนินงานของผูบริหารได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการ
และประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการออกจากกันอยางชัดเจน
(3) คณะกรรมการตองประกอบดวย กรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถ โดย
กรรมการอิสระจะตองเขาถึงขอมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอยางเพียงพอที่จะสามารถแสดง
ความเห็นไดอยางเปนอิสระ รักษาประโยชนของผูที่เกี่ยวของและเขาประชุมโดยสม่ำเสมอ
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พรอมทั้งจัดทำรายงานรับรองความเปนอิสระของตนเมื่อไดรับการแตงตั้ง เพื่อเปดเผยในรายงาน
ประจำป (แบบ 56-1 One Report)
(4) ประธานกรรมการมีความอิสระไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหารและไมเปนประธานหรือ
สมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยหรือคณะอนุกรรมการ
(5) กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.รวมทั้ ง มี
คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดอยาง
เทาเทียมกันและดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง บริษัทฯ กับผูบริหาร หรือผู
ถือหุนรายใหญ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน นอกจากนี้ยังต อง
สามารถใหความคิดเห็นในการประชุมไดอยางเปนอิสระ
5.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือ
หุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับ
เดียวกัน หรือผูถือหุน รายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไม
รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนราย
ใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เปน บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยาง
อิ ส ระของตน รวมทั ้ ง ไม เ ป น หรื อ เคยเป น ผู  ถ ื อหุ  น ที ่ ม ี น ั ย หรื อผู  ม ี อำนาจควบคุ ม ของผู  มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนไดรับการแตงตั้ง
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ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวขางตน รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการ
ใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือการใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปน
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระ
หนี้ที่ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 (สาม)ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ
ตั้งแต 20 (ยี่สิบ) ลานบาทขึ้นไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวให
เปนไปตามวิธ ีการคำนวณมูล ค าของรายการที ่เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของ
สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 (สอง) ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่
มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถอื หุนรายใหญของบริษัทฯ
(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) ขางตนแลว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
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บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได
ในกรณี ท ี ่ บ ุ ค คลที ่ บ ริ ษ ั ท ฯ แต ง ตั ้ ง ให ด ำรงตำแหน ง กรรมการอิ ส ระเป นบุค คลที ่ ม ี ห รื อเคยมี
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งของ (4) หรือ (6) ขางตน จะ
ไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาวก็
ตอเมื่อบริษัทฯ ไดจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ โดยจะตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัด
ประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย
(1) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทำใหบุคคลดังกลาวมี
คุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด
(2) เหตุผลและความจำเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในการเสนอใหมี การแตงตั้ งบุ คคลดัง กลาวเป น
กรรมการอิสระ
5.5 การประชุมคณะกรรมการ
(1) กำหนดการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนาเปนรายปและแจงใหกรรมการแตละคนทราบถึง
กำหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมไดอยางพรอมเพรียงกัน
(2) คณะกรรมการเปนผูกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมตามความเหมาะสมกับภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะเปดเผย
จำนวนครั้งในการเขารวมประชุมคณะกรรมการตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
(3) คณะกรรมการตองอุทิศเวลาและทุมเทความสนใจใหแกบริษัทฯ อยางเต็มที่ และพรอมที่จะเขา
รว มการประชุมอยางสม่ำเสมอ และตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดจึงครบองคประชุม
(4) ตองมีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการทราบอยางนอยไตรมาสละ
หนึ่งครั้ง
(5) กรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีการประชุมระหวางกันเองตามความจำเปนเพื่ออภิปรายปญหาตางๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจยางนอยปละหนึ่งครั้งโดยไมมีฝายจัดการรวมดวยและควร
แจงใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบถึงผลการประชุมดังกลาวดวย
(6) ประธานกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ
โดยมีการปรึกษาหารือกับประธานเจาหนาที่บริหารและพิจารณาคำขอของกรรมการอื่นที่จะ
บรรจุเรื่องที่สำคัญในวาระพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
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(7) กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระถาการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการมี
คะแนนเสียงเทากันประธานกรรมการซึ่งไมไดเปนผูบริหารมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เปนเสียงชี้ขาดได
(8) ประธานกรรมการไดจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอที่ผูบริหารจะเสนอเอกสารและขอมูลเพื่อการ
อภิปรายและเพียงพอสำหรับกรรมการทีจ่ ะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
(9) กรรมการจะไดรับเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาอยางนอยเจ็ดวันกอนวันประชุมเพื่อใหมี
เวลาเพี ยงพอ ที่ จ ะศึก ษาพิจ ารณาและตั ดสิ นใจอย า งถู ก ต อ งในเรื ่ อ งต างๆ ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ แตละครั้ง
(10) คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จำเปนเพื่อขอเอกสารและขอมูลตางๆเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ จากผูบริหาร และอาจขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก
เมื่อจำเปนเพื่อประกอบการประชุมในแตละครั้ง ทั้งนี้ประธานเจาหนาที่บริหารจะเชิญผูบริหาร
เขารวมประชุมคณะกรรมการเพื่อใหขอมูลและสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในแตละวาระที่
เกี่ยวของ
(11) มีการจดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไวอยางถูกตอง ครบถวนและชัดเจน ซึ่งมีขอมูลอยาง
นอย คือวัน เวลาเริ่ม-เลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เขาประชุมและที่ไมไดเขาประชุม สรุป
สาระสำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายและขอสังเกตของ
กรรมการ มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย (ถามี) ชื่อผูรับรองรายงาน
และชื่อผูจดรายงานเพื่อใชอางอิง และมีระบบการจัดเก็บที่ดีสามารถคนหาไดงาย
5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดกำหนดหลักเกณฑและจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ
ทั้งคณะเปนประจำทุกปๆ ละหนึ่งครั้ง โดยปรับเปลี่ยนหัวขอประเมินใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณของ
บริษัทฯ ในแตละปซึ่งประกอบดวยสี่หัวขอใหญคือ โครงสรางของคณะกรรมการ การกำหนดกลยุทธและทิศทาง
บริษัทฯ การติดตามและประเมินผลงานฝายจัดการ และความรับผิดชอบตามหนาที่ของคณะกรรมการ โดยไมได
มุงที่จะประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูใดผูหนึ่งเปนรายบุคคล โดยแบบประเมินผลดังกลาวไดกำหนดให
ผูทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดออน และเรื่องที่ตองปรับปรุงดวย โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
(1) เพื่อชวยใหมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในระหวางปที่ผานมา
(2) เพื่อใหการทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไดทราบถึง
ความรับผิดชอบของตนไดอยางชัดเจน
(3) เพื ่ อ ช ว ยในการปรั บ ปรุ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคณะกรรมการบริ ษ ั 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 คอยใหคำแนะนำและชวยเหลือแตตองไมมีสวนรวมและไมกาวกาย
การบริหารงานปกติประจำวัน
(3) ตองมีภาวะผูนำดูแลกรรมการมิใหอยูภายใตอิทธิพลของฝายบริหารโดยทำหนาที่ประธานที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานที่ประชุมผูถือหุนโดยควบคุมการประชุมใหเปนไป
ตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว ตลอดจนบทบัญญัติกฎหมายที่
เกี่ยวของโดยเครงครัด
(4) ดูแลใหมีการติดตอสื่อสารระหวางผูถือหุน กรรมการ และฝายบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มีการประสานรวมมือกันและผลักดันการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเจริญเติบโตตามแผนงาน
และเปาหมายในระยะยาว
(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไวโดยเฉพาะใหเปนหนาที่ของประธานกรรมการ
5.8 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
(1) ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
ผูถือหุน/คณะกรรมการบริษัทฯ และเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ เพื่อให
เกิดผลประโยชนกับบริษัทฯ มากที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(2) จัดทำแผนงาน งบประมาณรายรับรายจาย บัญชีอัตรากำลังพนักงาน งบประมาณการวา จาง
พนักงานและงบประมาณการลงทุนประจำป เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ เปน
ประจำทุกป ทั้งนี้ภายในสามสิบวันกอนวันสิ้นป
(3) บริ หารงานตามนโยบายที่ คณะกรรมการกำหนด และตามงบประมาณรายรั บรายจ ายและ
งบประมาณการลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลว
(4) ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทฯทราบเปนประจำทุกเดือนๆ ละหนึ่งครั้ง
และสรุปรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจำทุกไตรมาสละหนึ่งครั้ง
(5) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกั บงานของบริ ษั ทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาข อผู ก พั น ที่
บริษัทฯ มีตอหนวยราชการและบุคคลภายนอก
(6) บริหารการเงินตามแผนการเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและตามสัญญาขอผูกพัน ที่
บริษัทฯ มีตอเจาหนี้ทุกราย
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(7) ปฏิบัติการและหรือดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายเปนแตละเรื่อง
แตละกรณีๆ ไป
การมอบหมายอำนาจหน า ที ่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษ ั ท ฯ คณะอนุ ก รรมการ
กรรมการหรือผูบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจชวงที่ทำ
ใหผูรับมอบอำนาจหรือผูรับมอบอำนาจชวง สามารถอนุมัติรายการที่มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
กำหนดขอบเขตการมอบอำนาจที่ชัดเจนแลว
5.9 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
(1) คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ทั้งนี้จะกำหนดหลักเกณฑ
การจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร โดยเปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทนกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและหรือในกลุมธุรกิจเดียวกันของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดกลั่นกรองและพิจารณาอยางละเอียดถึง
ความเหมาะสม รวมถึงพิ จารณาจากการขยายตัว ทางธุรกิจ และการเติบโตของผลกำไรของ
บริษัทฯ เปนสำคัญ โดยจะตองนำเสนอความเห็นการจายคาตอบแทนกรรมการตอที่ป ระชุม
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนแตละเรื่องแตละกรณีๆ ตอไป
(2) บริษัทฯ กำหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจ และอยูในระดับที่เทียบเคียง
กั บ บริ ษ ั ท ที ่ อ ยู  ใ นอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น โดยพิ จ ารณาผลงานและความรั บ ผิ ด ขอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะเปนผูกำหนดและ
เสนอคาตอบแทนตอคณะกรรมการบริษั ทฯเพื่ อขอความเห็นชอบก อนนำเสนอผูถื อหุ นเพื่อ
พิจารณาอนุมัตใิ นการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำปทุกป
(3) บริษัทฯ จะเผยแพรการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. กำหนดไวในรายงานประจำป (แบบ 56-1 One Report)
(4) กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งและมอบหมายหนาที่การงานเปนพิเศษจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติม
ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายนั้น ผูที่เปน
ประธานอาจไดรับคาตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการไดรับ
5.10 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณและ
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มีคุณสมบัติตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. แลวเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรง
ตำแหนงกรรมการพรอมความเห็นเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งตอไปดังนี้
(1.1) คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวาหาคนโดยกรรมการไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
(1.2) ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(ข) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขางตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(ค) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน
ลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุม
เปนผูออกเสียงชี้ขาด
(1.3) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวนหนึ่งใน
สามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถาจำนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสว น
ไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
(1.4) กรรมการซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตำแหนงอีกได
(1.5) ใหกรรมการตกลงเห็ นชอบรว มกันเกี่ ยวกั บลำดับในการพนจากตำแหนง กรรมการตาม
วิธีการดังกลาวไวในวรรคขางตน กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน
ตำแหนงนานที่สุดนัน้ เปนผูออกจากตำแหนง
(1.6) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาตอบริษัทฯ โดยใหมีผลนับแตวันที่ใบลาไป
ถึงบริษัทฯ
(1.7) ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
(2) คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑและ
วิ ธ ี ก ารที ่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ บั ง คั บ ของบริ ษ ั ท ฯ โดยจะต อ งเป น บุ ค คลที่ ม ี ค วามรู  ความสามารถ
ประสบการณและมีคุณสมบัติตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. อยางนอยสามคน โดยจะตองมี
ความรู ด านบัญชี และการเงิ นอยางนอยหนึ ่ง คน แลว เสนอรายชื่ อบุ คคลที่ เหมาะสมที ่จ ะดำรง
ตำแหนงกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป
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(3) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่พิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกและแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร
และประธานเจาหนาที่ดานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด โดยจะตองคัดเลือก
บุคคลที่มีความรู ความสามารถและมีประสบการณที่เปนประโยชนกับการบริหารจัดการธุรกิจของ
บริษัทฯ เปนสำคัญ
5.11 แผนการสืบทอดงานและการพัฒนากรรมการและผูบริหาร
(1) คณะกรรมการตองดำเนินการเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการสรรหาและคัดเลื อก
บุคลากรหรือพนักงานที่จะเขามารับหนาที่และความรับผิดชอบในตำแหนงงานบริหารที่สำคัญในทุก
ระดับอยางเหมาะสม
(2) บริษัทฯ มีผูบริหารอาวุโสระดับรองจากประธานเจาที่บริหารที่จะปฏิบัติหนาที่แทนไดหากประธาน
เจาหนาที่บริหารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
(3) บริษัทฯ มีการพัฒนากรรมการและผูบริหาร ดังนี้
(ก) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหความรูแกกรรมการอยางตอเนื่องโดยสงเขาอบรมหลักสูตรของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อใหเขาใจบทบาทของ
กรรมการและใหความรูเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคูกันไปดวย
(ข) บริษัทฯ สงเสริมการใหความรู แกผ ูบริหารและพนั กงานอย างต อเนื ่ อง โดยสงเขาอบรม
หลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรูและเทคนิค
ใหมๆ อยูตลอดเวลา

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปนเครื่องมือที่ชวยสรางความเชื่อมั่นและสรางความมั่นใจใหแก
ผูมีสวนไดเสีย คณะกรรมการจึงไดกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี้

1. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมี
สวนไดเสียทุกฝาย มีความเปนมืออาชีพ มุงมั่นใหเปนองคกรที่ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น จึงกำหนดแนว
ปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือเปนจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
(1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการและผูถือหุน
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(2) บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต วางตัวเปนกลางอยางเครงครัด ตลอดจนมีความเปนอิสระทั้งการ
ตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูบริหารและพนักงาน(Tone on the
Top)
(3) ใหอำนาจผูบริหารในการดำเนินงานประจำวันอยางเต็มที่ โดยไมเขาไปชี้นำการดำเนินงานดังกลาวโดย
ไมมีเหตุผลสมควร
(4) ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่เปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือในกิจการที่มี
ลักษณะเปนการแขงขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(5) หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของบริษัทฯ เพื่อใหการบริหารงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่
(6) บริหารงานดวยความระมัดระวัง และไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง
(7) ไมแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบจากการทำงานไมวาทางตรงหรือทางออม
(8) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรของบริษัทฯ
(9) ไมกระทำการใดๆ ที่อาจมีผลใหเกิดการบั่นทอนผลประโยชนของบริษัทฯ หรือเปนการเอื้อประโยชน
ใหบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
(10) มุงมั่นที่จะปองกันและขจัดการกระทำที่สอไปในทางทุจริตคอรรัปชั่น โดยถือเปนเรื่องที่ตองดำเนินการ
อยางรวดเร็ว และเด็ดขาดเพื่อสรางคานิยมและภาพลักษณที่ดีตอองคกรของบริษัทฯ

2. แนวปฏิบัติของผูบริหารและพนักงาน
บริษัทฯ เปนผูผลิตและจำหนายเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถเพิ่มมูลคาแกผูมีสวนไดเสีย
อยางเหมาะสมและคำนึงถึงดุลยภาพดานสิ่งแวดลอมและเอื้อประโยชนตอสังคมโดยรวม ดังนั้นเพื่อใหบริษัทฯ
มีคุณลักษณะดังกลาวอยางมั่นคงและยั่งยืนสืบตอไปในอนาคต จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของผูบริหารและพนักงาน ดังนี้
(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่น ทุมเท ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ
นโยบาย และวัฒนธรรมองคกรโดยถือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสำคัญ
(2) ผูบริหารประพฤติตนดวยความซื่อสัตยสุจริต วางตัวเปนกลางอยางเครงครัด ตลอดจนมีความเปน
อิสระทั้งการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูบริหารและพนักงาน
(3) รักษาความลับของลูกคา คูคา และของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยดูแลและระมัดระวังมิใหเอกสาร
หรือขาวสารอันเปนความลับของบริษัทฯ 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 เพือ่ ประโยชนตอบริษัทฯ โดยรวม
(7) พึงปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ไมปดบังขอมูลที่จำเปนในการ
ปฏิบัติงานของผูรวมงานและปรับตัวใหสามารถทำงานรวมกับบุคคลอื่นได รวมทั้งใหเกียรติผูอื่นโดยไม
นำผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
(8) มีความมุงมั่นที่จะเปนคนดี คนเกง โดยการพัฒนาตนเองไปในทางที่เปนประโยชนตอตนเองและบริษัทฯ
อยูเสมอ
(9) ศึกษาหาความรูและประสบการณ เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและปรับตัวให
ทันกับเทคโนโลยีใหมอยูตลอดเวลา
(10) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ละเวนจากอบายมุขทั้งปวง 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
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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 ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอ
การดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและมติที่ประชุม
ผูถือหุน
นอกจากนี้ การเคารพสิทธิมนุษยชนเปนสิ่งสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีเปาหมายเพื่อสรางความ
ตระหนักเกี่ยวกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชน ใหเปนที่รับรูทั่วทั้งองคกร ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการมองเห็นและ
จัดการกับปญหาสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับพนักงาน ลูกคา และคูคาภายใตการดำเนินงานผานกระบวนการตางๆ
ดังนี้
(1)

(2)

บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการจัดการดานความหลากหลายในที่ทำงาน โดยใหความเทาเทียม
ในดานเพศ อายุ การศึกษา และสัญชาติ โดยปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมและ
เป นธรรม ตลอดจนมี แนวทางปองกั นและมาตรการตอต านการลว งละเมิด ที่ มีส าเหตุจาก
เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ สิทธิความเปนพลเมือง วิถีทางเพศ หรือความพิการ
หามการใชแรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย และยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อตอตา น
การเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ รวมถึงประวัติและเอกสารสวนบุคคลของพนักงานแตละคนจะถูก
เก็บเปนความลับ
บริษัทฯ จะไมดำเนินการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังไดสรางความเขาใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวของใหแกพนักงาน เพื่อใหแนใจวาพนักงานจะสามารถดำเนินการไดอยางถูกตอง
อีกทั้งยังไดจัดหาชองทางในการรับขอมูลและคำรองเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อ
หาทางปองกันและแกไข
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

กำหนดวาจะตองไมเชื่อมโยงกับธุรกิจหรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน
การคามนุษย หรือการหาประโยชนในรูปแบบตางๆ ตามที่ระบุไวในกฎหมาย หรือที่ขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของสังคมและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวของของแตละอุตสาหกรรม
บริษัทฯ คำนึงถึงปจจัยทางสังคมตางๆ อาทิ การคาที่เปนธรรม สิทธิมนุษยชน และปญหา
แรงงาน โดยไดใชปจจัยเหลานี้เปนเกณฑในการคัดเลือกคูคา โดยมีความคาดหวังที่ชัดเจนตอ
คูคาในการจัดการประเด็นดานสิทธิมนุษยชน ตลอดจนดานอื่นๆ ที่ระบุไวในจริยธรรมธุรกิจ
เพื่อใหกระบวนการจัดซื้อจัดหาเปนไปอยางยั่งยืน
บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการใชแรงงานดวยความสมัครใจและใหความเปนธรรมกับพนักงาน
ทุกคนทุกระดับ รวมทั้งปฏิบัติ ตามหลั กสิ ทธิ มนุ ษยชนโดยเคร งครั ด โดยคณะกรรมการได
กำหนดแนวนโยบายและหลักปฏิบัติไวดังตอไปนี้
บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด โดยใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเปนสวนหนึ่งในการดำเนินงานและไมสนับสนุน
กิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ตองทำความเขาใจบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
หนาที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงใหละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติตามอยางเครงครัด หาก
ไม แน ใจให ขอคำปรึ กษาจากผู  บั งคั บบัญ ชาตามลำดั บชั ้น และหรื อที ่ ปรึ ก ษาทางกฎหมาย
เฉพาะเรื่อง หามปฏิบัติไปตามความเขาใจของตนเองโดยลำพัง
เมื ่ อ พนั ก งานต อ งไปปฏิ บ ั ต ิ ง านในต า งประเทศ พนั ก งานควรศึ ก ษาบทบั ญ ญั ต ิ กฎหมาย
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทางกอนการเดินทางไปเพื่อใหแนใจ
วาการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไมผิดกฎหมาย ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
บริษัทฯ จะใชหลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินเดือน คาจางและ
ผลประโยชน ตา งๆ ตลอดจนเงื ่ อนไขในการจ างงานตางๆ โดยไม บั งคั บการใชแรงงานโดย
ไมสมัครใจและหรือการใชแรงงานเด็ก โดยไมยอมใหมีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินการ เพื่อ
รองรับโอกาสที่เทาเทียมกันสำหรับพนักงานงานทุกคน โดยจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทำงาน
ที่ดีและเหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย
รวมทั้ง บทบัญญัติกฎหมายและระเบียบขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
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2. การปฎิบัติตอบริษัทและผูถ ือหุน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองตามกฎหมายตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ
ด ว ยจิ ต อั น บริ ส ุ ท ธิ ์ (GOOD FAITH) และเป น ธรรมต อ ผู  ถื อ หุ  น รายใหญ แ ละรายย อยเพื่ อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม
บริหารจัดการโดยใชทักษะและความรูความสามารถอยางเต็มที่ดวยความมุงมั่นในอันที่จะ
พัฒนากิจการของบริษัทฯ ใหเจริญกาวหนา มีความมั่นคง สามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุน
ไดอยางเหมาะสม
ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษัทฯ เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง
ขจัดการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อยางถูกตองครบถวนตามความเปนจริงโดย
สม่ำเสมอ
ไมเปดเผยความลับของบริษัทฯ และไมนำขอมูลหรือความลับของบริษัทฯ ไปใชเพื่อแสวงหา
ประโยชนของตนเองและหรือบุคคลอื่นหรือแสวงหาผลประโยชนใดๆ จากการปฏิบัติหนาที่ โดย
มิชอบ
ขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความมีเหตุมีผล และเปดเผยขอมูล
อยางครบถวน
เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

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

(6)

ปฏิบัติตอลูกคาโดยยึดหลักความซื่อสัตยและยุติธรรม รวมทั้งเปดเผยและใหขอมูลเกี่ยวกับ
สินคาและบริการที่ถูกตองครบถวนแกลูกคา โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอผูกพันตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัดตลอดจนใหบริการและปฏิบัติตอ
ลูกคาดวยความมีน้ำใจ
คำรองเรียนของลูกคาพึงไดรับการเอาใจใสและดำเนินการอยางเปนธรรมเพื่อสนองตอบความ
ตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว
รักษาความลับทางการคาของลูกคาและไมนำไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและหรือผูเกี่ยวของ
โดยมิชอบ
ผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานอยางสม่ำเสมอรวมทั้งพัฒนาสินคาและ
บริการใหเปนเลิศ คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและหรือแสวงหาลูทางที่เปนประโยชนสูงสุดใหกับลูกคา
ไมคากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาและบริการและหลีกเลี่ยงการกำหนด
เงื่อนไขทางการคาที่ไมเปนธรรมตอลูกคา
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4. การปฏิบัติตอพนักงาน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษยชนอยางเสมอภาค ดวยความเทาเทียมกัน
ดูแล รักษา สภาพแวดล อมในการทำงานโดยคำนึ งถึ งความปลอดภัย ต อชีว ิต สุขภาพและ
ชีวอนามัยของพนักงานอยูเสมอ
สนับสนุน สงเสริม ฝกฝน อบรมและพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยางทั่วถึงสราง
ความมั่นคงในอาชีพและใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของพนักงานแตละคน
สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน การพัฒนาและการแกไข
ปญหาของบริษัทฯ เปนทีมงานอยางมืออาชีพ
ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรูความสามารถ และผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน
การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน ตองกระทำดวยความ
สุจริตใจ และตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
หลี กเลี ่ย งการกระทำใดๆ ที ่ ไม เปน ธรรมต อพนั กงานและเป ดโอกาสใหพ นั กงานรองทุ กข
อันเนื่องจากไดรับความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมเพื่อใหความเดือดรอนของพนักงาน
ไดรับการแกไขในวิถีทางที่ถูกตอง

5. การปฏิบัตติ อคูคาและ/หรือเจาหนี้
(1)

(2)

(3)
(4)

ไมเรียก ไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตใหคูคา และ/หรือเจาหนี้ ถามีขอมูลวา
มีการเรียก หรือการรับหรือการจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น พึงเปดเผยรายละเอียด
ตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
ปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคาและ/หรือเจาหนี้อยางเครงครัด ในกรณีที่
ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงขอใดตองรีบแจงใหคูคาและ/หรือเจาหนี้ทราบลวงหนา
เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาและปองกันไมใหเกิดความเสียหายลุกลามออกไป
รายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตองและตรงเวลาใหแกเจาหนี้อยางสม่ำเสมอ
สรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกันในวิถีทางที่ถูกตองและโปรงใส
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6. การปฎิบัตติ อคูแขงทางการคา
(1)
(2)
(3)

ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของกฎหมายและสงเสริมใหมีการแขงขันที่เปนธรรม
ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตผิดกฎหมายหรือ
ไมเหมาะสม เชน การจายสินจางใหแกพนักงานของคูแขง เปนตน
ไม ก ระทำการใดๆ ที ่ ไ ม เ ป น ธรรมหรื อพยายามทำลายชื ่ อ เสีย งของคู  แ ข ง ทางการค าด ว ย
การกลาวหาหรือใหราย โดยปราศจากมูลความจริง

7. ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดลอมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของโดย
เคร งครั ด คณะกรรมการจึง ได กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรั บผิดชอบตอชุ มชน สัง คม และสิ ่ งแวดล อมไว
ดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

ไมดำเนินธุรกิจและหรือกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายตอชื่อเสียงของประเทศทรัพยากร
ธรรมชาติและสภาพแวดลอมและหรือตอสังคมโดยสวนรวม
สนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมใหความสำคัญกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
ปลูกฝงจิตสำนึกและความรับผิดชอบตอชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอมโดยสวนรวมใหเกิดขึ้นในหมู
พนักงานทุ ก ระดั บ อย างต อเนื ่ อ งและจริง จัง ตลอดจนการยกระดับ คุ ณภาพและดู แลความ
ปลอดภัยตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวมโดยดำเนินการเองและรวมมือกับภาครัฐ
ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปนภัยตอสังคมและความ
มั่นคงของประเทศชาติตลอดจนตอตานการทุจริตและการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการดานความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดล อม
บริษัทฯ ไวเปนเลมตางหากจากคูมือเลมนี้ภายใตชื่อ “นโยบายความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม”
ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกคนทุก
ระดับตองถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด
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8. ความเปนกลางทางการเมือง
บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความเปนกลางทางการเมืองและสนับสนุนปกครองในระบอบประชาธิปไตย
โดยสงเสริมใหพนักงานทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี
โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) บริษัทฯ ใหความสำคัญกับความเปนกลางทางการเมือง ไมเขาไปมีสวนรวมและไมฝกใฝ
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูมีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง
(2) บริษัทฯ ไมมีสวนรวมในการหาเสียง หรือโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ
ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไมใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อการนั้น
(3) บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะใหการสนับสนุนทางการเงินและหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ
แกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดไมวาทางตรงหรือทางออม
(4) บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานทุกระดับยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และสงเสริมใหพนักงานทุก
คนทุกระดับสามารถใชสิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดีซึ่ง
พนักงานสามารถแสดงออกเขารวมสนับสนุนหรือใชสิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานของ
บริษัทฯ ไดอยางเต็มที่
(5) พนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ สามารถใชสิทธิทางการเมืองที่พึงมี โดยเปนการกระทำใน
นามของแตละบุคคล โดยไมใชตำแหนงในบริษัทฯ และชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูงผูอื่นใหจายเงิน
อุดหนุนหรือใหการสนับสนุนแกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด
(6) บริษัทฯ ไมมีนโยบายใหพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ สั่งการหรือโนมนาวดวยวิธีการใดๆ ที่ทำ
ใหพนักงานและผูใตบังคับบัญชาเขารวมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภทซึ่งอาจทำใหเกิด
ความขัดแยงภายในองคกรและกอใหเกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี

9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและทรัพยสินทางปญญา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเปนปจจัยสำคัญที่ชวยสงเสริมการดำเนินธุรกิจและเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน บริษัทฯ จึงกำหนดใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของพนักงานทุกคนที่
จะตองใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใตขอบังคับของกฎหมาย ระเบียบคำสั่งและมาตรฐานที่
บริษัทฯ กำหนด และเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูอื่น ดังตอไปนี้
(1) บริษัทฯ สงเสริมและพัฒนาการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์
(2) บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยออกระเบียบ 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 ทำการเปลี่ยนแปลงแกไข
ทุกอยางทุกประการ โดยไมไดรับอนุญาต
(ง) หามใชระบบอีเมลของบริษัทฯ ของตนเองและของผูอื่น สงหรือสงตอขอมูลหรือขอความที่มี
ผลรายตอความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ขอความสวนตัว
ขอความที่มีเนื้อหาชวนใหงมงาย ไมสรางสรรค จดหมายลูกโซ เรื่องขมขู ขอมูลที่มีไวรัส
คอมพิวเตอร ออกไปภายนอกหรือภายในบริษัทฯ และหามปลอมแปลงขอความในอีเมลของ
บริษัทฯ โดยไมมีขอยกเวนแตอยางใดทั้งสิ้น
(จ) หา มใช ระบบอี เมล ของบริ ษั ทฯ เผยแพรข าวสารหรื อข อมู ล ต างๆ ของบริ ษั ทฯ ให กับ
บุคคลภายนอก ยกเวนผูที่มีหนาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่ไดรับอนุญาตแลวเทานั้น
(ฉ) หาม Download ไฟลทุกประเภทโดยไมไดรับอนุญาต และไมใชงานเครือขายภายในเพื่อ
ความบันเทิงตางๆ เพื่อไมทำใหประสิทธิภาพในการรับ-สงขอมูลของผูอื่นลดลง
(ช) ตองไมใชเครือขายคอมพิวเตอร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการกระทำผิดกฎหมาย ขัดตอความ
สงบเรียบรอย ศีลธรรม การพาณิชย เปดเผยขอมูลที่เปนความลับ และแสดงความคิดเห็น
สวนตัว
(ซ) การใชเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณสื่อสารสวนตัวที่ตองการเชื่อมตอเขาระบบเครือขาย
ของบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากประธานเจาหนาที่บริหารกอน
(ฌ) การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรในบริษัทฯ หรือการนำ Notebook ไปใชงานภายนอกบริษัทฯ
จะตองตั้งเครื่องใหมีการใสรหัสผาน ใชงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดย
รหัสผานจะตองเก็บเปนความลับ และควรมีการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ำเสมอเปนระยะๆ
อยางนอยทุก 3 เดือน
(ญ) ตองไมติดตั้งโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบ หรือดักจับขอมูลบนเครือขายทั้งสิ้น เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากประธานเจาหนาที่บริหารเปนกรณีพิเศษเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและ
หรือระเบียบที่เกี่ยวของเทานั้น
(ฎ) ตองดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่รับผิดชอบใหอยูในสภาพดี และมีการใช
งานอยางเหมาะสม
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(4)

(5)

บริษัทฯ จะเขาตรวจสอบ คนหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชระบบสารสนเทศของ
พนักงาน หากพบขอสงสัยวา พนักงานใชง านในทางที ่ ไมเหมาะสม หรืออาจกอใหเกิด ความ
เสียหายตอบริษัทฯ เพื่อปองกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
หากบริษัทฯ พบวาพนักงานมีการละเมิดหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา ระเบียบ
คำสั่งของบริษัทฯ ที่กำหนดไวพนักงานที่ฝาฝนจะไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือ
ไดรับโทษตามกฎหมาย ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี

10. การจัดซื้อ จัดจาง
บริษัทฯ กำหนดใหมีหนวยงานจัดซื้อเปนผูดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตางๆ เพื่อใหเปนไปตาม
ความประสงคของทุกหนวยงานและเพื่อไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จึงไดกำหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(1)
การจัดซื้อจัดจางทุกรายการใหเนนประโยชนและคุณภาพที่ดีตอบริษัทฯ เปนสำคัญ โดย
จะตองไดรับพัสดุสิ่งของตรงตามความตองการทั้งคุณภาพ ราคา จำนวน เวลาในการใหบริการ
ความรวดเร็วและคำนึงถึงนโยบายดานคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมของ
บริษัทฯ ดวย
(2)
พนักงานผูดำเนินการจัดซื้อจัดจางหรือผูขอซื้อ ขอจางจะตองมีการวางแผนงานลวงหนาที่ดี
เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจางแบบเรงดวนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(3)
บริษัทฯ จะไมเอาเปรียบคูคา โดยจะตองคำนึงถึงประโยชนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน
ดานชื่อเสียง ภาพลักษณ และภาพพจนของบริษัทฯ ตอสายตาของบุคคลภายนอกดวย
(4)
พนักงานที่ดำเนินการจะตองใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ครบถวน แกคูคาดวยวิธีการที่เปดเผย
และใหโอกาสแกคูคาอยางเทาเทียมกัน
(5)
พนักงานที่ดำเนินการควรรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะใดๆ ที่คูคารองเรียนหรือแนะนำเพื่อ
ปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
(6)
พนักงานที่ดำเนินการตองรักษาขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวด
ราคาแตละรายไวเปนความลับและไมเปดเผยใหรายอื่นทราบ
(7)
การเชิญคูคาเพื่อเสนอราคาจะตองใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมกับผูคาทุกรายอยางเทาเทียม
(8)
เจรจาตอรองบนพื้นฐานของความสัมพันธในเชิงธุรกิจอยางเปนธรรมทั้งสองฝาย โดยเปดเผย
และมีหลักฐานที่อางอิงได
(9)
รักษาความสัมพันธกับคูคา ในเชิงธุรกิจดวยความเสมอภาค ไมเรียกรอง รับทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดทั้งโดยตรงและโดยออมจากคูคา โดยไมมีขอยกเวนใดๆ ทั้งสิ้น
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(10)
(11)

(12)
(13)
(14)

ผูบริหารและหรือผูมีอำนาจในการจัดซื้อจัดจางตองใชดุลพินิจในการใหคำปรึกษา คำแนะนำ
และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานดวยความเปนกลางและเปนธรรม
ผูบริหารและหรือผูมีอำนาจในการจัดซื้อจัดจางตองควบคุม ตรวจสอบ และดูแล ใหมีการ
ปฏิบัติตามจริยธรรมในเรื่องนี้ อยางเครงครัด หากพบวามีการปฏิบัติผิดจริยธรรมตอง
ดำเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนที่กำหนดไวโดยเครงครัด
สนับสนุนใหมีการจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการที่เปนคนไทย และหรือบริษัทในเครือของ
บริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพและผลประโยชนที่ไดรับเปนสำคัญ
จัดซื้อจัดจางอยางมีระบบ และถูกตองตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุมและ
ปรับเปลี่ยนวิธีการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการคาตลอดเวลา
ไมทำธุรกิจกับคูคาที่มีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริต คอรรัปชั่น

11. ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะปองกันอุบัติเหตุและมลภาวะดานสิ่งแวดลอมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอกำหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหพนักงานมีความปลอดภัยและอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี พรอมทั้งปรับปรุงดานความ
ปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมไว ดังนี้
(1)
ผู บ ริ หารและพนั ก งานทุ กคนต องดำเนิ นงานโดยมี ร ะบบบริห ารคุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย
ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม เพื่อชวยในการเสริมสรางประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด
คุณคาสูงสุดแกงานของบริษัทฯ
(2)
ผูบริหาร และพนักงาน ตองยึดถือและปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย ขอกำหนด
และมาตรฐานทางด า นคุ ณภาพ ความปลอดภั ย ชี ว อนามัย และสิ ่ง แวดล อมที ่ เ กี ่ ย วข อ ง
อยางเครงครัด
(3)
บริษ ัท ฯ จะดำเนิ น การทุ กวิ ถี ท าง เพื่ อควบคุม และป องกั น ความสู ญ เสี ย ในรู ปแบบต า งๆ
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยจากการทำงาน การสูญหาย
หรือเสียหายในทรัพยสิน การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไมถูกวิธี และ
ความผิดพลาดตางๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัยตอ
พนักงาน ทั้งนี้ ใหถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารและพนั กงานในการรายงาน
อุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบคำสั่งที่กำหนดไวโดยเครงครัด
(4)
บริษัทฯ จะจัดใหมีแผนควบคุมและปองกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการ
เหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององคกรเพื่อเตรียมพรอมตอการจัดการเหตุฉุกเฉินตางๆ ที่อาจ
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(5)

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

เกิดขึ้น และมีการเตรียมพรอมตอเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจทำใหการดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อม
เสียชื่อเสียง และภาพลักษณขององคกร
บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชาสัมพันธและสื่อสาร เพื่อสรางความรู ความเขาใจและเผยแพร
ข อมู ลแก พ นั กงาน ตลอดจนผู ม ี ส  ว นไดเ สี ย ที ่ เ กี ่ ย วข อ ง เพื ่ อให ท ราบและเข า ใจนโยบาย
กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และขอควรระวังตางๆ ทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย
ชี
วอนามัยและสิ่งแวดลอม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยไมกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพ ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ จะสงเสริมและปลูกฝงจิตสำนึ กทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม ใหเปนวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของพนักงาน
บริษัทฯ จะอบรมพนั กงานและเพิ่ม บทบาทหน าที ่ความรับผิ ดชอบของหัวหนางานในการ
ควบคุมการปฏิบัติงานใหมีระบบความปลอดภัยที่ดีและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอตลอดเวลา
บริษัทฯ จะปรับปรุงคามาตรฐานดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมใหไดตามมาตรฐานสากล
เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงาน และเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี
บริ ษ ั ท ฯ จะเข า ไปมี ส  ว นรว มในการรั บผิ ด ชอบตอ สัง คมในเรื ่ องคุ ณ ภาพ ความปลอดภัย
ชี ว อนามัย และสิ ่ งแวดล อมอย า งจริ งจั งและต อเนื ่ องในการใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ ให เ กิด
ประโยชน ส ู ง สุ ด โดยตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของสิ ่ ง แวดล อ มและความปลอดภั ย ของ
ผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของตลอดจนสงเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

12. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีการดูแลรักษาและใชทรัพยสินอยางประหยัดและเหมาะสม มีการประเมินและบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและรัดกุมอยางตอเนื่อง โดยแตละหนวยงานตองจัดใหมีระบบการทำงานที่เปนมาตรฐาน
และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่ อควบคุ มใหความเสี่ยงอยู ในระดับที่เหมาะสม ไมสงผลกระทบตอการ
ดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ มีการสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมีความรูสึกรวมในอันที่จะ
ปฏิบัติงานตาม วิธีปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ พรอมที่จะใหประเมินและ
ตรวจสอบไดตลอดเวลา ตามกรอบแนวทาง (COSO2013) โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังตอไปนี้
(1)

จัดใหมีสภาพแวดลอมของการควบคุมที่เพียงพอ (CONTROL ENVIRONMENT) โดยกำหนดให
เปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแลและตรวจสอบระบบการ
ทำงานภายในหนวยงานของตนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกตองตามระเบียบในการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและสามารถตรวจสอบได
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

โดยทุกหนวยงานจะตองจัดทำคูมือกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนไวเปน
บรรทัดฐาน
จัดใหมีกระบวนการประเมินและบริ หารความเสี่ยงที่ เพีย งพอ (Risk Assessment) โดยให
แตละหนวยงานมีการประเมินความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และหาทางควบคุมดวยการ
ลดผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกลาวโดยบริษัทฯ มุงหวังใหพนักงานทุกคน
ทุกระดับมีสวนรวมในการประเมินและบริหารควบคุมความเสี่ยงโดยทั่วกัน เพื่อชวยกันปองกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
จัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ (Control Activities) ในทุกหนาที่และทุกระดับ ตาม
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได โดยแตละหนวยงานจะตองจัดใหมีระบบการทำงานที่เปน
มาตรฐานและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม
ไมสงผลกระทบตอการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ
จัดใหมีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) ที่เพียงพอ
เชื่อถือไดและ ทันเวลา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
และมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลอยางเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การทำงานและการบริหารงาน ใหมีความนาเชื่อถือ และมีการใชขอมูลดังกลาวในการสื่อสารให
ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งมีการสื่อสารและพัฒนาใหพนักงานในหนวยงานมี
ความรูสึกรวมในการปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนกฎหมายและระเบี ยบที่
เกี่ยวของ
จัดใหมีระบบการติดตามและการประเมินผลอยางเพียงพอ (Monitoring and Evaluation)
โดยกำหนดใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับที่จะตองดูแล และตรวจสอบ
ระบบการทำงานภายในหน วยงานของตนใหมี ประสิ ทธิภาพประสิท ธิผล และถู กตองตาม
ระเบียบของการปฏิบัติงานแลว ซึ่งฝายตรวจสอบจะเปนผูสนับสนุนผูบริหารทุกหนวยงานใน
การจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน และดำเนินการตรวจสอบเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อใหแนใจวาทุกหนวยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดอยางตอเนื่องโดยสม่ำเสมอซึ่งจะนำไปสูการปรับปรุงระบบงาน
ตางๆ ขององคกรโดยรวมใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นดวย
แนวทางการตรวจสอบประเมินผลจะเนนไปในลักษณะที่สรางสรรคและปรับปรุงระบบงานใหดี
ขึ ้น รายงานที่ ฝ  ายตรวจสอบจั ดทำขึ้ น และหนว ยงานที่ เปน เจ าของระบบงานมี ความเห็ น
สอดคลองดวยกันแลวจะนำไปปฎิบัติตอไป หากปรากฏวามีระบบงานในหนวยงานใดที่ต อง
ปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพหรือรัดกุมมากยิ่งขึ้นถือเปนหนาที่ของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตองรีบดำเนินการปรับปรุงแกไขทันที 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 จึงไดกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไวดังนี้
(1) พนักงานจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เปนสวนหนึ่งขององคกร
(2) การคัดเลือกบุคคลเพื่อวาจางใหดำรงตำแหนงตางๆ จะกระทำดวยความเปนธรรมโดยคำนึงถึง
คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ สภาพรางกายและขอกำหนดอื่นที่จำเปนแกพนักงาน
ในตำแหนงนั้นๆ
(3) บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรม ตามความเหมาะสมกับ
สภาพและลักษณะของงานและผลการปฏิบัติงานตามความรูความสามารถของพนักงานแตละคน
(4) บริษัทฯ จะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปนรายบุคคลเปนประจำทุกปโดย
ใหผูบังคับบัญชาตามสายงานเปนผูประเมินตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว
(5) บริษัทฯ จะดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทำงานใหเปนไปโดยปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะที่ดี
(6) บริษัทฯ เปดโอกาสและสงเสริมใหพนักงานแสดงความคิดเห็นของตนเองไดโดยใหพนักงานมีสวน
รวมในการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานของตนเองและของบริษัทฯ ใหดียิ่งขึ้น
(7) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการฝกอบรมและสัมมนาซึง่ ถือเปนสวนสำคัญในการพัฒนาพนักงาน
ใหมีความรูความสามารถและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
บริษัทฯ กำหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อใหพ นักงานยึดถือและปฏิบัติตามเพื่ อใหเกิด ความเปนระเบี ย บ
เรียบรอย มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความ
เจริญกาวหนาของพนักงานทุกคน บริษัทฯ ถือวาผูบังคับบัญชาในแตละสายงานเปนสวนที่สำคัญยิ่ง ซึ่งจะตอง
รับผิดชอบการบริหารงานและการบริหารบุคคล ตลอดจนการสงเสริมความสัมพันธอันดีของพนักงานกับบริษัทฯ
และพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีดังกลาวดวย
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14. รายการทางการบัญชีและการเงิน
บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน โดยใหมีการบันทึกรายการอยาง
ถูกตอง ครบถวน สามารถตรวจสอบได สอดคลอง เปนไปตามนโยบายทางบัญชีของบริษัทฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวของโดยพนักงาน ทุกคนตองยึดหลักความซื่อสัตยและมีจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ความถูกตองของการบันทึกรายการ
(ก) การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอยางของบริษัทฯ จะตองถูกตอง ครบถวน สามารถตรวจสอบได
โดยไมมีขอจำกัดหรือขอยกเวนใดๆ ทั้งสิ้น
(ข) การลงรายการบัญชีและการบันทึกรายการทางธุรกิจจะตองเปนไปตามความเปนจริง ไมมีการ
บิดเบือนหรือสรางรายการเท็จ ไมวาจะดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตาม
(ค) พนักงานทุกคนทุกระดับตองดำเนินการทางธุรกิจใหสอดคลองกัน และเปนไปตามระเบียบ และ
ขอกำหนดตา งๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีเอกสารหลั กฐานประกอบการลงรายการทางธุ รกิจ ที่
ครบถวนถูกตอง โดยใหขอมูลที่เพียงพอ และทันเวลาเพื่อใหพนักงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับการบันทึก
และจัดทำรายการทางบัญ ชี และการเงินทุกประเภทของบริษั ทฯ สามารถลงบัญ ชีได โดยมี
รายละเอียดที่ถูกตองครบถวน
(2) รายงานทางการบัญชีและการเงิน
(ก) พนักงานทุ กคนตองไม กระทำการบิ ด เบื อนข อมู ล หรื อสรา งรายการเท็ จไม วา จะเป นข อมูล
ทางดานบัญชีและการเงิน หรือขอมูลทางดานการปฏิบัติงานตางๆ ของบริษัทฯ
(ข) พนักงานทุกคนตองตระหนักวาความถูกต องครบถวนของรายงานทางบัญชีและการเงินเป น
ความรับผิดชอบรวมกันของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
(ค) พนักงานทุกคนที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมและ/หรือ ใหขอมูลรายละเอียดประกอบ
รายการทางบัญชีและการเงินอยางถูกตอง ครบถวนตามความเปนจริง
(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย
(ก) พนักงานทุกคนทุกระดับจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อให
การจัดทำและการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เปนไปอยางถูกตองครบถวน
และสมบูรณ
(ข) พนักงานทุกคนทุกระดับจะตองยึดหลัก ความซื่อสัตยสุจริต ปราศจากอคติและมีความซื่อตรงใน
การบันทึกและจัด เก็บ ขอมูล ซึ่งหมายรวมถึงการไมยุ งเกี่ยวกับ กิจ กรรมที ่ผิดกฎหมาย หรือ
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 ไดกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการคาที่มีสาระสำคัญตอ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไมสามารถเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนได ดังนี้
(1)

การรักษาความลับของบริษัทฯ
(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร ลูกจางของบริษัทฯ จะตองรักษาความลับของขอมูลและ
เอกสารที่ไมสามารถเปดเผย และ/หรือเปนความลับทางการคา รวมทั้งสูตรการประดิษฐ
คิดคนตางๆ ซึ่งถือเปนสิทธิของบริษัทฯ แตเพียงผูเดียว
(ข) ผูที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษั ทฯ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจางของบริษัทฯจะต องไม
เปดเผยขอมูลและเอกสารที่เปนความลับ หรือความลับทางการคานั้นๆ เมื่อพนจากหนาที่
ไปแลว
(ค) ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ ตองทราบถึงขั้นตอน และวิธีการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลและจะตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด เพื่อปองกันไมใหขอมูลอันเปนความลับถูก
เปดเผยโดยไมเจตนา
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(2)

การกำหนดชั้นความลับของขอมูล
(ก) ขอมูลลับทางการคาของบริษัทฯ ตองไดรับการปกปดมิใหรั่วไหล โดยกำหนดตาม
ความสำคัญของขอมูล เชน ขอมูลที่เปดเผยได ขอมูลปกปด ขอมูลลับ ขอมูลลับมาก
เปนตน
(ข) การใชขอมูลภายในรวมกันตองอยูในกรอบของหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายเทานั้น

(3)

การใหขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอก
(ก) กรรมการหรือผู บริห ารที่ บริษั ทฯ มอบหมายจะเปนผู ใหความเห็น ชอบในข อมูลที่จะ
เปดเผยออกสูสาธารณชนเทานั้น
(ข) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูรวมทุนอื่นๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูรวมทุนดวย
(ค) เพื่อปฏิบัติต ามขอกำหนดของ ต.ล.ท. และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี ่ยวข องวา ดว ยการ
เปดเผยขอมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงไดกำหนดใหผูที่ตองการขอมูล
ขาวสารจากบริษัทฯ ติดตอขอรับขอมูลไดที่เลขานุการบริษัทฯ

(4)

การแสดงความเห็นตอบุคคลภายนอก
(ก) โดยปกติผูบริหารและหรือพนักงานของบริษัทฯ ตองไมเปดเผยหรือแสดงความเห็น ตอ
บุคคลภายนอก
(ข) ขอใหผูบริหารและหรือพนักงานถามตนเองกอนวาทานมีหนาที่ในการตอบคำถามเหลานั้น
หรือไม หากไมมี หนาที่ ก็ ขอใหปฏิเสธการแสดงความเห็นต างๆ ดวยความสุภาพและ
แนะนำใหไปสอบถามจากหนวยงานที่กำหนดขางตนโดยตรงตอไป

17. การซื้อขายหลักทรัพยและใชขอมูลภายใน
(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
ของบริษัทที่ตนเขาไปเกี่ยวของจากการทราบธุรกรรม เมื่อขอมูลดังกลาวยังไมไดมีการเปดเผยตอ
สาธารณะ

18. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
เพื่อดำเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการ
ดังตอไปนี้
(1) พนักงาน/ลูกจางทุกคน ทุกระดับ ตองไมจำหนาย เสพ หรือมีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติด
(2) ใหผูบังคับบัญชาทุกคนทุกระดับชั้นตองกระทำตนเปนแบบอยางที่ดีตลอดจนใหคำปรึกษา
แนะนำชวยเหลือพนักงานที่มีปญหาเกี่ยวของกับยาเสพติดทำการบำบัดรักษาและฟนฟูเพื่อให
พนักงานมีแนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมและมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
(3) ใหพนักงานทุกคนทุกระดับตองมีบทบาทและมีสวนรวมในการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติ ด ตามนโยบายของบริ ษ ั ท ฯ ร ว มกั นสอดส องว า มีส ิ ่ งผิด กฎหมายหรื อ มี บ ุ ค คลที ่ มี
พฤติกรรมที่นาสงสัยโดยแจงหรือสงขาวใหผูบังคับบัญชาหรือฝายบริหารทรัพยากรบุ คคลฯ
ทราบทันที หรือในโอกาสแรกที่สามารถจะทำได
(4) ใหพนักงานทุกคนทุกระดับตองใหความรวมมือในกรณีที่บริษัทฯอาจทำการสุมตรวจหาสารเสพ
ติด และหากพนักงานคนใดถูกตรวจพบสารเสพติด บริษัทฯโดยผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นจะ
ดำเนินการลงโทษทางวินัยตามคูมือและระเบียบปฎิบัติวาดวยขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานและ
จัดสงพนักงานดังกลาวไปบำบัดรักษาตอไป โดยใหถือวาชวงเวลาที่เขารับการบำบัดรักษาเปน
วันลากิจพิเศษที่ไมไดรับคาจางจากบริษัทฯ แตอยางใด
(5) บริษัทฯเปดโอกาสใหแกพนักงาน/ลูกจางหลังเขารับการรักษาบำบัดจนสามารถเลิกจากยาเสพ
ติดโดยเด็ดขาดแลวกลับเขาทำงานกับบริษัทฯไดตอไป ทั้งนี้พนักงานดังกลาวจะตองนำเอกสาร
หลักฐานจากแพทยผูเชี่ยวชาญมายืนยันหรืออางอิงดวย
(6) บริษัทฯ และพนักงานทุกคนทุกระดับตองใหความรว มมือตอทางราชการในการแจงขอมูล
ขาวสารและพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับยาเสพติดในทุกกรณี
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19. จรรยาบรรณของพนักงาน
พนักงานพึงยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้อยางสม่ำเสมออยูตลอดเวลา ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบและตระหนักในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายและมุงมั่นที่จะสรางความกาวหนาและความมั่นคงใหกับตนเองและบริษัทฯ อยาง
จริงจัง
(2) รวมกันสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีและความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน ทำงาน
และแกไขปญหารวมกันเปนทีมอยางมืออาชีพ โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พรอม
ที่จะปรับเปลี่ยนไปสูสิ่งที่ดีขึ้น สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง และใชทักษะในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
(3) เอาใจใสอยางจริงจังและปฏิบัติหนาที่ดวยความมานะอดทน มุงมั่นที่จะสรางและพัฒนาบริษัทฯ
ไปสูความเปนเลิศ
(4) ใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและดูแลรักษาไมใหเสื่อมคาผิดปกติหรือ
สูญหาย รวมทั้งไมนำทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและผูอื่นหรือนำไปใช
ในทางที่มิชอบหรือผิดกฎหมาย
(5) ตองรักษาความลับของลูกคา คูคาและบริษัทฯ อยางเครงครัดและจะตองไมเปดเผยความลับที่
เกี่ยวของกับกิจการของบริษัทฯ หรือนำขอมูลขาวสารภายในไปแสวงหาประโยชนใดๆ ไมวาจะ
เพื่อตนเองและหรือผูอื่นโดยมิชอบ
(6) ไมใชตำแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนใดๆ เพื่อตนเองและ/หรือผูอื่นโดยมิชอบ
(7) ใหความรวมมือและชวยเหลือในการทำงานกับผูรวมงานทุกคนเพื่อประโยชนของบริษัทฯ และ
เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยูในองคกรเดียวกัน
(8) เอาใจใสและชวยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานให มีความสะอาด
ปลอดภัยและมีสภาพแวดลอมที่ดี
(9) ถายทอดความรูและประสบการณในการทำงานแกผูรวมงาน โดยยึดประโยชนของบริษัทฯ เปน
สำคัญ
(10) ไมใสรายหรือกลาวรายตอบริษัทฯ ผูบริหารและผูรวมงานโดยปราศจากมูลความจริง
(11) พนั กงานจะต องปฏิบ ัต ิ ตามระเบี ยบ ข อบั งคั บของบริ ษั ทฯ และกฎหมายที่ เกี ่ย วข องโดย
เครงครัดและสม่ำเสมอ ตลอดจนสนับสนุนและใหความรวมมือในการปฏิบัติตามจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ ใหเกิดผลอยางจริงจัง
(12) ใหแจงผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทราบหากพบวามีการกระทำใดๆ ในบริษัทฯ
โดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย
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(13)

ควรหลีกเลี่ย งหรือไมกระทำการใดๆ ที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอภาพลั กษณ และ
ชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ โดยสวนรวม
ขอพึงปฏิบัติเมื่อมีปญหา

จริ ย ธรรมในการประกอบธุร กิ จ และข อพึ งปฏิบั ติ ของพนักงานที่ กำหนดไว นี้ คงจะไม ส ามารถ
ครอบคลุมถึงทุกเรื่อง ทุกกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นได ดังนั้นเมื่อมีปญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นพนักงานควรปรึกษาหารือ
ผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น 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 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อ
หุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได
“หุนกูแปลงสภาพ” หมายถึง หุนกูแปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด ที่ใหสิทธิแปลงสภาพเปนหุนที่ออก
โดยบริษัทมหาชนจำกัดนั้น
“ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน” หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัดที่ใหสิทธิ
ที่จะซื้อหุนที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด
“ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได” หมายถึง ตราสารที่บริษัทมหาชนจำกัดออกใหแกผูถือหุนตาม
สวนจำนวนหุนทีผ่ ูถือหุนแตละคนที่มีอยู เพื่อใหผูถือหุนนั้นหรือบุคคลอื่นที่รับโอนตราสารดังกลาวใชเปนหลักฐาน
ในการใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทมหาชนจำกัดนั้น โดยสิทธิดังกลาวเปนสัดสวนกับจำนวนหุนที่ผูถือหุนแตละ
คนมีอยู
“ผูบริหาร” หมายถึง ผูจัดการ หรือผูดำรงตำแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดำรง
ตำแหนงเทียบเทากับผูดำรงตำแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง การทำธุรกรรมระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกับกรรมการ ผูบริหาร หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย และใหรวมถึง
บุคคลที่มีความเกี่ยวของตามมาตรา 89/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 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
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 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทฯ
 กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทฯ
 คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (1)(2)(3) หรือ (4)

“บริษัทใหญ” หมายถึง
(ก) บริษัทที่ถือหุนในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
(ข) บริษัทที่ถือหุนตาม (ก) เกินกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ค) บริษัทที่ถือหุนตอไปเปนทอดๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่ถือหุนในบริษัทตาม (ข) โดยการถือหุนของบริษัท
ดังกลาวในแตละทอดมีจำนวนเกินกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
ที่ถูกถือหุนนั้น
(ง) บริษัทที่ถือหุนในบริษัทฯ 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) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนของนิติบุคคลหนึ่งไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม หรือไมวาเพราะเหตุอื่นใด
(ค) การมีอำนาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแตกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม
“ผูที่เกี่ยวของ” หมายถึง บุคคลหรือหางหุนสวนที่มีความสัมพันธกับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) คูสมรสของบุคคลดังกลาว
(ข) บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว
(ค) หางหุนสวนสามัญซึ่งบุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เปนหุนสวน
(ง) หางหุนสวนสามัญจำกัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เปนหุนสวนจำพวกไมจำกัดความ
รับผิด หรือเปนหุนสวนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุนรวมกันเกินรอยละ30 ของหุนทั้งหมดของหาง
หุนสวนจำกัด
(จ) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือหางหุนสวน
ตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุนรวมกันเกินรอยละ 30 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น
หรือ
(ฉ) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)หรือหางหุนสวนตาม
(ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 30 ของจำนวนหุนที่จำหนายแลว
ทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกลาวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคล
“กรรมการที่มีสวนรวมบริ หารงาน” หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทำหนาที่
รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เยี่ยงผูบริหาร รวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เวนแตจะแสดงไดวาเปน
การลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น
“ความเห็นที่เปนอิสระ” หมายถึง การแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดย
ไมตองคำนึงถึงผลประโยชนใดๆ 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) การใชทรัพยากรอยางประหยั ด มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุ ประสงคและเป าหมายของการ
ดำเนินงานหรือแผนงานที่กำหนดไว
“สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน” หมายถึงสิทธิของผูถือหุนในการซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงกำไรของ
กิจการ การไดรับขาวสาร ขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือ
หุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงิน
ปนผล การกำหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ 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 ขาพเจารับทราบวาการละเวนหรือฝาฝน 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
(หมายถึง คูสมรส บิดา มารดา บุตร) หรือ ผูแทนของขาพเจา
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ......................................... นามสกุล .....................................
เกี่ยวดองเปน ................................................................................................................
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ขาพเจา ขอรายงานดังตอไปนี้ (กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม (ถามี))
1. รายละเอียดของรายการ
2. วิธีการแกไข ในกรณีที่ขาพเจาดำเนินการแกไขปญหาแลว (ถามี))
พนักงานลงชื่อ : ..........................................................................
(.........................................................................)
รหัสพนักงาน : ...........................................................................
ตำแหนง : ..........................................................................
ชื่อยอหนวยงาน : ..........................................................................
วันที่ : .................../................................/...................
ความเห็นของผูบังคับบัญชา :
รับทราบ
อื่น ๆ ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ลงชื่อ : ..........................................................................
(.........................................................................)
ตำแหนง : ..........................................................................
วันที่ : .................../............................./.......................
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