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9. การกากับดูแลกิ จการ
9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิ จการที่ดี (Corporate Governance)
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ขอ้ บังคับและมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หุ้นของบริษัท รวมทัง้ ได้ยึดถือและปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกำหนดเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินงำนของบริษทั เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน และยังทำ
ให้เกิดควำมโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดควำมเชื่อมั ่นในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ต่อบุคคลภำยนอก
โดยนโยบำยเกีย่ วกับกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ คี รอบคลุมหลักกำร 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัท ฯ ตระหนั ก และให้ค วำมสำคัญในสิทธิข นั ้ พื้น ฐำนต่ำ ง ๆ ของผู้ถือ หุ้น ทัง้ ในฐำนะของนัก ลงทุนใน
หลักทรัพย์และเจ้ำของบริษทั ฯ เช่น สิทธิในกำรซื้อ ขำย โอน หลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ สิทธิในกำรทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งผล
กำไรจำกบริษัท ฯ สิทธิในกำรได้รบั ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ สิทธิต่ำง ๆ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ ในกำรแสดงควำม
คิดเห็น สิทธิในกำรร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษทั ฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำร
กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี กำรอนุ มตั ธิ ุรกรรมทีส่ ำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ รวมถึงกำร
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีพนั ธกิจในกำรส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1)
บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ให้ผถู้ อื หุน้
รับทรำบล่วงหน้ำและประกำศโฆษณำในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน หรือระยะเวลำอื่นใด
ตำมที่กฎหมำยหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกำศกำหนด นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่ำวประกำศลงใน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
2)
ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้ำร่วมประชุมแทนได้
3)
ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถำนที่ซ่ึงสะดวกแก่กำรเดินทำง รวมถึงเลือกวันเวลำที่
เหมำะสม และจัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีจ่ ะอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ
4)
ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรำยมีสทิ ธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตัง้ คำถำมในวำระต่ำง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องได้อย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติในวำระใด ๆ และจะมี
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องเข้ำร่วมในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตอบคำถำมในทีป่ ระชุม
5)
ก่อนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันถือหุน้ หรือสิทธิออกเสียงนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ สำมำรถเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อ
บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้
สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ ประจำปี 2564 นี้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุน้
เสนอระเบียบวำระกำรประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ำตัง้ แต่วนั ที่ 4 ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกรำคม 2564 ปรำกฏว่ำเมื่อ
ครบกำหนดระยะเวลำแล้ว ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2564 แต่อย่ำงใด
6)
ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรำยงำนกำรประชุมที่บนั ทึกข้อมูลอย่ำง
ถูกต้องและครบถ้วนในสำระสำคัญเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษทั ฯ ได้กำหนดให้มกี ำรปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่หรือผูถ้ อื
หุน้ รำยย่อย ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรหรือผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ สัญชำติไทยหรือต่ำงด้ำว โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
1)
ในกำรดำเนินกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ บริษทั ฯ จะให้โอกำสแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
โดยก่อนเริม่ กำรประชุม ประธำนในทีป่ ระชุมจะชีแ้ จงวิธกี ำรใช้สทิ ธิออกเสียง และวิธนี ับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ ง
ลงมติในแต่ละวำระ และยังเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้ำร่วมประชุมทุกรำยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น
ข้อ เสนอแนะ รวมทัง้ ซัก ถำมในแต่ ละวำระโดยใช้เ วลำอย่ ำ งเหมำะสม และเพีย งพอ โดยประธำนในที่ป ระชุ ม จะ
ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระทีก่ ำหนดไว้
2)
ในวำระเลือกตัง้ กรรมกำร บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในกำรเลือกตัง้ กรรมกำรบริษทั
เป็ นรำยคน นอกจำกนี้ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริษทั เป็ นกำรล่วงหน้ำในเวลำอันสมควร พร้อมข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัตแิ ละกำรให้ควำมยินยอมของ
ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรเสนอชื่อ
สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 นี้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติเหมำะสมเพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นกำรล่วงหน้ำ ตัง้ แต่
วันที่ 4 ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกรำคม 2564 ปรำกฏว่ำเมื่อครบกำหนดระยะเวลำแล้ว ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษทั ฯ แต่อย่ำงใด
3)
บริษทั ฯ ได้กำหนดให้กรรมกำรบริษทั รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมใด ๆ อย่ำงน้อย
ก่อนกำรพิจำรณำในวำระทีเ่ กี่ยวข้องในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่ำวในรำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ ห้ำมมิให้กรรมกำรที่มสี ่วนได้เสียอย่ำงมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สำมำรถให้
ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระในวำระทีเ่ กีย่ วข้องมีส่วนร่วมในกำรประชุมในวำระนัน้ ๆ
4)
บริษทั ฯ ได้กำหนดแนวทำงในกำรเก็บรัก ษำและป้ องกันกำรนำข้อมูลภำยในทีเ่ ป็ นสำระสำคัญและ
อำจมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ำมบุคคลหรือหน่ วยงำนที่ทรำบข้อมูล
ภำยในนำข้อมูลดังกล่ำวไปเปิ ดเผยต่อหน่ วยงำนหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง จนกว่ำจะได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อ
สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ บริษทั ฯ ยังกำหนดให้กรรมกำรบริษทั ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมูลภำยในทีเ่ ป็ นสำระสำคัญและอำจมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
รวมถึงข้อมูลทำงกำรเงินจะต้องงดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมูล หรือวันสุดท้ำยของ
แต่ละไตรมำสหรือวันสิน้ สุดของรอบระยะเวลำบัญชีของบริษทั ฯ (แล้วแต่กรณี) จนถึงวันทีง่ บกำรเงินหรือข้อมูลภำยในที่
เกีย่ วข้องนัน้ ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว 24 ชัวโมง
่ ทัง้ นี้ กรณีทม่ี กี ำรฝ่ ำฝืนข้อกำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น บริษทั ฯ จะถือ
เป็ นควำมผิดทำงวินัยและพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี
หมวดที่ 3 การคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (Consideration on the Role of Stakeholders) และหลัก
จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิ จ
1) การคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียภำยใน
ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ และพนักงำน หรือผูม้ สี ่วนได้เสียภำยนอก เช่น คู่คำ้ ลูกค้ำ เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตระหนัก
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ดีว่ำกำรสนับสนุ นและข้อคิดเห็นจำกผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในกำรดำเนินกำรและกำรพัฒนำธุรกิจของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดังนัน้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้สทิ ธิของ
ผูม้ สี ่วนได้เสียดังกล่ำวได้รบั กำรดูแลอย่ำงดี นอกจำกนี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยังได้คำนึงถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
ฝ่ ำย และหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ ตำมแนวทำงดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น

:

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ โดยมุ่งมั ่นที่
จะสร้ำงผลกำรดำเนินงำนทีด่ แี ละกำรเจริญเติบโตทีม่ ั ่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผู้
ถือหุน้ ในระยะยำว รวมทัง้ ดำเนินกำรเปิ ดเผยข้อมูลด้วยควำมโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้
ถือหุน้

พนักงาน

:

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียม เป็ นธรรม และให้
ผลตอบแทนที่เหมำะสม นอกจำกนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังให้ควำมสำคัญต่อกำร
พัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและศักยภำพของพนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอ เช่น กำร
จัดอบรม กำรสัมมนำ และกำรฝึกอบรม โดยให้โอกำสอย่ำงทัวถึ
่ งกับพนักงำนทุกคน และ
พยำยำมสร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนที่มคี วำมรู้ควำมสำมำรถสูงให้คงอยู่กบั บริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยเพื่อพัฒนำองค์กรต่อไป อีกทัง้ ยังได้กำหนดแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรัปชัน่ รวมทัง้ ปลูกฝั งให้พนักงำนทุกคนปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง เช่น กำรห้ำมใช้ขอ้ มูลภำยในอย่ำงเคร่งครัด เป็ นต้น

คู่ค้า

:

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกระบวนกำรในกำรคัดเลือกคู่คำ้ โดยกำรให้ค่คู ำ้ แข่งขันบนข้อมูล
ทีเ่ ท่ำเทียมกัน และคัดเลือกคู่คำ้ ด้วยควำมยุตธิ รรมภำยใต้หลักเกณฑ์ในกำรประเมินและ
คัดเลือกคู่คำ้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย นอกจำกนี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยังได้จดั ทำ
รูปแบบสัญญำที่เหมำะสมและเป็ นธรรมแก่คู่สญ
ั ญำทุกฝ่ ำย และจัดให้มีระบบติดตำม
เพื่อให้ม ั ่นใจว่ำได้มกี ำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำงครบถ้วน และป้ องกันกำร
ทุจริตและประพฤติมชิ อบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนกำรจัดหำ โดยบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยซื้อสินค้ำจำกคู่ค้ำตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ ตลอดจนปฏิบตั ิตำมสัญญำต่อคู่ค้ำอย่ำง
เคร่งครัด รวมทัง้ จะเก็บรักษำข้อมูลของคู่คำ้ ไว้เป็ นควำมลับ และจะไม่นำข้อมูลดังกล่ำว
ไปใช้ในทำงทีม่ ชิ อบ

ลูกค้า

:

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับผิดชอบต่อลูกค้ำโดยกำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนของกำร
บริกำร รวมถึงกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มำก
ทีส่ ุด เพื่อมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำในระยะยำว นอกจำกนี้ บริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยยังให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับกำรบริกำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมทัง้ ยัง
จัดให้มชี ่องทำงให้ลูกค้ำของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสำมำรถแจ้งปั ญหำหรือกำรให้บริกำร
ที่ไม่เหมำะสมเพื่อที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้ป้องกัน และแก้ไขปั ญหำเกี่ยวกับกำร
บริกำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้อย่ำงรวดเร็ว รวมทัง้ จะเก็บรักษำข้อมูลของลูกค้ำไว้
เป็ นควำมลับ และจะไม่นำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ในทำงทีม่ ชิ อบ

เจ้าหนี้

:

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ตำมสัญญำทีม่ ตี ่อเจ้ำหนี้เป็ นสำคัญ
รวมทัง้ กำรชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและกำรดูแลหลักประกันต่ำง ๆ ภำยใต้สญ
ั ญำที่
เกีย่ วข้อง

คู่แข่ง

:

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประพฤติตำมกรอบกำรแข่งขันทีด่ ี มีจรรยำบรรณและอยู่ในกรอบ
ของกฎหมำย รวมทัง้ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็ นธรรม
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สังคมและส่วนรวม :

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยใส่ใจและให้ควำมสำคัญต่อควำมปลอดภัยต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และคุณภำพชีวติ ของผูค้ นทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
และส่งเสริมให้พนักงำนของบริษทั ฯ และบริษัทย่อยมีจติ สำนึก และควำมรับผิดชอบต่อ
สิง่ แวดล้อมและสังคม รวมทัง้ จัดให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยพยำยำมเข้ำไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่ำง ๆ ทีเ่ ป็ นกำรสร้ำงและรักษำไว้ซ่งึ สิง่ แวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริม
วัฒนธรรมในท้องถิน่ ทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยดำเนินกิจกำรอยู่

นอกจำกนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบำะแสกำรกระทำผิดทำง
กฎหมำย ควำมไม่ถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในทีบ่ กพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณธุรกิจของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ผ่ำนกรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้ ทัง้ นี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบำะแสที่
แจ้งมำยังบริษทั ฯ จะถูกเก็บไว้เป็ นควำมลับ โดยกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบจะดำเนินกำรสั ่งกำรตรวจสอบ
ข้อมูลและหำแนวทำงแก้ไข (หำกมี) และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ต่อไป โดยพนักงำนตลอดจนผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มสำมำรถส่งข้อร้องเรียนโดยตรงมำยังช่องทำงทีอ่ ยู่ต่อไปนี้
1.1 จดหมำยส่งทำงไปรษณีย์ ระบุหน้ำซองถึงผูร้ บั แจ้งเบำะแสท่ำนใดท่ำนหนึ่งดังต่อไปนี
• ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)
• เลขำนุกำรบริษทั
โดยส่งมำยังทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่ของบริษทั ฯ
บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (มหำชน)
อำคำรไอทีเอฟ-ทำวเวอร์ 140/6 ชัน้ ที่ 7 ถนนสีลม
แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบำงรัก กทม. 10500
1.2 อีเมล audit@ace-energy.co.th
2) หลักจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิ จของกลุ่มบริษทั ฯ
กลุ่มบริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (มหำชน) จะประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยำบรรณ และควำมรับผิดชอบทีม่ ตี ่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย และศีลธรรม
อันดีงำม และปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรมด้วยควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
รวมทัง้ สนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม สำมำรถเพิม่ คุณค่ำและมูลค่ำทัง้ ในปั จจุบนั และใน
อนำคตแก่องค์กรทีจ่ ะนำไปสู่กำรเติบโตอย่ำงมั ่นคงและยั ่งยืนในระดับสำกล
(1) คาจากัดความและความหมาย
“จริยธรรม” หมำยถึง ธรรมทีเ่ ป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิ หรือ ศีลธรรม
“จรรยาบรรณ” หมำยถึง ควำมประพฤติทด่ี ที ก่ี ำหนดขึน้ ไว้ให้ถอื ปฏิบตั ิ หรือประพฤติปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ ่นื ด้วย
ควำมเป็ นธรรม
“จรรยาบรรณทางธุรกิ จ” หมำยถึง มำตรฐำนกำรประพฤติปฏิบตั ทิ ด่ี ที ก่ี ำหนดขึน้ เพื่อให้กรรมกำรผูบ้ ริหำร
และพนักงำนยึดถือปฏิบตั ิ
“บริษทั ” หมำยถึง บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อยซึง่ อยู่ภำยใต้
อำนำจกำรควบคุมของบริษทั ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ในอนำคต
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“ผู้บริ หาร” หมำยถึง กรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ ำที่
ปฏิบตั ิกำร ผู้จดั กำรของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (มหำชน) และบริษัทซึ่งอยู่ภำย ใต้อำนำจกำร
ควบคุมของบริษทั ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั และทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ในอนำคต
“พนักงาน” หมำยถึง พนักงำนและลูกจ้ำงทีป่ ฏิบตั งิ ำนเพื่อรับค่ำจ้ำงจำกบริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี
จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อยซึง่ อยู่ภำยใต้อำนำจกำรควบคุมของบริษทั ทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั และทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ในอนำคต
บริษทั มุ่งหมำยให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทุกระดับขององค์กรมีหน้ำทีต่ ้องปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณฉบับนี้ โดย
ผูบ้ ริหำรจะต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรสร้ำงบรรทัดฐำนและวัฒนธรรมกำรปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณขององค์กรด้วยกำร
จูงใจ และส่งเสริมให้พนักงำนปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณด้วยควำมเต็มใจ
(2) บุคคลที่มีหน้ าที่ต้องปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณ
(ก) ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษทั
(ข) บริษทั ย่อยซึง่ อยู่ภำยใต้อำนำจกำรควบคุมของบริษทั หรือมีสทิ ธิควบคุมธุรกิจทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั
และทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ในอนำคตต้องยอมรับและมีกำรปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องตำมจรรยำบรรณของบริษทั
(ค) บริษัท ย่ อ ยที่ไ ม่ อ ยู่ภ ำยใต้ก ำรควบคุ ม ของบริษัท ควรยอมรับ และมีก ำรปฏิบ ัติท่ีสอดคล้ องตำม
จรรยำบรรณของบริษทั
(ง) บุคคลภำยนอกทีเ่ ป็ นตัวแทนของบริษทั เช่น ทีป่ รึกษำ ตัวแทน และคู่สญ
ั ญำอิสระ ต้อง
• ยินยอมทีจ่ ะมีกำรปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องตำมจรรยำบรรณของบริษทั
• ทรำบข้อมูลเกีย่ วกับจรรยำบรรณนี้
• ถูกดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึง่ อำจรวมถึงกำรบอกเลิกสัญญำ หำกทรำบว่ำบุคคลภำยนอกใดๆ
ละเมิดจรรยำบรรณของบริษทั
(3) การกระทาที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ
พนักงำนทุกคนมีหน้ำทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ำมและส่งเสริมให้ผอู้ ่นื ปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณของบริษทั โดยกำรกระทำ
ดังต่อไปนี้ถอื เป็ นกำรทำผิดจรรยำบรรณและจะต้องถูกดำเนินกำรทำงวินัย
(ก) ไม่ปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณ
(ข) แนะนำ ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผอู้ ่นื ไม่ปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณ
(ค) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรฝ่ ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณ ในกรณีทต่ี นทรำบหรือควร
ทรำบ เนื่องจำกเกีย่ วข้องกับงำนภำยใต้ควำมรับผิดชอบของตน
(ง) ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือขัดขวำงกำรสอบสวนข้อเท็จจริงทีอ่ ำ้ งว่ำได้มกี ำรฝ่ ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบตั ิ ตำม
จรรยำบรรณ
(จ) ต ำหนิ หรือ ว่ ำ กล่ ำ ว หรือ ขู่ อ ำฆำตพนั ก งำนที่ร ำยงำนข้อ สงสัย เกี่ ย วกับ กำรไม่ ป ฏิ บ ัติ ตำม
จรรยำบรรณ
(ฉ) กำรกระทำอันไม่เป็ นธรรมต่อผูอ้ ่นื เนื่องจำกกำรทีผ่ นู้ นั ้ รำยงำนกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณ
ทัง้ นี้ ผูท้ ฝ่ี ่ ำฝืนหรือละเมิดจรรยำบรรณจะต้องได้รบั กำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบทีบ่ ริษทั กำหนดไว้
นอกจำกนี้อำจได้รบั โทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนัน้ ผิดกฎหมำยบ้ำนเมือง
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้กำหนดให้มนี โยบำยเกีย่ วกับกำรต่อต้ำนทุจริตและกำรติดสินบน (Anti-Corruption
and Bribery) และนโยบำยกำรคุม้ ครองและให้ควำมเป็ นธรรมแก่พนักงำนทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสเกีย่ วกับกำรทุจริต
หรือไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั และหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และ
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บริษทั ย่อย ซึง่ นอกจำกจะมีเจตนำรมณ์ในกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชันแล้
่ ว ยังมีเจตนำรมณ์ในกำรให้
ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีแ่ จ้งเรื่องกำรทุจริตคอรัปชัน่ รวมทัง้ บุคคลทีใ่ ห้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนและ
ในกระบวนกำรสอบสวนกำรทุจริตคอรัปชันควบคู
่
่กนั ไปด้วย โดยทีน่ โยบำยกำรคุม้ ครองและให้ควำมเป็ นธรรมแก่
พนักงำนทีแ่ จ้งข้อมูลฯ กำหนดวิธกี ำรร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอรัปชันไว้
่ ว่ำ ให้ผรู้ อ้ งเรียนแจ้งเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรไปยังผูบ้ งั คับบัญชำทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง หรือส่ง E-mail ไปยังหัวหน้ำสำยงำนทรัพยำกรมนุษย์หรือ
หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั ฯ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
1)
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่องบกำรเงิน และสำรสนเทศทำงกำรเงินทีป่ รำกฏในรำยงำนประจำปี โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรบริษทั ยังสนับสนุนให้มกี ำรจัดทำคำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร (Management Discussion
and Analysis) เพื่อประกอบกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินในทุกไตรมำส
2)
บริษั ท ฯ จะจัด ให้ มีก ำรเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ กรรมกำรแต่ ล ะท่ ำ น บทบำทและหน้ ำ ที่ข อง
คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทั จำนวนครัง้ ของกำรประชุมและกำรเข้ำประชุมในปี ทผ่ี ่ำนมำ
ณ สำนักงำนใหญ่ของบริษทั ฯ
3)

บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยค่ำสอบบัญชีและค่ำบริกำรอื่นทีผ่ สู้ อบบัญชีให้บริกำรกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

4)
บริษทั ฯ จะจัดให้มรี ำยงำนนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยด้ำน
กำรบริหำรควำมเสีย่ ง และนโยบำยเกีย่ วกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้ให้ควำมเห็นชอบไว้โดยสรุป
และผลกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยดังกล่ำวรวมทัง้ กรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมนโยบำยดังกล่ำวได้พร้อมด้วยเหตุผล
5)
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยเกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้เพียงพอ ทันเวลำ และโปร่งใส รวมถึงข้อมูลทัวไปที
่
่มคี วำมสำคัญที่อำจกระทบต่อรำคำ
หลักทรัพย์ของบริษทั ได้ โดยมอบหมำยให้มหี น่ วยงำนรับผิดชอบงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึน้
เพื่อเป็ นตัวแทนในกำรสื่อสำรกับผูล้ งทุนประเภทสถำบันผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเครำะห์ทวไป
ั ่ และภำครัฐทีเ่ กีย่ วข้องและ
สำมำรถดูได้จำกเว็บไซต์ของบริษทั ซึง่ ใช้เป็ นช่องทำงในกำรเผยแพร่ขอ้ มูลสำรสนเทศต่ำงๆ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั
ข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจ ข้อมูลทำงกำรเงิน ข่ำวบริษทั ทีม่ ผี ลต่อกำรตัดสินใจลงทุน ข่ำวแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ข่ำวกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษทั รำยละเอียดกำรจัดประชุมผู้ถอื หุ้น เป็ นต้น ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสำมำรถติ ดตำม
ข้อมูลของบริษทั ได้อย่ำงสะดวกยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้บริษทั ได้จดั ทำแผนนักลงทุนสัมพันธ์โดยสังเขป และแผนดังกล่ำวอำจมีกำร
เปลีย่ นแปลงแล้วแต่โอกำส และควำมเหมำะสมซึง่ มีรำยละเอียดดังนี้
5.1 จัดประชุมนักวิเครำะห์เป็ นประจำไตรมำสละ 1 ครัง้ และในกรณี หำกนักวิเครำะห์ประสงค์ทจ่ี ะสอบถำม
ข้อมูลในเรื่องอื่นเพิม่ เติมบริษทั ก็จะเชิญให้นักวิเครำะห์เข้ำมำพบฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นกรณีๆ ไป
5.1 จัด Roadshow ทัง้ ในประเทศและในต่ำงประเทศอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
ในปี 2563 บริษทั ฯ มีกำรจัดกิจกรรมให้แก่นักวิเครำะห์และนักลงทุน เป็ นระยะๆ ดังนี้
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กิ จกรรมในปี 2563

จานวนครัง้

ให้ขอ้ มูลนักวิเครำะห์ กองทุน และผูถ้ อื หุน้

30

กำรประชุมนักวิเครำะห์ประจำไตรมำส (Analyst meeting)

3

กำรพบปะผูล้ งทุนสถำบัน ผูล้ งทุนทัวไปนั
่ กวิเครำะห์ (Company visit)

4

โรดโชว์ (Road Show) ในประเทศ

6

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1)

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็ นผู้มคี วำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ท่สี ำมำรถเอื้อ
ประโยชน์ ให้กบั บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยเป็ นผู้มบี ทบำทสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร
ตลอดจนมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้
เป็ นไปตำมแผนทีว่ ำงไว้
คณะกรรมกำรบริษทั มีจำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และมีกรรมกำรบริษทั ทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน
3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดและต้องไม่ต่ำกว่ำ 3 คน อันจะทำให้เกิดกำรถ่วงดุลในกำรพิจำรณำและออกเสียงในเรื่อง
ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม ทัง้ นี้ กรรมกำรบริษัทมีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละไม่เกิน 3 ปี ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กำหนด โดยกรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษทั จะเห็นว่ำบุคคล
นัน้ สมควรดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรอิสระของบริษทั ต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ สำมำรถเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ในกลุ่มหรือบริษทั
อื่นได้ โดยต้องเป็ นไปตำมกฎหมำยและ/หรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ให้
รับทรำบทุกครัง้ ก่อนกำรเข้ำดำรงตำแหน่งด้วย
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษทั ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ
และบริษทั ย่อย ดังนี้
(1)

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวนอย่ำงน้ อย 3 คน เพื่อทำหน้ำที่ช่วย
สนับสนุ นคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน
และกำรปฏิบ ัติต ำมกฎหมำยที่เ กี่ยวข้อ ง รวมทัง้ กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อ ให้ก ำร
ปฏิบตั งิ ำนและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่ำงโปร่งใสและน่ำเชื่อถือ

(2)

คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยสมำชิกจำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และไม่มำกกว่ำ 10 คน เพื่อทำ
หน้ำทีช่ ่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้
เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน ข้อบังคับ และคำสั ่งใด ๆ รวมทัง้ เป้ ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ภำยใต้กรอบที่
ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั

(3)

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ ำงน้ อย 3 คนและไม่
มำกกว่ำ 5 คน เพื่อทำหน้ำที่สรรหำบุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ หมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่ งกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรระดับสูง พิจำรณำรูปแบบและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษทั ประธำน
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คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และเลขำนุ กำรบริษทั เพื่อเสนอ
ควำมเห็น ต่ อ คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ พิจ ำรณำอนุ ม ัติ และ/หรือ น ำเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น
พิจำรณำอนุมตั ติ ่อไป (แล้วแต่กรณี)
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษทั อำจพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมในกำรแต่งตัง้ คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง
ขึน้ เพื่อทำหน้ำทีช่ ่วยสนับสนุ นคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้ครอบคลุมทัง้
องค์กร กำกับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยอย่ำงเหมำะสม กำหนดกฎเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตั ใิ นด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงกำกับดูแลให้องค์กรมีกำรดำเนินงำนและ
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และนำเสนอรำยงำนบริหำรควำมเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมกำรบริษทั
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี ลขำนุ กำรบริษทั เพื่อทำหน้ำทีใ่ นกำรดำเนินกำรทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั และกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ สนับสนุ นงำนของคณะกรรมกำรบริษทั โดยกำรให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนด
ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำร รวมทัง้ ประสำนงำนให้มกี ำร
ปฏิบตั ติ ำมมติของคณะกรรมกำรบริษทั
2)

บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั

คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และมี
หน้ำทีก่ ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมทัง้ กำกับดูแลให้กำรบริหำรจัดกำร
เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยและแนวทำงเพื่อประโยชน์ระยะยำวแก่ผู้ถือหุ้นภำยใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมำยและหลัก
จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียทุกฝ่ ำย ทัง้ นี้ โดยมี
รำยละเอียดตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริษทั
(1)

นโยบำยเกีย่ วกับกำรกำกับดูแลกิจกำร

บริษัทฯ ได้จดั ให้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เป็ นลำยลักษณ์
อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ได้ให้ควำมเห็นชอบนโยบำยดังกล่ำว ทัง้ นี้ กำร
จัดทำคู่มอื กำรกำกับดูแลกิจกำรมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทำงแก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
ในกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยดังกล่ำว โดยบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรทบทวนนโยบำยดังกล่ำวเป็ นประจำ
ทุกปี
(2)

หลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีเจตนำรมณ์ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส มีคุณธรรม มีควำม
รับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
กำหนดข้อพึงปฏิบตั เิ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร และพนักงำนยึดถือ
เป็ นหลักในกำรปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก)

จรรยำบรรณว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้

(ข)

จรรยำบรรณว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ต่อลูกค้ำ

(ค)

จรรยำบรรณว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ต่อคู่คำ้ คูแ่ ข่งทำงกำรค้ำ และเจ้ำหนี้

(ง)

จรรยำบรรณว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน

(จ)

จรรยำบรรณว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
หน้ำที่ 136

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (มหำชน)

ทัง้ นี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประกำศและแจ้งให้พนักงำนทุกคนรับทรำบและปฏิบตั ิ
อย่ำงเคร่งครัด
(3)

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีนโยบำยขจัดปั ญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็ นอิสระภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ ของ
บริษัทฯ และบริษัท ย่อยเป็ นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรำยกำรที่
พิจำรณำเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียของตนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้บริษทั ฯ ทรำบ และต้องไม่เข้ำ
ร่วมกำรพิจำรณำ รวมถึงไม่มอี ำนำจอนุมตั ใิ นรำยกำรดังกล่ำว
บริษัทฯ และบริษัท ย่อยมีนโยบำยในกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน และรำยกำรที่มคี วำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทส่ี อดคล้องกับกฎหมำยหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
(4)

กำรควบคุมภำยใน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดั ให้มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อกำรกำกับดูแ ลและกำร
ควบคุมภำยใน ทัง้ ในระดับบริหำรและระดับปฏิบตั งิ ำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ได้มกี ำรว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในจำกภำยนอก (outsource) เพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบและประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมแผนกำร
ตรวจสอบทีว่ ำงไว้
(5)

กำรบริหำรควำมเสีย่ ง

บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยได้จ ัด ให้มีก ำรก ำหนดนโยบำยด้ำ นกำรบริห ำรควำมเสี่ย งให้
ครอบคลุมทัง้ องค์กร รวมทัง้ กำรกำกับดูแลให้มรี ะบบ หรือกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งเพื่อ
ลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่ำงเหมำะสม
(6)

รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษทั

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีฝ่ำยบัญชีและผู้สอบ
บัญชีมำประชุมร่วมกัน และนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริ ษัททุกไตรมำส โดย
คณะกรรมกำรบริษัท เป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบต่ อ งบกำรเงิน รวมของบริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย รวมทัง้
สำรสนเทศทำงกำรเงิน
3)

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประเมินตนเอง

บริษทั ฯ จัดให้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงน้อยทุกไตรมำส และมีกำรประชุมพิเศษเพิม่ ตำมควำม
จำเป็ น โดยมีกำรกำหนดวำระประชุมชัดเจนล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำ บริษทั ฯ
จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กรรมกำรทุกท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มี
เวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมเี หตุจำเป็ นเร่งด่วน และจะจัดให้มกี ำรบันทึกรำยงำน
กำรประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสำรทีร่ บั รองแล้วเพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิงและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยในกำรประชุมทุก
ครัง้ จะจัดให้มผี บู้ ริหำรและผูท้ เ่ี กี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลและรำยละเอียดประกอบกำรตัดสินใจทีถ่ ูกต้องและ
ทันเวลำ
ในกำรลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ให้ถอื มติของเสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง
โดยกรรมกำรทีม่ สี ่วนได้เสียในวำระใดจะไม่เข้ำร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ ำด
หน้ำที่ 137

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (มหำชน)

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัท สนั บสนุ นให้มีกำรประเมิน ผลกำรปฏิบตั ิง ำนอย่ ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อ
ปรับปรุงและแก้ไขกำรดำเนินงำน โดยมีกำรกำหนดหัวข้อทีจ่ ะประชุมชัดเจนก่อนทีจ่ ะวัดผลกำรประเมินดังกล่ำว เพื่อ
รวบรวมควำมเห็นและนำเสนอต่อทีป่ ระชุม
4)

ค่ำตอบแทน

ค่ำตอบแทนของกรรมกำร คือ ค่ำตอบแทนรำยเดือน และค่ำเบี้ยประชุม ในกำรนี้ ค่ำตอบแทนของกรรมกำร
จะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลีย่ เมื่อเทียบกับอุตสำหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงควำมเพียงพอต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ส่วนผูบ้ ริหำรจะได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจำรณำ
จำกผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ เป็ นสำคัญ
ทัง้ นี้ ค่ำตอบแทนรำยปี ของคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรรวมกันจะต้องไม่เป็ นจำนวนทีส่ ูงผิดปกติเมื่อเทียบกับ
ผลตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรโดยเฉลี่ยของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะ
คำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มคี ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเพื่อพิจำรณำรูปแบบ และหลักเกณฑ์
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรเพื่อนำเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำอนุมตั ิ
5)

กำรพัฒนำกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำร

คณะกรรมกำรบริษทั มีนโยบำยส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้มกี ำรฝึ กอบรมและให้ ควำมรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้อง
ในระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ เช่น กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร และเลขำนุ กำรบริษทั
เป็ นต้น เพื่อให้มกี ำรปรับปรุงกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรฝึ กอบรมและให้ควำมรูอ้ ำจกระทำเป็ นกำรภำยในบริษทั
หรือใช้บริกำรของสถำบันภำยนอกก็ได้
ในกรณีทม่ี กี ำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรหรือมีกรรมกำรเข้ำใหม่ ฝ่ ำยจัดกำรจะจัดให้มเี อกสำรและข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำรเข้ำใหม่ รวมถึงจัดให้มกี ำรแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้แก่กรรมกำรใหม่
คณะกรรมกำรบริษัทอำจจัดให้มีก ำรหมุ นเปลี่ยนงำนที่ไ ด้รบั มอบหมำยตำมควำมถนัดของผู้บริห ำรและ
พนักงำน โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของงำนและเวลำเป็ นหลัก โดยประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรจะกำหนดช่วงเวลำ
และพิจำรณำผลกำรปฏิบตั งิ ำนดังกล่ำวเพื่อเป็ นแผนพัฒนำและสืบทอดงำนของบริษัท ทั ้งนี้ เพื่อพัฒนำผูบ้ ริหำรและ
พนักงำนให้มคี วำมรูค้ วำมสำมำรถในกำรทำงำนมำกขึน้ และให้สำมำรถทำงำนแทนกันได้
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้กำหนดให้มนี โยบำยกำรหำผูบ้ ริหำรมำสืบทอดตำแหน่งทีส่ ำคัญ (Succession Plan)
เพื่อเตรียมคนทดแทนหรือรองรับตำแหน่ งงำนให้มคี วำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำนที่เหมำะสม เป็ นกำรเตรียมควำม
พร้อมบุคลำกรให้สำมำรถรองรับและสอดคล้องกับกำรขยำยธุรกิจ และเพื่อประเมินศักยภำพและส่งเสริมพัฒนำควำมรู้
และทักษะให้เหมำะสม
9.2

โครงสร้างกรรมการของบริษทั ฯ

ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 โครงสร้ำ งกรรมกำรของบริษัท ฯ ประกอบด้ว ยคณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย รวม 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และ
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คณะกรรมกำรบริหำร โดยคณะกรรมกำรแต่ละชุดมีขอบเขต อำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบแตกต่ำงกัน ดังมี
รำยละเอียดต่อไปนี้
9.2.1

คณะกรรมการบริษทั
องค์ประกอบและกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริษทั
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ำรณำอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมกำรบริษทั

คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร (ถ้ำมี) และกรรมกำร โดยมีจำนวน
ทีเ่ หมำะสมกับขนำดของกิจกำรของบริษทั และกำรปฏิบตั งิ ำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพโดยเมื่อรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5
ท่ำน และกรรมกำรบริษัทไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และมี
กรรมกำรทีม่ คี วำมเป็ นอิสระอย่ำงแท้จริงจำกฝ่ ำยบริหำรและปรำศจำกควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือควำมสัมพันธ์อ่นื ใด
อันอำจมีอทิ ธิพลต่อกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงเป็ นอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดและต้องไม่ต่ำกว่ำ
3 คน
กำรแต่งตัง้ กรรมกำรบริษัทให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องทัง้ นี้
จะต้องมีควำมโปร่งใสและชัดเจนโดยกำรพิจำรณำจะต้องมีประวัตกิ ำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของ
บุคคลนัน้ ๆโดยมีรำยละเอียดทีเ่ พียงพอเพื่อประโยชน์ในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั และผูถ้ อื หุน้
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำรบริษทั
1)
2)

3)

4)

5)

กรรมกำรบริษทั ต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถมีควำมซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมในกำรดำเนิน
ธุรกิจและมีเวลำอย่ำงเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ควำมรูค้ วำมสำมำรถและปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้แก่บริษทั ได้
มีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัดและกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้องรวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รบั ควำมไว้วำงใจให้
บริหำรจัดกำรกิจกำรทีม่ มี หำชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
กรรมกำรบริษทั สำมำรถดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในบริษทั อื่นได้แต่ทงั ้ นี้ในกำรเป็ นกรรมกำรดังกล่ำว
ต้อ งไม่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ กำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ก รรมกำรของบริษัท และต้อ งเป็ น ไปตำมแนวทำงของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำนก.ล.ต.”) และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) อย่ำงไรก็ดี หำกเป็ นกรณีทก่ี รรมกำรบริษทั ดำรง
แหน่ งกรรมกำรในบริษัทอื่นซึ่งเป็ นบริษัทที่มหี ุ้นจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“บริษัทจดทะเบียน”) จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมกำรบริษทั แต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ ง
ต้องไม่เกิน 4 แห่ง
กรรมกำรบริษทั จะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำร
ของบริษัท หรือเข้ำเป็ นหุ้นส่วนในห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ หรือเป็ นหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำง
หุน้ ส่วนจำกัด หรือเป็ นกรรมกำรของบริษทั เอกชน หรือบริษทั อื่นทีป่ ระกอบกิจกำรอันมีส ภำพอย่ำง
เดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์
ผูอ้ ่นื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัตเิ กี่ยวกับควำมเป็ นอิสระตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศ
กำหนดและเป็ นไปตำมแนวทำงเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและ/หรือประกำศของคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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เรื่อ งคุ ณสมบัติแ ละขอบเขตกำรดำเนิ น งำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้อ งสำมำรถดูแล
ผลประโยชน์ ข องผู้ถือ หุ้น ทุ ก รำยได้เ ท่ ำ เทีย มกัน และไม่ ใ ห้เ กิด ควำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์
นอกจำกนัน้ ยังต้องสำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระได้
ขอบเขต อำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั
1)

ปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวังและควำมซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ เป็ นสำคัญ รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
บริษัท ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ เรื่องที่ต้องได้รบั อนุ มตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนกำร
ดำเนินกำร เช่น เรื่องทีก่ ฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ กำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยง
กัน และกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ทส่ี ำคัญ เป็ นต้น

2)

กำหนดและพิจำรณำอนุ มตั วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ ำหมำย แนวทำง นโยบำย กรอบอำนำจอนุ มตั ิ
ดำเนินกำร งบประมำณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and
Supervision) กำรบริหำร กำรจัดกำรและติดตำมผลกำรดำเนินงำน ของฝ่ ำยบริหำรของทัง้ บริษทั ฯ
และบริษัทย่อยให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลตำมนโยบำยทำงธุรกิจ

3)

พิจำรณำอนุ มตั ิแต่งตัง้ บุคคลที่มคี ุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติ
บริษัท มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ รวมถึง
ประกำศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เ กี่ยวข้อง เข้ำ ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในกรณี ท่ตี ำแหน่ ง
กรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกออกตำมวำระ เว้นแต่วำระของกรรมกำรผูน้ นั ้ จะเหลือน้อยกว่ำ
2 เดือน

4)

พิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรอิสระ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน รวมถึง
ประกำศข้อบังคับและ/หรือระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ ต่อไป

5)

พิจ ำรณำแต่ ง ตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบโดยมีคุ ณ สมบัติต ำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำยว่ ำ ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ฯ

6)

พิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรบริหำร โดยคัดเลือกจำกกรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรของบริษัทฯ หรือ
บริษทั ย่อย หรือผูท้ รงคุณวุฒจิ ำกภำยนอกซึง่ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย พร้อมทัง้ กำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริหำร

7)

พิจ ำรณำแต่ ง ตัง้ คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยอื่น พร้อ มทัง้ ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ ำ ที่แ ละควำม
รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบตั งิ ำนตำมควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั

8)

พิจำรณำแต่งตัง้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) หรือ ผู้บริหำรสูงสุดของบริษทั ฯ และเลขำนุ กำร
บริษทั ทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด รวมทัง้ พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร (CEO) หรือผูบ้ ริหำรสูงสุดดังกล่ำว

9)

พิจำรณำกำหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั ฯ
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10)

แต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจกำรของบริษทั ฯ ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษัทหรือ
อำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจ และ/หรือภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริษทั อำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนำจนัน้ ๆ ได้
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจต้องจัดทำเป็ นมติคณะกรรมกำรในรำยงำนกำรประชุมอย่ำงชัดเจน และมีกำร
ระบุขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องผูร้ บั มอบอำนำจไว้อย่ำงชัดเจน

11)

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ และ/หรือกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยง
กัน เว้นแต่รำยกำรดังกล่ำวจะต้องได้รบั อนุ มตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ ในกำรพิจำรณำอนุ มตั ิ
ดังกล่ำวจะเป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของตลำดหลักทรัพย์ฯ

12)

พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมื่อเห็นว่ำ บริษทั ฯ มีกำไรพอสมควรที่
จะทำเช่นนัน้ และรำยงำนกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
ครำวถัดไป

13)

จัดทำรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษทั และงบกำรเงินรวมรวมทัง้ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั ฯ ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริษทั ฯ ซึง่ ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึง
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ทผ่ี ่ำนมำ และนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำ
และอนุมตั ิ

14)

พิจำรณำคัดเลือกและให้ควำมเห็นชอบกำรเสนอรำยชื่อผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยและ/
หรือบริษัทร่วม รวมทัง้ พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
นำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ

15)

ดำเนิ น กำรให้บ ริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยและ/หรือ บริษัท ร่ ว มน ำระบบงำนบัญ ชีท่ีเ หมำะสมและมี
ประสิทธิภำพมำใช้ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบภำยในทีม่ ปี ระสิทธิภำพ

16)

พิจำรณำกำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร
และกำกับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง โดยมีมำตรกำรรองรับและ
วิธคี วบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่ำงเหมำะสม

17)

จัดให้มนี โยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี และนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันทุ
่ ก
รูปแบบของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมตำมหลักธรรมำภิบำลทีเ่ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
อย่ำงน้อยตำมแนวทำงทีต่ ลำดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด และมีกำรปรับใช้
นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เชื่อมั ่นได้ว่ำ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีควำมรับผิดชอบ
ต่อผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกกลุ่มด้วยควำมเป็ นธรรม

18)

กรรมกำรบริษัทมีหน้ ำที่รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มคี วำมเกี่ยวข้องให้
บริษทั ฯ ทรำบ รวมทัง้ กำหนดให้มกี ำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของผูบ้ ริหำรและผูท้ ม่ี คี วำมเกีย่ วข้อง
ตลอดจนกรรมกำรและผูท้ ม่ี คี วำมเกีย่ วข้องและผูบ้ ริหำรและผูท้ ม่ี คี วำมเกีย่ วข้องของบริษทั ย่อยด้วย

19)

มอบอำนำจให้กรรมกำรบริษทั คนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
แทนคณะกรรมกำรบริษทั ได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษทั หรืออำจมอบอำนำจ
เพื่อ ให้บุ ค คลดัง กล่ ำ วมีอ ำนำจตำมที่ค ณะกรรมกำรบริษัท เห็น สมควรและภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขกำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นกำร
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มอบอำนำจทีท่ ำให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุ มตั ริ ำยกำรทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำม
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทีจ่ ะทำขึน้ กับ บริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกำศอื่นใดของหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็ นกำร
อนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
20)

ดูแลให้มกี ำรเปิ ดเผยบทบำทและหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย จำนวน
ครัง้ ของกำรประชุมและจำนวนครัง้ ทีก่ รรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปี ทผ่ี ่ำนมำ และรำยงำน
ผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด

21)

ส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เข้ำร่วมหลักสูตรสัมมนำต่ำง ๆ ของ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรนัน้

22)

ติดตำมและกำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม (โดยอนุ โลม) ให้เป็ น ไปตำมนโยบำยที่บริษัท ฯ กำหนด กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินธุรกิจ รวมทัง้ กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุ โลม เท่ำที่ไม่ขดั หรือแย้งกับ
กฎหมำยอื่น

23)

พิจำรณำแต่งตัง้ ผูแ้ ทนเข้ำไปเป็ นกรรมกำรและผูบ้ ริหำรในบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วมอย่ำงน้อย
ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วมทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่จะมีขอ้ จำกัด
ตำมกฎหมำยอื่นหรือเงื่อนไขกำรร่วมทุนกับภำครัฐ หรือกรณีอ่นื ใดตำมทีก่ ฎหมำยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยจะกำหนด ทัง้ นี้ กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อยข้ำงต้นที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ หรือ
เสนอชื่อ ต้อ งเป็ น บุ ค คลที่มีคุ ณสมบัติ บทบำท หน้ ำ ที่ และควำมรับ ผิด ชอบตำมที่ก ำหนดไว้ใน
กฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มลี กั ษณะขำดควำมน่ ำไว้วำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ว่ำด้วยกำรกำหนดลักษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั

24)

ในกรณีทบ่ี ริษทั ย่อยตกลงเข้ำทำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกันกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ย่อย หรือ
รำยกำรเกี่ยวกับกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้
ตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(แล้วแต่กรณี) บริษทั และบริษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรตำมทีป่ ระกำศดังกล่ำว
กำหนดไว้ในเรื่องนัน้ ๆ ก่อนเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวโดยอนุ โลม โดยบริษัทย่อยจะต้องปฏิบตั ิตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ประกำศดังกล่ำวกำหนดเช่นเดียวกับกรณีท่บี ริษัทเป็ นผู้ทำรำยกำร
ดังกล่ำวเอง
ทัง้ นี้ รำยกำรประเภทดังกล่ำวจำเป็ นต้องได้รบั อนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือที่
ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น และ/หรือ ประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ ให้บริษัทและบริษัทย่อยพิจำรณำขนำดของ
รำยกำรเทียบกับงบกำรเงินรวมของบริษทั

25)

ดูแลติดตำมให้บริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ ำคัญ เช่น ฐำนะกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำน กำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันและรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รำยกำร
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ได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ัยสำคัญ และรำยกำรอื่นใดทีส่ ำคัญซึง่ มิได้เป็ นรำยกำรธุรกิจ
ปกติของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม เป็ นต้น ทัง้ นี้กำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวจะต้องให้ขอ้ มูลเพียงพอ
ครบถ้วนและถูกต้อง ภำยในเวลำทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง
26)

คณะกรรมกำรบริษัทต้อ งจัดให้บ ริษัทย่ อยและ/หรือบริษัทร่ วมที่ป ระกอบธุ รกิจหลักมีระบบกำร
ควบคุมภำยในทีเ่ หมำะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้ องกันกำรทุจริตทีอ่ ำจเกิดขึน้ กับบริษทั ย่อยและ/
หรือบริษทั ร่วม รวมทัง้ ควรให้บริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมจัดให้มรี ะบบงำนทีช่ ดั เจนเพื่อแสดงได้
ว่ำบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมมีระบบเพียงพอในกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรทีม่ นี ัยสำคัญ
ตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดได้อย่ำงต่อเนื่องและน่ ำเชื่อถือ และมีช่องทำงให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของ
บริษัท ฯ สำมำรถได้ร ับ ข้อ มู ล ของบริษัท ย่ อ ยและ/หรือ บริษัท ร่ ว ม ในกำรติด ตำมดู แ ลผลกำร
ดำเนินงำน และฐำนะกำรเงิน กำรทำรำยกำรระหว่ำงบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมกับกรรมกำร
และ/หรือผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม และกำรทำรำยกำรทีม่ นี ัยสำคัญของบริษทั ย่อย
และ/หรือบริษัทร่วม ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้บริษทั ย่อย
และ/หรือบริษทั ร่วมมีกลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดังกล่ำวในบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม โดย
ให้ทมี งำนผูต้ รวจสอบภำยในและกรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยตรงและให้
มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบงำนดังกล่ำวให้กบั คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บริษทั เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่ำบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมมีกำรปฏิบตั ติ ำมระบบงำนทีจ่ ดั ทำไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสม่ำเสมอ

ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริษทั
1) เป็ นประธำนในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ควบคุมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ให้เป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเป็ นเสียงชีข้ ำดในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในกรณีทค่ี ะแนนเสียงเท่ำกัน
2) ก ำกับ ติด ตำม และดู แ ลให้ม ัน่ ใจได้ว่ ำ กำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ข องคณะกรรมกำรบริษัท เป็ น ไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักขององค์กร
3) ดูแลให้ม ั ่นใจว่ำ กรรมกำรบริษทั ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีม่ จี ริยธรรมและ
กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
4) กำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยหำรือร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และมีมำตรกำรที่
ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
5) จัดสรรเวลำได้อย่ำงเพียงพอทีฝ่ ่ ำยจัดกำรจะเสนอเรื่องและมำกพอทีก่ รรมกำรบริษทั จะอภิปรำยประเด็น
สำคัญ กัน อย่ ำงรอบคอบโดยทัวกั
่ น และส่ ง เสริมให้ก รรมกำรบริษัท มีกำรใช้ดุ ลยพินิ จที่ร อบคอบ ให้
ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ
6) สื่อสำรข้อมูลสำคัญต่ำงๆ ให้คณะกรรมกำรบริษทั ได้รบั ทรำบ
7) เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกรรมกำรบริษทั ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรและกรรมกำรบริษทั ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร
และระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทั และฝ่ ำยจัดกำร
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กำรประชุม
1)

กำหนดให้มกี ำรประชุมอย่ำงน้อย 4 ครัง้ ต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้ำตลอดทัง้ ปี และอำจมี
กำรประชุมวำระพิเศษเพิม่ ตำมควำมจำเป็ น และกำหนดให้มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรบริษทั ที่
ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหำรโดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อย 1 ครัง้ ต่อปี
สำหรับปี 2564 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 มีมติ
กำหนดวันประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ ปี 2564 แล้ว

2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

ประธำนกรรมกำรบริษทั และประธำนกรรมกำรบริหำรจะเป็ นผูด้ แู ลให้ควำมเห็นชอบกำหนดวำระกำร
ประชุม
เลขำนุ กำรบริษัททำหน้ ำที่จดั ส่งหนั งสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำร
ประกอบกำรประชุมไปให้กรรมกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันเพื่อให้กรรมกำรมีเวลำศึกษำล่วงหน้ำ
ก่อนเข้ำประชุม
ประธำนกรรมกำรบริษทั ทำหน้ำทีเ่ ป็ นประธำนทีป่ ระชุมมีหน้ำทีด่ ูแลจัดสรรเวลำแต่ละวำระให้อย่ำง
เพีย งพอสำหรับ กรรมกำรที่จ ะอภิป รำยแสดงควำมเห็น อย่ ำ งเป็ น อิสระในประเด็น ที่สำคัญ โดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องอย่ำงเป็ นธรรม
ในกำรประชุมกรรมกำรผูท้ ม่ี สี ่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีนัยสำคัญในเรื่องทีพ่ จิ ำรณำต้องออกจำกทีป่ ระชุม
ระหว่ำงกำรพิจำรณำเรื่องนัน้ ๆ
กำรลงมติให้ใช้เสียงข้ำงมำกและหำกมีกรรมกำรคัดค้ำนมติดงั กล่ำวให้บนั ทึกคำคัดค้ำนไว้ในรำยงำน
กำรประชุม
ในกำรพิจำรณำเรื่องหนึ่งเรื่องใดกรรมกำรมีสทิ ธิขอดูหรือตรวจเอกสำรที่เกี่ยวข้องหรือขอให้ฝ่ำย
บริหำรทีเ่ กีย่ วข้องเข้ำร่วมประชุมชีแ้ จงข้อมูลรำยละเอียดเพิม่ เติม
เลขำนุ ก ำรบริษัททำหน้ ำ ที่ในกำรจดบัน ทึก และจัด ทำรำยงำนกำรประชุมภำยใน 14 วัน จัด เก็บ
รำยงำนกำรประชุมเอกสำรประกอบกำรประชุมสนับสนุ นติดตำมให้คณะกรรมกำรบริษทั สำมำรถ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยข้อบังคับและมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นรวมทัง้ ประสำนงำนกับผู้ท่ี
เกีย่ วข้อง

องค์ประชุม
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ต้องมีกรรมกำรบริษทั มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรบริษทั ทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ณ ขณะทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั จะลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั จะต้องมีกรรมกำรบริษทั อยู่
ในทีป่ ระชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
กรณีทเ่ี ป็ นวำระพิจำรณำอนุ มตั เิ รื่องทีก่ รรมกำรบริษทั ผูม้ สี ่วนได้เสียกับวำระดังกล่ำวต้องออกจำกที่
ประชุมระหว่ำงกำรพิจำรณำเรื่องนัน้ เช่น วำระพิจำรณำอนุ มตั กิ ำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นต้น ณ
ขณะที่กรรมกำรบริษัทจะลงมติในวำระดังกล่ำวจะต้องมีกรรมกำรบริษั ทอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่ำ จำนวน
กรรมกำรบริษทั ตำมทีก่ ำหนดในวรรคสองลบด้วยจำนวนกรรมกำรบริษทั ผู้มสี ่วนได้เสียกับวำระดังกล่ำวซึ่ง
ต้องออกจำกทีป่ ระชุมระหว่ำงกำรพิจำรณำเรื่องนัน้
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ในกรณีท่ปี ระธำนกรรมกำรบริษทั ไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ในกรณี ทม่ี รี อง
ประธำนกรรมกำรบริษัท อยู่ให้ร องประธำนกรรมกำรบริษัทเป็ นประธำนที่ป ระชุมแต่ถ้ำไม่มีร องประธำน
กรรมกำรบริษทั หรือมีแต่ไม่อยู่ในทีป่ ระชุมนัน้ หรือไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ให้กรรมกำรบริษทั ซึ่งมำประชุม
เลือกกรรมกำรบริษทั คนหนึ่งเป็ นประธำนในทีป่ ระชุมกำรวินิจฉัยชี้ขำดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้ำงมำก
กรรมกำรบริษทั คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนนเว้นแต่กรรมกำรบริษทั ซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องใด
ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในทีป่ ระชุมเป็ นผูช้ ข้ี ำด

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทั ฯ จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร โดยนำหลักกำรปฏิบตั ิตำม
หลัก กำรก ำกับ ดู แ ลกิจ กำรที่ดีม ำปรับ ใช้ เ พื่อ เป็ น แนวทำงในกำรบริห ำรงำนของกลุ่ ม บริษัท และได้ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรชุดย่อยมีหน้ำทีต่ อ้ งรำยงำนผลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อรับทรำบต่อไป
ทัง้ นี้ ในกำรพิจำรณำกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ บริษทั ฯ กำหนดให้ตอ้ งนำเสนอแก่คณะกรรมกำรบริหำร ซึง่
เป็ นผูท้ ม่ี คี วำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นอย่ำงดี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ หรือนำเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ติ ำมอำนำจอนุมตั ดิ ำเนินกำรต่อไป
นอกจำกคณะกรรมกำรชุดย่อยดังทีไ่ ด้กล่ำวมำข้ำงต้น บริษทั ฯ ยังได้จดั ตัง้ คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ งเพื่อ
ท ำหน้ ำ ที่ใ นกำรวิเ ครำะห์และบริห ำรจัด กำรควำมเสี่ย งของบริษัท ฯ และต้อ งน ำเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อทรำบและติดตำมควบคุมดูแลต่อไป
อย่ ำ งไรก็ดี หำกในอนำคตบริษัทฯ มีค วำมเสี่ย งเพิ่มมำกขึ้น อย่ ำงมีนั ยสำคัญ คณะกรรมก ำรบริษัทอำจ
พิจำรณำแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง เพื่อทำหน้ำทีแ่ ทนคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ งในปั จจุบนั
โดยคณะกรรมกำรชุดย่อย มีองค์ประกอบ และขอบข่ำยอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
9.2.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต อำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจดังนี้
1)

มีอำนำจในกำรดำเนินกำรตรวจสอบและสอบสวนตำมทีจ่ ำเป็ นในเรื่องต่ำงๆ ซึ่งมีขอ้ บ่งชีไ้ ด้ว่ำอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อชื่อเสียง ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั รวมถึง
ผลประโยชน์ทผ่ี ถู้ อื หุน้ พึงได้รบั เช่น
-

รำยกำรทีอ่ ำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

-

ข้อสงสัยหรือสันนิษฐำนว่ำอำจมีกำรทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญใน
ระบบควบคุมภำยในของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
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2)

ข้อสงสัยว่ำอำจมีกำรฝ่ ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษทั

มีอำนำจในกำรแสวงหำควำมเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจำกทีป่ รึกษำทำงวิชำชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่ำจำเป็ นด้วย
ค่ำใช้จ่ำยของบริษัท เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนภำยใต้หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั ้งนี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำทีร่ ำยงำนผลกำรตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อ
ดำเนิ น กำรปรับ ปรุ ง แก้ไ ขภำยในเวลำที่ค ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น ควร อย่ ำ งไรก็ต ำม หำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำรดำเนินกำรแก้ไขดังกล่ำว โดยไม่มเี หตุผลอัน
สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิง่ ทีพ่ บดังกล่ำวต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้ ทัง้ นี้ อำนำจ
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบดังกล่ำวจะไม่รวมถึงอำนำจทีท่ ำให้กรรมกำรตรวจสอบ หรือผูร้ บั มอบ
อำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถลงมติให้ควำมเห็นในรำยกำรทีก่ รรมกำรตรวจสอบท่ำน
นัน้ หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งตำมนิยำมที่
กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน มีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
กับบริษทั หรือบริษทั ย่อยได้

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบดังนี้
1)

สอบทำนให้ บ ริษัท ฯ มีร ำยงำนทำงกำรเงิน อย่ ำ งถู ก ต้ อ งและเปิ ด เผยอย่ ำ งเพีย งพอ โดยกำร
ประสำนงำนกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหำรที่รบั ผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้ ในรำยไตรมำส
และประจำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใด ๆ ที่
เห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นเรื่องสำคัญในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ ก็ได้

2)

สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบกำรควบคุม ภำยใน (internal control) และระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน (internal audit) ทีม่ คี วำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทำนร่วมกับผูส้ อบ
บัญชีและผูต้ รวจสอบภำยใน และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง และกำหนดค่ำตอบแทนของหัวหน้ำ
หน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่ วยงำนอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน รวมทัง้
อนุ ม ัติแ ผนกำรตรวจสอบภำยใน ตลอดจนมอบหมำยงำนแก่ เ จ้ำ หน้ ำ ที่ต รวจสอบภำยในเพื่อ
สนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

3)

สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ และมำตรฐำนทีเ่ กีย่ วข้อง

4)

พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และ/หรือเลิกจ้ำงผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษัทย่อยและ/หรือ
บริษัท ร่ ว ม และเสนอค่ ำ ตอบแทนของผู้สอบบัญชีด ัง กล่ ำว โดยค ำนึ ง ถึงควำมน่ ำ เชื่อ ถือ ควำม
เพียงพอของทรัพยำกร ปริมำณงำนตรวจสอบของสำนักงำนตรวจสอบบัญชีนนั ้ รวมถึงประสบกำรณ์
ของบุคลำกรที่ได้รบั มอบหมำยให้ทำกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบต้องเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ
ครัง้

5)

พิจ ำรณำให้ค วำมเห็น กำรเข้ำ ท ำรำยกำรที่เ กี่ย วโยงกัน หรือ รำยกำรที่อ ำจมีค วำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย ตำมข้อกำหนดของกฎหมำยและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
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และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6)

จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ ซึง่ รำยงำน
ดังกล่ำวลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนดังกล่ำวควรประกอบด้วยข้อมูลอย่ำง
น้อยดังต่อไปนี้
6.1)

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

6.2)

ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

6.3)

ควำมเห็น เกี่ย วกับ กำรปฏิบ ัติต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรัพ ย์
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย

6.4)

ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี

6.5)

ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย

6.6)

จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ
แต่ละท่ำน

6.7)

ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำม
กฎบัตร (charter)

6.8)

รำยงำนอื่นใดทีเ่ ห็นว่ำผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทรำบ
่
ภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำม
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั

7)

สอบทำนและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับนโยบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เช่น นโยบำยบัญชี นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่ เป็ นต้น

8)

ทบทวนกระบวนกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รปั ชัน่

9)

ปฏิบ ัติก ำรอื่น ใดตำมที่ค ณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยด้ว ยควำมเห็น ชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หรือหน้ำทีอ่ ่นื ใดทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีควำมสำคัญต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทัวไป
่ เนื่องจำกรำยงำนดังกล่ำวจะแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ และ
ตรงไปตรงมำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และทำให้คณะกรรมกำรบริษัทมั ่นใจได้ว่ำฝ่ ำยจัดกำรได้มกี ำรบริหำรงำน
อย่ำงระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
1)

กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั
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2)

3)

1.1 รำยงำนกิจกรรมต่ำงๆ ที่ทำอย่ำงเป็ นประจำ เพื่อคณะกรรมกำรบริษทั จะได้ทรำบถึงกิจกรรม
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ ระบุควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในเรื่องต่ำงๆ ไว้อย่ำงชัดเจน และให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ในครำวถัดไปเพื่อทรำบ
- สรุปรำยงำนกิจกรรมทีท่ ำระหว่ำงปี
- รำยงำนเกี่ยวกับควำมเห็นต่อรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบภำยใน และกระบวนกำร
ตรวจสอบภำยใน
- รำยงำนอื่นใดทีเ่ ห็นว่ำคณะกรรมกำรบริษทั ควรทรำบ
1.2 รำยงำนสิง่ ทีต่ รวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมกำรบริษทั จะได้หำแนวทำงแก้ไขได้ทนั เวลำ
- รำยกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- ข้อสงสัยหรือสันนิษฐำนว่ำอำจมีกำรทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องสำคัญใน
ระบบควบคุมภำยใน
- ข้อสงสัยว่ำอำจมีกำรฝ่ ำฝืนกฏหมำย หรือข้อกำหนดใดๆ ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
- รำยงำนอื่นใดทีเ่ ห็นว่ำคณะกรรมกำรบริษทั ควรทรำบ
กำรรำยงำนต่อหน่วยงำนรำชกำร
หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ถึงสิง่ ทีม่ ผี ลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญ
ต่ อ ฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนิ น งำน และได้มีก ำรหำรือ ร่ วมกัน กับ คณะกรรมกำรบริษัทและ
ผู้บ ริห ำรแล้ ว ว่ ำ ต้ อ งด ำเนิ น กำรปรับ ปรุ ง แก้ไ ข เมื่อ ครบก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้ร่ ว มกัน หำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำรดำเนินกำรแก้ไขดังกล่ำวโดยไม่มเี หตุผลอัน
สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ ง อำจรำยงำนสิ่ง ที่พ บดัง กล่ ำ วต่ อ ส ำนั ก งำนก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้
กำรรำยงำนต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
่
รำยงำนกิจกรรมทีท่ ำระหว่ำงปี ตำมหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษทั ซึง่ รำยงำนดังกล่ำวลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี
ของบริษทั ฯ

9.2.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขต อำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนกำรสรรหำ
กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธกี ำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษทั กรรมกำรชุดย่อย เลขำนุ กำรบริษทั
และผูบ้ ริหำรสูงสุด (ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร (CEO)) รวมทัง้ กรรมกำรของบริษทั ย่อย ดังนี้
1)

กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธกี ำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษทั กรรมกำรชุดย่อย เลขำนุ กำร
บริษทั ผูบ้ ริหำรสูงสุด (ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร (CEO)) และกรรมกำรของบริษทั ย่อย โดยพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของจำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร กำหนดคุณสมบัตขิ อง
กรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษั ท และ/หรือเสนอขออนุ มตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่
กรณี
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2)

พิจ ำรณำสรรหำ คัด เลือ ก และเสนอชื่อ บุ ค คลที่มีคุ ณสมบัติเ หมำะสม มีค วำมรู้ค วำมช ำนำญที่
เหมำะสมเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวดำรงตำแหน่ ง กรรมกำรบริษทั กรรมกำรชุดย่อย เลขำนุ กำรบริษัท
ผู้บริหำรสูงสุด (ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO)) และกรรมกำรของบริษัทย่อย รวมทัง้ พิจำรณำ
ประวัตบิ ุคคลดังกล่ำวแล้วว่ำมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ไม่ขดั หรือแย้งกับ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

3)

พิจำรณำกำหนดนโยบำยกำรหำผูบ้ ริหำรมำสืบทอดตำแหน่งทีส่ ำคัญ (Succession Plan)

4)

ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกี ำรสรรหำกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ก่อนทีจ่ ะมีกำรสรร
หำกรรมกำรทีค่ รบวำระ

5)

ในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอชื่อกรรมกำรทีพ่ น้ วำระกลับเข้ำดำรง
ต ำแหน่ ง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ ำ ตอบแทนจะพิจ ำรณำผลกำรปฏิบ ั ติห น้ ำ ที่ข อง
กรรมกำรรำยดังกล่ำว และควรนำเสนอผลกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ ผลงำน (Contribution) รวมทัง้ ประวัติ
กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผู้ถอื หุน้ ใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
ด้วย

6)

จัดทำแผนกำรพัฒนำกรรมกำรบริษทั เพื่อพัฒนำควำมรูก้ รรมกำรบริษทั ปั จจุบ ันและกรรมกำรบริษทั
เข้ำ ใหม่ ใ ห้เ ข้ำ ใจธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย บทบำทหน้ ำ ที่ข องกรรมกำรบริษัท และ
พัฒ นำกำรต่ ำ ง ๆ ที่สำคัญ เช่ น สภำวะเศรษฐกิจ และอุ ต สำหกรรม กฎเกณฑ์ห รือ กฎหมำยที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เป็ นต้น

7)

ด ำเนิ น กำรอื่ น ๆ ตำมที่ไ ด้ ร ับ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษั ท ด้ ว ยควำมเห็ น ชอบของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
1)

จัดทำนโยบำย และหลักเกณฑ์ในกำรกำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ของคณะกรรมกำร
บริษัท กรรมกำรชุดย่อย เลขำนุ กำรบริษทั และผู้บริหำรสู งสุด (ประธำนเจ้ำหน้ ำทีบ่ ริหำร) รวมทัง้
กรรมกำรของบริษทั ย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ แล้วแต่กรณี

2)

กำหนดค่ำตอบแทนทีจ่ ำเป็ นและเหมำะสมทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมกำรบริษัท
เป็ นรำยบุคคลในแต่ละปี โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมกับประสบกำรณ์ บทบำท ภำระหน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบ ผลงำน ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเปรียบเทียบกับบริษัทใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน และประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะได้รบั จำกกรรมกำร รวมทัง้ สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้ ำหมำยระยะยำวของบริษัทฯ และเชื่อมโยงกับมูลค่ำที่บริษัทฯ สร้ำงให้ผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำและนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั ิ

3)

กำหนดแนวทำงในกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย เลขำนุ กำรบริษัท
และผู้บริหำรสูงสุด (ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO)) รวมทัง้ คณะกรรมกำรของบริษัทย่อย เพื่อ
พิจำรณำผลตอบแทนประจำปี

4)

เปิ ดเผยนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนและเปิ ดเผยค่ำตอบแทนในรูปแบบต่ำง ๆ และ
จัดทำรำยงำนกำรกำหนดค่ำตอบแทนไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ
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5)

กำหนดโบนัสและอัตรำกำรขึน้ เงินเดือนประจำปี ของผูบ้ ริหำรและพนัก งำน โดยอำจพิจำรณำจำกผล
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

6)

พิจำรณำกลันกรอง
่
โครงสร้ำงเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ขององค์กร

7)

ด ำเนิ น กำรอื่ น ๆ ตำมที่ไ ด้ ร ับ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษั ท ด้ ว ยควำมเห็ น ชอบของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ทัง้ นี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนนัน้
จะไม่มลี กั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจ หรือมอบอำนำจช่วงทีท่ ำให้ผรู้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนสำมำรถอนุ มตั ริ ำยกำรทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่ วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำม
ขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ อ่ืนใดกับ บริษัทฯ หรือ บริษัท ย่อ ย และ/หรือ บริษัท ที่เ กี่ยวข้ อง คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนไม่มีอำนำจอนุ มตั ิกำรดำเนิ นกำรในเรื่องดังกล่ำวโดยเรื่อ งดัง กล่ ำวจะต้อ งเสนอต่อที่ประชุ ม
คณะกรรมกำรและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ติ ่อไป นอกจำกนี้ กำรมอบหมำยอำนำจดังกล่ำวต้อง
จัดทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หรือบันทึกเป็ นมติคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนในรำยงำนกำรประชุม
อย่ำงชัดเจน และมีกำรระบุขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องผูร้ บั มอบอำนำจและระยะเวลำกำรมอบอำนำจไว้อย่ำงชัดเจน
9.2.2.3 คณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบและกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร
1)

2)

3)

4)
5)

ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยมีจำนวนตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั เห็นสมควร ซึง่ จะ
ประกอบด้วยกรรมกำรบริษทั และ/หรือผูบ้ ริหำรของบริษทั ทัง้ นี้คณะกรรมกำรบริหำรควรมีจำนวนไม่
น้อยกว่ำ 5 คน และไม่มำกกว่ำ 10 คน
กรรมกำรบริหำรไม่จำเป็ นต้องเป็ นกรรมกำรบริษทั หรือพนักงำนบริษทั และบุคคลภำยนอกบริษทั ทีม่ ี
คุณสมบัตเิ หมำะสมและไม่มผี ลประโยชน์ขดั หรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั
คณะกรรมกำร
บริหำรควรระบุเหตุผลทีเ่ หมำะสมและควำมจำเป็ นประกอบกำรพิจำรณำแต่งตัง้ ดังกล่ำวให้ชดั เจน
คณะกรรมกำรบริษทั จะเลือกกรรมกำรบริหำรคนหนึ่งเป็ นประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ในกรณีท่ี
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำเห็นสมควรอำจจะเลือกกรรมกำรบริหำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็ นรอง
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรก็ได้
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรอำจเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรก็ได้
คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถแต่งตัง้ พนักงำนของบริษทั จำนวน 1 คน ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรบริหำร เพื่อช่วยเหลือกำรดำเนินงำนของคณะผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรนัดหมำยกำรประชุม
กำรจัดเตรียมวำระกำรประชุม กำรนำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม และกำรบันทึกรำยงำนกำร
ประชุม ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจกำหนดค่ำตอบแทน (เบี้ยประชุม) ให้แก่เลขำนุ กำร
คณะกรรมกำรบริหำรได้ตำมทีเ่ ห็นสมควรและเหมำะสม

คุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำรบริหำร
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1)

2)
3)

กรรมกำรบริหำรต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่ำงดี มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจและมีเวลำ
เพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้แก่บริษทั อย่ำงเต็มที่
กรรมกำรบริหำรต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั มหำชนจำกัด
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
กรรมกำรบริหำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำร เข้ำเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้ำเป็ นกรรมกำรในนิตบิ ุคคลอื่นที่
มีสภำพอย่ำงเดียวกันและ/หรือเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือ
บริษทั ร่วม ไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุม
คณะกรรมกำรบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทรำบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้ (แล้วแต่กรณี)

ขอบเขต อำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1)

ดำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย
ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั ่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯ ภำยใต้กรอบกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง

2)

พิจำรณำกลันกรองข้
่
อเสนอของฝ่ ำยจัดกำร กำหนดโครงสร้ำงองค์กร วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ ำหมำย
นโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย แผนกำรดำเนินงำน
กำรลงทุนขยำยกิจกำร กำรประชำสัมพันธ์ กำหนดแผนกำรเงิน รำยงำนประจำปี งบประมำณ
รวมทัง้ งบประมำณประจำปี กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อ
นำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรเป็ นผูพ้ จิ ำรณำกำหนดต่อไป

3)

มีอำนำจแต่งตัง้ คณะทำงำน เพื่อกำรดำเนินกิจกำรหรือกำรบริหำรงำนของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั
ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม และกำรกำหนดอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะทำงำน รวมถึง
ควบคุมกำกับดูแลให้กำรดำเนินงำนของคณะทำงำนที่แต่งตัง้ บรรลุตำมนโยบำยและเป้ ำหมำยที่
กำหนด

4)

ให้คำแนะนำ คำปรึกษำ และกำหนดแนวนโยบำยและอำนำจหน้ำทีข่ องประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและ
คณะทำงำนพิเศษ

5)

ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้เป็ นไปตำมกรอบนโยบำย และเป้ ำหมำยที่
ได้ ร ับ กำรอนุ ม ัติ จ ำกคณะกรรมกำรบริษั ท และก ำกับ ดู แ ลให้ ก ำรด ำเนิ น งำนมีคุ ณ ภำพและ
ประสิทธิภำพ

6)

พิ จ ำรณำเรื่ อ งกำรจัด สรรงบประมำณประจ ำปี ตำมที่ ฝ่ ำยจัด กำรเสนอก่ อ นที่จ ะน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำและอนุมตั ิ

7)

มีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั กิ ำรใช้จ่ำยทำงกำรเงินในกำรดำเนินกำรที่เป็ นธุรกรรมปกติของธุรกิจของ
บริษทั ฯ แต่ไม่เกินงบประมำณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั

8)

ศึกษำควำมเป็ นไปได้สำหรับโครงกำรใหม่ ๆ และมีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั เิ ข้ำร่วมประมูลงำนต่ำง ๆ
ตลอดจนเข้ำดำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ตำมทีเ่ ห็นสมควร รวมถึงกำรทำนิตกิ รรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่อง
ดังกล่ำวจนเสร็จกำร ทัง้ นี้ อำนำจดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมกรอบอำนำจอนุ มตั ทิ ค่ี ณะกรรมกำรบริษัท
กำหนดไว้แล้ว และเป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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9)

อนุ มตั ิกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ตำมที่จะได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักกำรไว้
แล้ว

10)

มีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั ิกำรกู้ยมื เงิน กำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน
สำหรับสนับสนุนกำรทำธุรกิจตำมปกติ เช่น กำรเปิ ดบัญชีธนำคำร กำรปิ ดบัญชีธนำคำร กำรให้กยู้ มื
เงินของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย กำรจัดหำวงเงินสินเชื่อ หรือกำรขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษทั ฯ
ตำมตำรำงอำนำจอนุมตั ทิ ผ่ี ่ำนกำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั

11)

พิจำรณำและติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และเสนอจ่ำยเงินปั นผล
ระหว่ำงกำลหรือเงินปั นผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรรมกำรบริษทั อนุมตั ิ

12)

กำหนดโครงสร้ำงองค์กร อำนำจกำรบริหำรองค์กร รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำร
เลิกจ้ำง กำรกำหนดเงินค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน โบนัสพนักงำนระดับผูบ้ ริหำรตัง้ แต่ระดับผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ ำยหรือเทียบเท่ำขึน้ ไปยกเว้นตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

13)

ให้มอี ำนำจในกำรมอบอำนำจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบตั กิ ำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดย
อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำว มีอำนำจ
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึง่
คณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก เพิก ถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอำนำจ หรือ
กำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร

14)

มีอำนำจแต่งตัง้ ประธำนทีป่ รึกษำ หรือทีป่ รึกษำ หรือคณะทีป่ รึกษำของคณะกรรมกำรบริหำรได้ตำม
ควำมเหมำะสมและมีอำนำจกำหนดค่ำตอบแทน ค่ำเบี้ยเลี้ยง สวัสดิกำร สิง่ อำนวยควำมสะดวกและ
ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยอื่น ๆ ของประธำนที่ป รึก ษำหรือ ที่ป รึก ษำหรือ คณะที่ป รึก ษำดัง กล่ ำ วได้ต ำมควำม
เหมำะสม

15)

มีอำนำจแต่งตัง้ ผู้บริหำรบริษทั เพื่อปฏิบตั หิ น้ำที่ทุกตำแหน่ ง เว้นแต่กำรแต่งตัง้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร ต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั รวมทัง้ สำมำรถมอบอำนำจให้บุคคลใด ๆ
ไปดำเนินกำรแทนในเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร
เห็นสมควร

16)

คณะกรรมกำรบริหำร หรือประธำนกรรมกำรบริหำร มีอำนำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและ/
หรือ กำหนดระเบียบข้อบังคับของกำรประชุมได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร

17)

ในกรณีประธำนกรรมกำรบริหำรไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรแต่งตัง้ ผู้
รักษำกำรเพื่อปฏิบตั ิหน้ ำที่แทนเป็ นครำว ๆ ไป โดยผู้รกั ษำกำรมีอำนำจหน้ ำที่เท่ำกับประธำน
กรรมกำรบริหำร

18)

พิจำรณำอนุมตั ใิ ห้อำนำจต่ำง ๆ ในกำรดำเนินกิจกำรบริหำรงำนแก่ผบู้ ริหำรตำมกฎระเบียบข้อบังคับ

19)

ดูแลให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ หมำะสมรัดกุมและมีประสิทธิภำพ โดยประสำนงำนกับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

20)

เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสม ให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรและ/หรือ
ผู้บริหำรในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอย่ำงน้ อยตำมสัดส่ว นกำรถือหุ้นของบริษัท ฯ รวมทัง้
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กำหนดแนวนโยบำยกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมตั ิ
21)

ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั

กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรบริหำรจะต้องรำยงำนผลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ่อคณะกรรมกำรบริษทั และรำยงำนกำรทำ
หน้ำทีใ่ นรอบปี ทผ่ี ่ำนมำต่อผูถ้ อื หุน้ ในรำยงำนประจำปี โดยเปิ ดเผยรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้
1)
2)
3)
4)

จำนวนครัง้ ในกำรประชุม
จำนวนครัง้ ทีก่ รรมกำรบริหำรแต่ละคนเข้ำร่วมประชุม
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริหำร
ผลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฏบัตรทีก่ ำหนดไว้

อานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการบริหาร
1)

ให้ประธำนกรรมกำรบริหำร ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

2)

มีอ ำนำจด ำเนิ น กำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริห ำร ซึ่ง อยู่ ภ ำยใต้ ก ฎหมำย เงื่อ นไข
กฎระเบียบ และข้อบังคับบริษทั

3)

ดูแลกำรดำเนินกิจกำร ให้เป็ นไปตำมแนวนโยบำยทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร

4)

พิ จ ำรณำเสนอแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บปฏิ บ ั ติ ง ำนต่ ำ ง ๆ ตำมควำมเหมำะสมต่ อ คณะ
กรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ

5)

ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย

ทัง้ นี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นกำร
มอบอำนำจ หรือมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ผู้รบั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุ มตั ิรำยกำรที่ตนหรือ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรือหน่ วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ใดกับ บริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษัททีเ่ กี่ยวข้อง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มอี ำนำจอนุ มตั กิ ำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวโดย
เรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุ มตั ติ ่อไป ยกเว้น
เป็ นกำรอนุ มตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซ่ึ งเป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด นอกจำกนี้ กำรมอบหมำย
อำนำจดังกล่ำวต้องจัดทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หรือบันทึกเป็ นมติคณะกรรมกำรบริหำรในรำยงำนกำรประชุมอย่ำง
ชัดเจน และมีกำรระบุขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องผูร้ บั มอบอำนำจและระยะเวลำกำรมอบอำนำจไว้อย่ำงชัดเจน
9.2.2.4 ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ขอบเขต หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
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1)

ดูแล บริหำร ดำเนินงำน และปฏิบตั งิ ำนประจำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย รวมทัง้ ประโยชน์ของกลุ่มบริษทั โดยรวม ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจน
ระเบีย บ มติ นโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ก ำหนดโดยที่ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริห ำร
คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ภำยใต้กรอบกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง และขอบเขต
อำนำจซึง่ คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรกำหนด

2)

ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำร และ/หรือบริหำรงำนประจำวันของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เสนอแนะทำงเลือกและกลยุทธ์ท่สี อดคล้อง
กับนโยบำยต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือคณะกรรมกำรบริษทั

3)

จัดทำและนำเสนอ นโยบำยทำงธุรกิจ แผนธุรกิจ กำรลงทุนขยำยกิจกำร กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ ำหมำย แผนกำรดำเนินงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กำรประชำสัมพันธ์ รำยงำน
ประจำปี งบประมำณประจำปี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ กลุ่มบริษัทที่ใช้ในกำรประกอบ
ธุ ร กิ จ และก ำหนดอ ำนำจกำรบริ ห ำรงำนเพื่ อ น ำเสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริ ห ำร และ/หรื อ
คณะกรรมกำรบริษทั

4)

ตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยบริหำรและฝ่ ำยจัดกำรของบริษทั ฯ และ
บริษัทย่อย รวมทัง้ บริษัทร่วมทีเ่ ข้ำไปลงทุนอย่ำงเป็ นประจำสม่ำเสมอ และเสนอแนะแนวทำงกำร
แก้ไขปั ญหำอุปสรรคต่ำง ๆ เพื่อให้ผบู้ ริหำรและฝ่ ำยจัดกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์และแผนธุรกิจ
ที่วำงไว้ เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยและเป้ ำหมำยของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ รำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั ทุกไตรมำส

5)

ออกคำสั ่ง ระเบียบ ประกำศ และบันทึกควำมเข้ำใจ เพื่อให้แน่ ใจว่ำกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยเป็ นไปตำมนโยบำย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทั ฯ รวมถึงเพื่อรักษำระเบียบวินัย
ภำยในองค์กร

6)

เป็ นตัวแทนบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีอำนำจมอบหมำยบุคคลใดในกำรติดต่อกับองค์กร
ภำยนอก ซึง่ รวมถึงหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนกำกับดูแลอื่น ๆ

7)

กำหนดโครงสร้ำงองค์กร วิธกี ำรบริหำร โดยครอบคลุมถึงรำยละเอียดในกำรคัดเลือก กำรพัฒนำและ
ฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง กำรแต่งตัง้ โยกย้ำย และเลิกจ้ำงพนักงำนของบริษทั ฯ และกำหนดอัตรำค่ำจ้ำง
เงินเดือน ค่ำตอบแทน โบนัส และสวัสดิกำรต่ำง ๆ สำหรับพนักงำน ภำยใต้กรอบและนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริษทั กำหนดไว้

8)

มีอำนำจในกำรแต่งตัง้ และถอดถอน เจ้ำหน้ำทีห่ รือพนักงำนของบริษทั ฯ ในตำแหน่ งทีต่ ่ำกว่ำระดับ
ผูบ้ ริหำร

9)

เจรจำ และเข้ำทำสัญญำ และ/หรือ ธุรกรรมใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ภำยใน
อำนำจและวงเงินตำมทีก่ ำหนดไว้ในตำรำงอำนำจอนุ มตั ทิ ผ่ี ่ำนกำรอนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษัท
แล้ว

10)

มีอำนำจอนุ มตั กิ ำรใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทั ฯ ตำมตำรำงอำนำจอนุ มตั ทิ ่ี
ได้รบั กำรพิจำรณำและอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั เช่น กำรจัดซื้อทรัพย์สนิ กำรกูย้ มื เงิน กำรขอ
สินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน กำรใช้จ่ำยเงินลงทุนทีส่ ำคัญ และกำรทำรำยกำรอื่นเพื่อประโยชน์ของ
บริษทั ฯ ซึง่ อำนำจกำรอนุมตั ดิ งั กล่ำวจะเป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรปกติทวไปทำงกำรค้
ั่
ำ
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11)

ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรบริษทั

ทัง้ นี้ ในกำรดำเนิ น กำรเรื่อ งใดที่ประธำนเจ้ำหน้ ำ ที่บริหำร (CEO) หรือ ผู้ร ับ มอบอ ำนำจหน้ ำที่และควำม
รับผิดชอบจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่ วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริห ำร (CEO) ไม่ มีอ ำนำจอนุ ม ัติ ก ำรด ำเนิ น กำรในเรื่อ งดัง กล่ ำ ว โดยเรื่อ งดัง กล่ ำ วจะต้ อ งเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุ มตั ิต่อไป ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำม
ธุรกิจปกติและเงือ่ นไขกำรค้ำปกติซ่งึ เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
9.3

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน

9.3.1 การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จัดให้มกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และคณะกรรมกำรชุด
ย่อยเป็ นประจำทุกปี โดยที่คณะกรรมกำรบริษทั ฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้จดั ให้มกี ำรประเมินเป็ น 2 รูปแบบ
คื อ กำรประเมิ น ผลทั ง้ คณะ (As a Whole) และกำรประเมิ น ตนเองเป็ นรำยบุ ค คล (Self-Assessment) ส่ ว น
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ ได้จดั ให้มกี ำรประเมินรูปแบบเดียว คือ
กำรประเมินผลทัง้ คณะ (As a Whole) เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ร่วมกันพิจำรณำผลงำนของทัง้ คณะกรรมกำร
บริษทั ฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย และปั ญหำในกำรปฏิบตั งิ ำน เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขกำรทำงำนให้มปี ระสิทธิภำพ
มำกขึ้น โดยกระบวนกำรในกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยนัน้ เลขำนุ กำร
บริษัทฯ และเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรชุดย่อยจะจัดส่งแบบประเมิน ให้กรรมกำรทุกท่ำนทำกำรประเมินและส่งกลับ
มำยังเลขำนุ กำรบริษทั ฯ และเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อทำกำรประมวลผลและสรุปผลคะแนนรำยงำนต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยและทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อทรำบ
หัวข้อหลักในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน สำมำรถสุรปได้ดงั นี้
การประเมินตนเองแบบ
รายบุคคล

การประเมินตนเองแบบทัง้ คณะ

1) โครงสร้ำงและ
คุณสมบัตขิ อง
คณะกรรมกำร
2) กำรประชุม
คณะกรรมกำร
3) บทบำท หน้ำที่
และควำม
รับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร

คณะกรรมกำร
บริษทั

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
สรรหำฯ

คณะกรรมกำร
บริหำร

คณะกรรมกำร
บริษทั

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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4) เรื่องอื่นๆ เช่น
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
คณะกรรมกำรและ
กำรพัฒนำตนเอง
ของกรรมกำรและ
กำรพัฒนำผูบ้ ริหำร

✓

9.3.2 ผลการประเมิ น
ในปี 2563 ผลกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย เป็ นดังนี้
(1) ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ แบบรายคณะ ในภำพรวมทุกหัวข้ออยู่ใน
ระดับดีเยีย่ ม โดยได้คะแนนรวมทุกหัวข้อคิดเป็ นร้อยละ 97.92 และผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำน แบบรายบุคคล ใน
ภำพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับดีเยีย่ ม โดยได้คะแนนรวมทุกหัวข้อเฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละ 98.73
(2) ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ แบบรายคณะ ในภำพรวมทุกหัวข้ออยู่ใน
ระดับดีเยีย่ ม โดยได้คะแนนรวมทุกหัวข้อคิดเป็ นร้อยละ 91.25 และผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำน แบบรายบุคคล ใน
ภำพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับดีเยีย่ ม โดยได้คะแนนรวมทุกหัวข้อเฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละ 95.45
(3) ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แบบรายคณะ ใน
ภำพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับดีเยีย่ ม โดยได้คะแนนรวมทุกหัวข้อเฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละ 96.05
(4) ผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริหำร แบบรายคณะ ในภำพรวมทุกหัวข้ออยู่ใน
ระดับดีเยีย่ ม โดยได้คะแนนรวมทุกหัวข้อเฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละ 94.44
9.4

อานาจอนุมตั ิ

9.4.1

อานาจอนุมตั ิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอำนำจอนุ มตั ิเรื่องต่ำงๆ ของบริษัทฯ ตำมขอบเขตหน้ำที่ท่ี
กำหนดโดยกฎหมำย ข้อบังคับของบริษทั ฯ กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงกำรทบทวน
กลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนเป็ นประจำทุกปี และแก้ไขแผนงำน งบประมำณประจำปี แผนกำรลงทุน ค่ำใช้จ่ำยกำรลงทุน
รำยครัง้ รวมทัง้ งบประมำณค่ำใช้จำ่ ยบริหำรของบริษทั ฯ กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมแผนที่
กำหนดไว้ กำรอนุมตั ริ ำยกำรระหว่ำงกันทีส่ ำคัญ ในขณะทีผ่ บู้ ริหำรมีหน้ำทีบ่ ริหำรกิจกำรงำนต่ำงๆ ของบริษทั ฯ ตำมที่
คณะกรรมกำรมอบหมำย และอนุมตั ธิ ุรกรรมทีอ่ ยู่ในงบประมำณประจำปี ทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
9.5

การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
1)

คณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำทีต่ ดิ ตำมและกำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของ
บริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วม (โดยอนุโลม) ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่บริษทั ฯ กำหนด กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ รวมทัง้ กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่ำทีไ่ ม่
ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยอื่น
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2)

คณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำทีแ่ ต่งตัง้ ผูแ้ ทนเข้ำไปเป็ นกรรมกำรและผูบ้ ริหำรในบริษทั ย่อยและ/หรือ
บริษัทร่วมอย่ำงน้อยตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก
และมีระเบียบปฏิบตั ิหรือข้อกำหนดที่ทำให้กำรส่งบุคคลดังกล่ำวจะต้องได้รบั มติเห็นชอบจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั รวมทัง้ กำหนดขอบเขตหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของผู้แทนทีไ่ ด้รบั
กำรแต่ ง ตัง้ เข้ำไปเป็ น กรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทย่ อ ยนั น้ ไว้อ ย่ำ งชัด เจนและที่มีผ ลให้กำร
พิจำรณำของกรรมกำรและผู้บริหำรดังกล่ำวในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยในเรื่อง
สำคัญต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษั ทก่อน เว้นแต่จะมีข้อจำกัดตำม
กฎหมำยอื่นหรือเงื่อนไขกำรร่วมทุนกับภำครัฐ หรือกรณีอ่นื ใดตำมทีก่ ฎหมำยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยจะกำหนด ทัง้ นี้ กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษทั ย่อยและ/หรือบริ ษทั ร่วม ข้ำงต้นทีไ่ ด้รบั กำร
แต่งตัง้ หรือเสนอชื่อต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมทีก่ ำหนด
ไว้ในกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มลี กั ษณะขำดควำมน่ ำไว้วำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ ว่ ำ ด้ว ยกำรก ำหนดลัก ษณะขำดควำมน่ ำ ไว้ว ำงใจของ
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั

3)

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ ำที่ดำเนินกำรให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภำยใน
ระบบบริหำรควำมเสีย่ ง และระบบป้ องกันกำรทุจริต รวมทัง้ กำหนดมำตรกำรในกำรติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมอย่ำงมีประสิทธิภำพและสม่ำเสมอ และรัดกุมเพียงพอ
ทีท่ ำให้ม ั ่นใจได้ว่ำกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมจะเป็ นไปตำมแผนงำน
งบประมำณ นโยบำยของบริษทั ฯ รวมถึงกฎหมำยและประกำศ เรื่อง กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี อง
บริษทั จดทะเบียน รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องของคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้อย่ำงแท้จริงและต่อเนื่อง นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษั ทยังมีหน้ ำที่ในกำร
ติดตำมดูแลให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด

4)

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ดูแลติดตำมให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิ ดเผยข้อมูลที่สำคัญ
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกันและรำยกำรที่
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม รำยกำรได้มำหรือจำหน่ ำย
ไปซึ่งทรัพย์สนิ ทีม่ นี ัยสำคัญ และรำยกำรอื่นใดทีส่ ำคัญซึ่งมิได้เป็ นรำยกำรธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย
และ/หรือบริษัทร่วม เป็ นต้น ทัง้ นี้ กำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวจะต้องให้ขอ้ มูลเพียงพอ ครบถ้วน
ถู ก ต้อ ง และภำยในระยะเวลำที่ บ ริษัท ฯ ก ำหนดและสอดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์ข องหน่ ว ยงำนที่
เกีย่ วข้อง

5)

ในกรณีทบ่ี ริษทั ย่อยตกลงเข้ำทำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกันกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ย่อย หรือ
รำยกำรเกี่ยวกับกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้
ตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(แล้ว แต่ ก รณี ) บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยจะต้องปฏิบตั ิตำมหลัก เกณฑ์และวิธีก ำรตำมที่ป ระกำศ
ดังกล่ำวกำหนดไว้ในเรื่องนัน้ ๆ ก่อนเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวโดยอนุ โลม โดยบริษัทย่อยจะต้อง
ปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรตำมทีป่ ระกำศดังกล่ำวกำหนดเช่นเดียวกับกรณีท่บี ริษทั ฯ เป็ นผูท้ ำ
รำยกำรดังกล่ำวเอง
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6)

ทัง้ นี้ รำยกำรประเภทดังกล่ำวจำเป็ นต้องได้รบั อนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือที่
ประชุ มผู้ถือ หุ้นของบริษัท ฯ ตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุน และ/หรือ ประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องนัน้ ให้บริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยพิจำรณำขนำดของรำยกำรเทียบกับงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ

ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
กรรมกำรบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมมีอำนำจ หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรบริษทั ย่อย
และ/หรือบริษทั ร่วมให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม ตลอดจนมติ
ของทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม ด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม กำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำร
และผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมนัน้ ให้มขี อบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั
กำหนด โดยทีก่ รรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมมีดุลพินิจในกำรพิจำรณำ และออกเสียงในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับกำรบริหำรจัดกำรทัวไป
่ และกำรดำเนินธุรกิจ
ตำมปกติของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมได้ตำมที่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะ
เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม และผูถ้ อื หุน้ ดังต่อไปนี้
1)
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมหน้ำทีแ่ ละควำม
รับผิดชอบตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด และเป็ นไปตำมแผนงำน งบประมำณ และนโยบำยของบริษทั ฯ
2)
กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม รำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ ทีม่ นี ัยสำคัญและรำยกำรอื่น
ใดทีส่ ำคัญซึ่งมิได้เป็ นรำยกำรธุรกิจปกติของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมให้แก่บริษทั ฯ ทรำบโดยเพียงพอ ครบถ้วน
ถูกต้องและภำยในระยะเวลำทีบ่ ริษัทฯ กำหนดโดยอนุ โลม อนึ่ง ให้คณะกรรมกำรของบริษทั ย่อยพิจำรณำกำรเข้ำทำ
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ัยสำคัญและรำยกำรอื่นใดทีส่ ำคัญ ซึง่ มิได้เป็ นรำยกำร
ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย โดยนำประกำศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมำใช้บงั คับโดยอนุโลม
3)
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อยต้องเปิ ดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลทีอ่ ำจ
มีควำมขัดแย้ง1ต่อคณะกรรมกำรของบริษทั และบริษทั ย่อย และ/หรือเลขำนุ กำรบริษทั ให้ทรำบถึงควำมสัมพันธ์และ
กำรทำธุรกรรมกับบริษทั ย่อยหรือบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงกำร
ทำรำยกำรทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั ย่อยหรือบริษทั ฯ โดยคณะกรรมกำรของบริษทั ย่อยมี
หน้ ำ ที่แ จ้ง เรื่อ งดัง กล่ ำ วให้ค ณะกรรมกำรของบริษัท ทรำบภำยในก ำหนดเวลำที่บ ริษัท ฯ ก ำหนด เพื่อ เป็ น ข้อ มูล
ประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจหรืออนุ มตั ใิ ด ๆ ซึ่งกำรพิจำรณำนัน้ จะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษทั ย่อยและ
บริษทั ฯ เป็ นสำคัญ

1

ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกีย่ วกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 นิยาม “บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง” ว่า (1) กรรมการหรือผูบ้ ริหาร (2) ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ (3) ผูม้ อี านาจควบคุม (4) บุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับ
บุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร (5) นิตบิ ุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (1) (2)
หรือ (3) ถือหุน้ หรือมีอานาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสาคัญ
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ทัง้ นี้ กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมต้องไม่มสี ่วนร่วมอนุมตั ใิ นเรื่องทีต่ นเองมีส่วนได้เสีย
หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์นนั ้ ด้วย
อนึ่ง กำรกระทำดังต่อไปนี้ซ่งึ เป็ นผลให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำรหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งของบริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วมได้รบั ประโยชน์ทำงกำรเงินอื่นนอกเหนือจำกทีพ่ งึ ได้ตำมปกติ หรือเป็ นเหตุให้บริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมหรือ
บริษัทฯ ได้รบั ควำมเสียหำย ให้สนั นิษฐำนว่ำเป็ นกำรกระทำทีข่ ดั หรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ย่อยหรือบริษทั
ร่วมหรือบริษทั ฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ
(ก)
(ข)
(ค)

กำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษทั ย่อยกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งของบริษทั
ย่อย โดยมิได้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กำรใช้ประโยชน์ขอ้ มูลของบริษัท ฯ หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทีล่ ่วงรู้มำเพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเองหรือผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว
กำรใช้ทรัพย์สนิ หรือโอกำสทำงธุรกิจของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม ในลักษณะเดียวกัน
กับที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมกระทำและเป็ นกำรฝ่ ำฝื นหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบตั ิ
ทัวไปตำมที
่
่คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ประกำศกำหนด

4)
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วมต้องรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกิจ กำร
ขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเข้ำร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นต่อบริษทั ฯ ผ่ำนรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนประจำเดือน และเข้ำชีแ้ จงหรือนำส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณีดงั กล่ำวในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ร้องขอ
5)
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วมต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำรดำเนินงำนให้กบั บริษทั ฯ เมื่อได้รบั กำรร้องขอตำมควำมเหมำะสม
6)
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วมต้องชี้แจงหรือนำส่งเอกสำรประกอบแก่
บริษทั ฯ ในกรณีทบ่ี ริษทั ตรวจพบประเด็นทีม่ นี ัยสำคัญใด ๆ
7)
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน ลูกจ้ำงหรือผูร้ บั มอบหมำยของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม รวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษัท ฯ หรือบริษัทย่อยและ/หรือ
บริษทั ร่วม ทัง้ ทีไ่ ด้มำจำกกำรกระทำตำมหน้ำทีห่ รือในทำงอื่นใด ทีม่ หี รืออำจจะมีผลกระทบเป็ นนัยสำคัญต่อบริษัท ฯ
หรือ บริษัท ย่ อ ยหรือ บริษัท ร่ ว ม เพื่อ ประโยชน์ ต่ อ ตนเองหรือ ผู้อ่ืน ไม่ ว่ ำ ทำงตรงหรือ ทำงอ้อ ม และไม่ ว่ ำ จะได้ร ับ
ผลตอบแทนหรือไม่กต็ ำม
8)
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งของบริษทั ย่อย จะกระทำธุรกรรมกับบริษทั ย่อย
ได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่ำวได้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ย่อย และ/หรือคณะกรรมกำรของบริษทั หรือผูถ้ อื หุ้น
ของบริษทั ย่อย และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (แล้วแต่กรณี) ตำมแต่ขนำดรำยกำรทีค่ ำนวณได้โดยนำตำมหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนดในประกำศรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกัน และหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมำใช้โดยอนุโลม ทัง้ นี้ เว้นแต่เป็ นกำรทำ
ธุรกรรมทีเ่ ป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทัวไปในสถำนกำรณ์
่
เดียวกัน
ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำทีป่ รำศจำกอิทธิพลในกำรทีต่ นมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผู้ บริหำร หรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำม
ขัดแย้ง (แล้วแต่กรณี) และเป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือเป็ นไปตำมหลักกำรที่
คณะกรรมกำรบริษทั อนุมตั ไิ ว้แล้ว
9)
กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ต้องจัดให้มรี ะบบกำรควบคุมภำยใน ที่
เหมำะสม มีประสิทธิภำพและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้ องกันกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นในบริษัทย่อยและ /หรือบริษัทร่วม
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รวมทัง้ ควรให้บริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมจัดให้มรี ะบบงำนทีช่ ดั เจน เพื่อแสดงได้ว่ำ บริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม
มีร ะบบเพีย งพอในกำรเปิ ด เผยข้อ มูล กำรท ำรำยกำรที่มีนั ยสำคัญตำมหลัก เกณฑ์ท่กี ำหนดได้อ ย่ำ งต่ อเนื่ องและ
น่ ำเชื่อถือ และมีช่องทำงให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ สำมำรถได้รบั ข้อมูลของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วม
ในกำรติดตำมดูแลผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วมกับกรรมกำร
หรือผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วมและกำรทำรำยกำรทีม่ นี ัยสำคัญของบริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ต้องจัดให้บริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมมีกลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดังกล่ำวในบริษทั
ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมอย่ำงต่อเนื่อง โดยให้ทมี งำนผูต้ รวจสอบภำยในและกรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลได้โดยตรง และให้มกี ำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบงำนดังกล่ำวให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ทรำบ
เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่ำ บริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมมีกำรปฏิบตั ติ ำมระบบงำนทีจ่ ดั ทำไว้อย่ำงสม่ำเสมอ
ทัง้ นี้ เพื่อปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ให้กรณีดงั ต่อไปนี้ ของบริษทั
ย่อยต้องได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (แล้วแต่ก รณี)
ก่อนทีจ่ ะได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร หรือที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี)
-

เรื่องที่จะต้องได้รบั กำรพิจำรณำและอนุ มตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อ ยกว่ ำ สำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ซึ่ง มำประชุม และมีสิท ธิอ อกเสียง
ลงคะแนน
(1)

กรณีท่บี ริษัทย่อยตกลงเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ ACE หรือบริษัทย่อย
หรือรำยกำรทีเ่ กีย่ วกับกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ต้องเป็ น
กรณีทเ่ี มื่อคำนวณขนำดของรำยกำรทีบ่ ริษทั ย่อยจะทำรำยกำรเปรียบเทียบกับขนำดของ
ACE โดยน ำหลัก เกณฑ์ก ำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่ก ำหนดไว้ใ นประกำศที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย (แล้ว แต่ ก รณี ) มำบัง คับ ใช้โ ดยอนุ โ ลมแล้ว อยู่เ กณฑ์ต้ อ งได้ร ับ กำร
พิจำรณำอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ ACE

(2)

กำรเพิม่ ทุนโดยกำรออกหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ย่อยและกำรจัดสรรหุน้ รวมทัง้ กำรลดทุนจด
ทะเบียนและ/หรือทุนชำระแล้วของบริษทั ย่อย ซึ่งไม่เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของ
ผูถ้ อื หุน้ หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดในลักษณะเดียวกันอันเป็ นผลให้สดั ส่วนกำรถือหุ้นของ
ACE และ/หรือ กำรใช้สิท ธิอ อกเสีย งลงคะแนนของ ACE ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อ มในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่ำสัดส่วนที่กำหนดใน
กฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับกับบริษทั ย่อย อันมีผลทำให้ ACE ไม่มอี ำนำจควบคุมบริษทั นัน้ ทัง้ นี้
ต้องเป็ นกรณีทเ่ี มื่อคำนวณขนำดรำยกำรเปรียบเทียบกับขนำดของ ACE แล้ว อยู่ในเกณฑ์
ต้ อ งได้ร ับ กำรพิจ ำรณำอนุ ม ัติจ ำกที่ป ระชุ มผู้ถือ หุ้น ของ ACE โดยน ำหลัก เกณฑ์ก ำร
คำนวณขนำดของรำยกำรที่กำหนดไว้ในประกำศที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มำ
บังคับใช้โดยอนุโลม

(3)

กำรเลิกกิจกำรของบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ เฉพำะเป็ นกรณีทเ่ี มื่อคำนวณขนำดกิจกำรของบริษทั
ย่อยทีจ่ ะเลิกนัน้ เปรียบเทียบกับขนำดของ ACE โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของ
รำยกำรตำมที่กำหนดไว้ในประกำศที่เ กี่ยวข้องของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุ น และ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มำบังคับใช้โดย
อนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ทต่ี อ้ งได้รบั กำรพิจำรณำอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ ACE
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-

(4)

รำยกำรอื่นใดทีไ่ ม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย และเป็ นรำยกำรทีจ่ ะมีผลกระทบต่อ
บริษัทย่อยอย่ำงมีนัยสำคัญ ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีท่เี มื่อคำนวณขนำดของรำยกำรที่บริษัท
ย่อยเข้ำทำรำยกำรเปรียบเทียบกับขนำดของ ACE โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำด
ของรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศทีเ่ กี่ยวข้องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มำบังคับใช้โดย
อนุโลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ทต่ี อ้ งได้รบั กำรพิจำรณำอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ ACE

(5)

กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อ ฐำนะ
กำรเงิน และผลกำรดำเนิ น งำนของบริษัท ย่ อ ย ซึ่ง รวมถึง แต่ ไ ม่ จ ำกัด เพีย งกำรแก้ไ ข
ข้อบังคับของบริษทั ย่อยทีส่ ่งผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ฯ ในที่
ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ย่อย และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อย เป็ นต้น

เรื่องทีจ่ ะต้องได้รบั กำรพิจำรณำและอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั
(1)

กำรแต่ งตัง้ หรือเสนอชื่อ บุคคลเป็ น กรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทย่อ ยอย่ำงน้ อยตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นของ ACE ในบริษัทย่อย โดยให้กรรมกำรและผู้บริหำรที่ ACE แต่งตัง้
หรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั
ย่อยในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับกำรบริหำรจัดกำรทัวไปและกำรด
่
ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษทั ย่อย
ได้ตำมแต่ทก่ี รรมกำรและผูบ้ ริหำรรำยดังกล่ำวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงู สุดของ ACE
และบริษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี้เว้นแต่เรื่องทีก่ ำหนดไว้ให้ต้องได้รบั กำรพิจำรณำและ
อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ ACE
ทัง้ นี้ กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อยทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ต้องเป็ นบุคคลทีม่ รี ำยชื่ออยู่
ในระบบข้อมูลรำยชื่อกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (White List) และมี
คุณสมบัติ บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนไม่มลี กั ษณะขำดควำมน่ ำไว้วำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ว่ำด้วยกำรกำหนดลักษณะขำดควำมน่ ำไว้ว่ำงใจของกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อย

(2)

(3)

(4)
(5)

กำรพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี และเงินปั นผลระหว่ำงกำล (หำกมี) ของบริษัทย่อย
เว้นแต่ เป็ นกรณี ท่ีบริษัทย่อยจ่ำยเงินปั นผลเป็ นจ ำนวนรวมทัง้ ปี ไม่ต่ ำ กว่ำที่กำหนดไว้ใน
งบประมำณรวมประจำปี ของแต่ละบริษทั ย่อย
กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อย เว้นแต่เป็ นกรณีดงั นี้
1. กำรแก้ไขข้อบังคับในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรเพิม่ ทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ซึ่งเป็ นไป
ตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในงบประมำณประจำปี รวมของแต่ละบริษทั ย่อย และ/หรือ
2. กำรแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มนี ัยสำคัญ ซึ่งต้องได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกที่ประชุมผู้ถอื หุน้
ของ ACE
กำรพิจำรณำอนุมตั งิ บประมำณประจำปี ของบริษทั ย่อย เว้นแต่เป็ นกรณีทก่ี ำหนดไว้ในคู่มอื
อำนำจอนุมตั แิ ละดำเนินกำรของบริษทั ย่อย
กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อย เฉพำะกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีดงั กล่ำวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนัก
งำนสอบบัญชีทเ่ี ป็ นสมำชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือข่ำยเดียวกันกับผู้สอบ
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(6)

(7)

บัญชีของ ACE ซึ่งไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของ ACE ที่ผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ย่อยจะต้องสังกัดสำนักงำนสอบบัญชีในเครือข่ำยเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีของ ACE
กำรเพิม่ ทุนโดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุ้น รวมทัง้ กำรลดทุ นจด
ทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้วของบริษทั ย่อยซึ่งไม่เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูถ้ อื
หุน้ หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดอันจะเป็ นผลให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ ของ ACE และ/หรือ กำรใช้สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนของ ACE ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยไม่ว่ำ
ทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่ำร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยหรือจำนวนเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี) นัน้ เว้นแต่เป็ นกรณีท่อี ยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมำณ
ประจำปี ของบริษทั ย่อยซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ของ ACE แล้ว
รำยกำรตัง้ แต่ข้อ ก. ถึงข้อ ง. ของข้อนี้เป็ นรำยกำรที่ถือว่ำมีสำระสำคัญ และหำกเข้ำทำ
รำยกำรจะมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั
ย่อย ดังนัน้ ก่อนที่จะมีกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ย่ อย และกรรมกำรซึ่ง ACE
แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งในบริษัท ย่อยจะออกเสียงในเรื่องต่อไปนี้ กรรมกำรรำยดังกล่ำว
จะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรของ ACE เกีย่ วกับเรื่องดังกล่ำวเสียก่อน ทัง้ นี้
ต้องเป็ นกรณีทเ่ี มื่อคำนวณขนำดรำยกำรทีบ่ ริษทั ย่อยจะเข้ำทำรำยกำรเปรียบเทียบกับขนำด
ของ ACE โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่กำหนดไว้ในประกำศที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (แล้วแต่กรณี) มำบังคับใช้โดยอนุ โลมแล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รบั กำรพิจำรณำอนุ มตั ิ
จำกคณะกรรมกำร ACE ซึง่ รำยกำรดังต่อไปนี้
ก. กรณีทบ่ี ริษทั ย่อยตกลงเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของ ACE หรือบริษทั ย่อย
หรือรำยกำรทีเ่ กี่ยวกับกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั ย่อย ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกร้องทีม่ ตี ่อผูท้ ก่ี ่อควำม
เสียหำยแก่บริษทั ย่อย
(2) กำรขำยหรือโอนกิจกำรทัง้ หมดหรือแต่บำงส่วนทีส่ ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(3) กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษทั อื่นมำเป็ นของบริษทั ย่อย
(4) กำรเข้ำทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทั ย่อยทัง้ หมด
หรือบำงส่วนที่สำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท ย่ อย
หรือ กำรรวมกิจกำรของบริษัท ย่อ ยกับบุ คคลอื่นโดยมีว ัตถุป ระสงค์จะแบ่ง กำไร
ขำดทุนกัน
(5) กำรเช่ำหรือให้เช่ำซื้อกิจกำรหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทัง้ หมดหรือบำงส่วนที่
สำคัญ
ข. กำรกูย้ มื เงิน กำรให้กยู้ มื เงิน กำรให้สนิ เชื่อ กำรค้ำประกัน กำรทำนิตกิ รรมผูกพันบริษทั
ย่อยให้ต้องรับภำระทำงกำรเงิน เพิ่มขึ้น หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือ ด้ำ นกำรเงิน ใน
ลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัท ย่อย เว้นแต่เป็ นกำรกู้ยมื เงิน
ระหว่ำง ACE และบริษทั ย่อย หรือ ระหว่ำงบริษทั ย่อยและบริษทั ย่อยอื่นของ ACE
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ค. กำรเลิกกิจกำรของบริษทั ย่อย
ง. รำยกำรอื่นใดทีไ่ ม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย และเป็ นรำยกำรที่มผี ลกระทบ
ต่อบริษทั ย่อยอย่ำงมีนัยสำคัญ
อนึ่ง ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมข้ำงต้น
ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ย่อย และมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มีมติอนุมตั ิ ทัง้ ก่อน
และภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตรำบเท่ำทีบ่ ริษทั ฯ ยังคง
สถำนะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษทั ฯ ยังมีอำนำจควบคุมกิจกำรใน
บริษทั ย่อย ทัง้ นี้ คำนิยำมของอำนำจควบคุมกิจกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์
9.6

นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
1)

ให้ค วำมรู้แ ก่ ก รรมกำรและผู้บ ริห ำรของบริษัท ฯ เกี่ย วกับ หน้ ำ ที่ใ นกำรรำยงำนกำรถือ ครอง
หลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ในมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำม
มำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไข
เพิม่ เติม)

2)

กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ จัดทำ
และเปิ ดเผยรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และ
บทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) และจัดส่งสำเนำรำยงำนนี้ให้แก่เลขำนุ กำรบริษทั ในวันเดียวกันกับที่
ส่งรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

3) กำหนดให้กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย เช่น กรรมกำรบริหำร กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
เป็ นต้น ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม ทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมูล
ภำยในจะต้องปฏิบตั ิตำมระเบียบปฏิบตั ิท่กี ำหนดไว้ในข้อ 4. อย่ำงเคร่งครัด โดยที่ “ข้อมูลภายใน”
หมำยถึง ข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งมีผลหรืออำจมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ของ
บริษัท และเป็ น ข้อ เท็จ จริง ที่ย ังไม่เ คยถูก เปิ ด เผยต่อ สำธำรณชน ทัง้ นี้ ตัว อย่ ำ งของเหตุก ำรณ์ หรือ
ข้อเท็จจริงทีเ่ ข้ำข่ำยเป็ นข้อมูลภำยใน เช่น
(ก) กำรร่วมทุน กำรรวมกิจกำร หรือกำรได้มำซึง่ กิจกำร
(ข) กำรประกำศจ่ำย หรือไม่จ่ำยเงินปั นผล หรือกำรประกำศผลกำไรหรือขำดทุน
(ค) กำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำทีต่ รำไว้ กำรจ่ำยหุน้ ปั นผล
(ง) กำรได้มำหรือสูญเสียสัญญำทำงกำรค้ำทีส่ ำคัญ
(จ) กำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทส่ี ำคัญ กำรพัฒนำทีส่ ำคัญเกี่ยวกับทรัพยำกร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และ
ตลำด หรือกำรค้นพบทีส่ ำคัญเกีย่ วกับทรัพยำกรธรรมชำติ
(ฉ) กำรเปลีย่ นแปลงอำนำจในกำรควบคุมหรือกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญในคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ช) กำรเรียกไถ่ถอนหลักทรัพย์
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(ซ) กำรกูย้ มื เงินในจำนวนทีม่ นี ัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
(ฌ) กำรออกหุน้ เพิม่ ทุนในจำนวนทีม่ นี ัยสำคัญ โดยเสนอขำยให้แก่ประชำชนหรือบุคคลใด ๆ
(ญ) ข้อพิพำททำงกฎหมำยทีส่ ำคัญ
(ฎ) กำรซื้อหรือขำยสินทรัพย์ทส่ี ำคัญ
(ฏ) กำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญในโครงกำรจ่ำยลงทุน
(ฐ) กำรเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของบริษทั
(ฑ) ข้อพิพำททีส่ ำคัญเกีย่ วกับแรงงำน ผูร้ บั เหมำช่วง ผูข้ ำยสินค้ำให้บริษทั
(ฒ) กำรทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษทั อื่น
(ณ) กำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรบัญชีทส่ี ำคัญ
4) ห้ำมมิให้ กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย เช่น กรรมกำรบริหำร กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
เป็ นต้น ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม ที่ได้รบั ทรำบข้อมูล
ภำยใน ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงกำหนดเวลำดังต่อไปนี้
4.1. นั บ แต่ ว ัน ที่ไ ด้ร ับ ทรำบข้อ มู ล ภำยใน จนถึง วัน ที่บ ริษัท ได้เ ปิ ด เผยข้อ มู ล ภำยในดัง กล่ ำ วต่ อ
สำธำรณชน ตำมแนวปฏิบตั ขิ องประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทำงปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศของบริษทั จดทะเบียน วันที่ 30 เมษำยน 2536 และในช่วงเวลำ 24
ชัวโมงภำยหลั
่
งจำกทีบ่ ริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลภำยในดังกล่ำวต่อสำธำรณชนแล้ว
4.2. นับแต่วนั สุดท้ำยของแต่ละไตรมำสหรือวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลำบัญชีของบริษัทฯ (แล้วแต่
กรณี) จนถึงวันที่บริษัทได้เปิ ดเผยงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีดงั กล่ำวของบริษัท ต่อ
สำธำรณชน และในช่วงเวลำ 24 ชัวโมงภำยหลั
่
งจำกที่บริษัทได้เปิ ดเผยงบกำรเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีดงั กล่ำวของบริษทั ต่อสำธำรณชนแล้ว
นอกจำกนี้ ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับข้อมูลภำยในดังกล่ำวจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ให้ผอู้ ่นื ทรำบจนกว่ำจะได้มี
กำรแจ้งข้อมูลนัน้ ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ หำกมีกำรกระทำอันฝ่ ำฝื นระเบียบปฏิบตั ิ
ดัง กล่ ำ วข้ำ งต้น บริษัท ฯ จะถือ เป็ น ควำมผิด ทำงวินั ยตำมข้อ บังคับ กำรท ำงำนของบริษัท ฯ โดยจะ
พิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ตัง้ แต่ กำรตักเตือนด้วยวำจำ กำรตักเตือนเป็ นหนังสือ กำรภำคทัณฑ์
ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงให้พน้ สภำพกำรเป็ นพนักงำน
9.7

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี

9.7.1

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

กลุ่มบริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และบริษัท ทีพี
ดับบลิว ออดิท แอนด์ แอ๊ดไวเซอรี่ เซอร์วสิ เซส จำกัด ในฐำนะผูท้ ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยค่ำตอบแทนสำหรับงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และงวดบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทน
จากการสอบบัญชี
บริษทั ฯ

สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(บาท)
2,850,000
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ค่าตอบแทน
จากการสอบบัญชี
บริษทั ย่อยและบริษทั ย่อยโดยอ้อม
รวม

สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(บาท)
16,217,500
19,067,500

วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(บาท)
11,862,000
14,052,000

ทัง้ นี้ บุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสำนักงำนทีผ่ สู้ อบบัญชีสงั กัดข้ำงต้น ไม่เป็ นบุคคลหรือ
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
9.7.2

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
สำหรับงวดบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทั ฯ ไม่มคี ่ำบริกำรอื่น (Non-Audit Fee)

9.8

การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

9.8.1

หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีที่บริษทั ฯ ปฏิ บตั ิ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ มี ำโดยตลอด โดยในปี
2563 บริษทั ฯ มีกำรปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ที ส่ี ำคัญดังนี้
(1) กำรส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยกำรเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวำระกำรประชุมสำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุน้ ของบริษทั ฯ ประจำปี 2564 เป็ นกำรล่วงหน้ำตัง้ แต่วนั ที่ 4
ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกรำคม 2564
(2) กำรปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันด้วยกำรเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเสนอชื่อบุคคลทีม่ ี
คุณสมบัตเิ หมำะสมเพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้ จำกทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ประจำปี 2564 ให้เป็ นกรรมกำร
บริษทั ฯ เป็ นกำรล่วงหน้ำ ตัง้ แต่วนั ที่ 4 ธันวำคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกรำคม 2564
(3) กำรพัฒนำกรรมกำรบริษทั ฯ และผู้บริหำร โดยในปี 2563 กรรมกำรบริษทั ฯ และผู้บริหำรได้เข้ำร่วม
กำรอบรมสัมมนำในหลักสูตรทีจ่ ดั ขึน้ โดยสถำบันภำยนอกดังต่อไปนี้
- นำยธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ เข้ำร่วมอบรมสัมมนำหลักสูตรวิทยำกำรกำรจัดกำรสำหรับนักบริหำรระดับสูง
(วบส.) รุ่นที่ 6 จัดโดยคณะรัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
9.8.2

หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีที่บริษทั ฯ ยังมิ ได้ปฏิ บตั ิ หรือยังปฏิ บตั ิ ไม่ครบถ้วน

ข้อที่ยงั มิ ได้ปฏิ บตั ิ ให้ครบถ้วน

เหตุผล

กำรพั ฒ นำกรรมกำรบริ ษั ท ฯ และ
ผูบ้ ริหำรทัง้ หมด ด้วยกำรส่งเสริมและ
อ ำนวยควำมสะดวกให้เ ข้ำ ร่ ว มกำร
อบรมสั ม มนำที่ จ ั ด ขึ้ น โดยสถำบัน
ภำยนอก

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ทำให้บริษทั ฯ ไม่อำจดำเนินกำรให้กรรมกำรบริษทั ฯ และผูบ้ ริหำรเข้ำร่วม
กำรอบรมสัม มนำที่ จ ัด ขึ้น โดยสถำบัน ภำยนอกได้ อ ย่ ำ งเต็ ม ที่ โดย
ด ำเนิ น กำรส่ ง เสริม และอ ำนวยควำมสะดวกให้ก รรมกำรบริษัท ฯ และ
ผู้บ ริห ำรเข้ำ ร่ ว มกำรอบรมสัม มนำได้เ พีย ง 1 รำย จ ำนวน 1 หลัก สูต ร
เท่ำนัน้ เนื่องจำกบริษทั ฯ เล็งเห็นควำมสำคัญในด้ำนควำมปลอดภัยและลด
ควำมเสีย่ งในกำรติดเชือ้ จำกกำรแพร่ระบำดดังกล่ำว

หน้ำที่ 165

