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สารจากประธานกรรมการ
ตลอดระยะเวลาในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท บ้ า นปู เพาเวอร์ จํ า กัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทมุ่งมันกํ
่ ากับดูแลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมังคง
่ โดยยึดหลักความชอบธรรม
โปร่งใส ดํารงตนเป็ นพลเมืองดีในทุกประเทศทีบ่ ริษทั ฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจ ด้วยความเชื่อมันว่
่ าการ
กํ ากับดูแ ลกิจการที่ด ีเ ป็ น ปจั จัยสํ าคัญ ในการนํ ามาซึ่ง ความสําเร็จในการดําเนิ น ธุ รกิจให้เ กิด ผล
ประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หุน้ และสร้างความเป็ นธรรมแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย
ด้วยความมุ่งมันที
่ ่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษทั อย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ จึงได้ม ี
การพัฒนาและปรับปรุงสาระสําคัญของนโยบายบรรษัทภิบาลเป็ นระยะๆ ด้วยการประมวลค่านิยม
หลัก การ นโยบายและแนวปฏิบตั ิท่กี รรมการ ผู้บริห าร และพนัก งานยึด ถือ ในการปฏิบตั ิห น้ าที่
รวมทัง้ เพิ่ม เติม ให้ค รอบคลุ ม และสอดคล้อ งกับ แนวปฏิบ ัติท่ีเ ป็ น สากล เหมาะสมกับ เวลาและ
สถานการณ์ ท่เี ปลี่ยนแปลงไป ทัง้ นี้เ พื่อ ให้เ ป็ นไปตามปณิธ านของคณะกรรมการบริษัท และให้
บริษทั ฯ ก้าวขึน้ สู่อกี ระดับหนึ่งของความเป็ นเลิศทัง้ การดําเนินธุรกิจ และการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั จะยึดมันในความถู
่
กต้อง และการปฏิบตั ิโดยใช้หลักแห่งความสุจริต
ธรรมาภิบาล และจริยธรรม เพื่อความสําเร็จที่ยงยื
ั ่ นในการทําธุรกิจ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ สี ่วน
ได้เสียและสังคมประเทศชาติ

(รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการ
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นโยบายบรรษัทภิบาล
บริษทั บ้านปู เพาเวอร์ จํ ากัด (มหาชน)
1.วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
วิสยั ทัศน์ (Vision):
เป็ นบริษัทพลังงานที่ดาํ เนินธุรกิจไฟฟ้ าในเอเชีย มุ่งเน้ นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็ นมิตรกับ
ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
พันธกิจ (Mission) :
-พัฒนาธุรกิจไฟฟ้ า ส่งเสริมพลังงานธรรมชาติ และเทคโนโลยีท่ที นั สมัย เพื่อความ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง และก้ าวสู่ความเป็ นผู้นาํ ในเอเชีย
- ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
- สร้ างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้ กบั ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน
และดํารงตนเป็ นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศที่เราดําเนินธุรกิจ
2.อุดมการณ์และค่านิยม
อุดมการณ์บา้ นปู
เรามุ่งมั่นที่จะก้ าวสู่ความเป็ นเลิศด้ วยการปฏิบัติงาน
..... ให้ บรรลุเป้ าหมายระยะสั้นและระยะยาว อย่างแน่วแน่
..... ด้ วยมาตรฐานระดับสูงทางจริยธรรม คุณธรรม และวิชาชีพ
..... ด้ วยความมั่นใจ กล้ าคิด กล้ าทํา และกล้ าตัดสินใจ
..... ด้ วยการสนับสนุนให้ ทรัพยากรบุคคลใช้ ศักยภาพเต็มขีดความสามารถ
..... ด้ วยความเอื้ออาทรต่อพนักงานและสังคม
ค่านิยมบ้านปูเพาเวอร์
เนื่องจาก บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทลูก ของบริษัท บ้ านปู จํากัด(มหาชน)
จึงได้ อนุวรรต์ค่านิยมของบริษัท บ้ านปู จํากัด(มหาชน)โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
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นวัตกรรม
กล้ าริเริ่ม
คิดนอกกรอบ
เปี่ ยมปัญญา
กล้ าและท้ าทาย
ปฏิบัติเชิงรุก
ยืดหยุ่น-คล่องตัว
ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลง
พัฒนาต่อเนื่อง
ยึดมัน่ ในความถูกต้อง
มีจริยธรรม
ซื่อสัตย์
โปร่งใส
น่าเชื่อถือ
พันธสัญญา
ตั้งมั่นในวินัย
ยืนหยัด
ห่ วงใยและเอาใจใส่
เปิ ดเผยและจริงใจ
วิพากษ์
ยอมรับกัน
ให้ เกียรติ
เคารพนับถือ
อบอุ่นและเอื้ออาทร
พลังร่วม
ร่วมมือร่วมใจ
เป็ นธรรม
เกื้อกูลและแบ่งปัน
ทํางานเป็ นทีม
มีเครือข่าย
นํา้ ใจสูง
มุ่งสู่ความสําเร็จร่วมกัน
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3. หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริ ษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริ หารงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ข้ อ
พึ งปฏิบัติท่ีดีสาํ หรั บกรรมการบริ ษัทจดทะเบี ยน กฎ ระเบี ยบและแนวปฏิบัติท่เี กี่ยวข้ องของตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลั กทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และมี
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็ นเลิศใน
ระดับสากล
3.1 หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ : การกําหนด
ทิศทางกลยุทธ์และนโยบายบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
การกํากับดูแลกิจการให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผ้ ูถือหุ้ น
อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัทฯ
และมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของ
ผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เพื่ อให้ ม่ันใจว่ าการดําเนินงานของบริษัทฯเป็ นไปในทิศทางที่ก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผ้ ู
ถือหุ้ น คณะกรรมการบริ ษัทดู แลให้ มีการจั ดทําวิ สัยทัศน์ พั นธกิจ เป้ าหมาย นโยบาย ทิศทางการ
ดําเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจําปี ของบริ ษัทฯ โดยมอบหมายให้
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผู้ นํา เสนอ และคณะกรรมการบริ ษัทแสดงความคิ ดเห็นและอภิ ป รายร่ ว มกับ ฝ่ าย
บริหารอย่างเต็มที่เพื่อให้ เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะกํากับดูแลการบริหารงานเพื่อให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ โดยได้ กาํ หนดและดําเนินการให้ เป็ นไปตามหลักการและนโยบาย
บรรษัทภิบาล ดังปรากฏในเอกสารนี้

•
•
•
•

3.2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และการประชุมผูถ้ อื หุน้
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในฐานะเป็ นเจ้ าของมีสทิ ธิต่างๆขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน ได้ แก่
สิทธิในการได้ รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น
สิทธิในการได้ รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุ มและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุ มผู้ถือหุ้ นเพื่ อตัดสินใจในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาํ คัญของบริษัทฯ
สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
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• สิทธิในการให้ ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
• สิทธิในส่วนแบ่งผลกําไร
คณะกรรมการบริษัทให้ ความสําคัญกับการประชุ มผู้ถือหุ้ น และมีนโยบายที่จะอํานวยความ
สะดวกแก่ผ้ ูถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้ าร่ วมประชุม การได้ รับสารสนเทศ การซักถาม
และการใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอเรื่องสําคัญๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดให้ ผ้ ู
ถือหุ้นได้ มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจและจัดการให้ ผ้ ูถือหุ้ นได้ รับสารสนเทศอย่างครบถ้ วน เพี ยงพอ
และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ สนับสนุ นและอํานวยความสะดวกแก่การออกเสียงลงคะแนน รวมทั้ง
การออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ และมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เป็ น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น สนับสนุนให้ ผ้ ูถือหุ้ นได้ แสดงความคิดเห็นและเปิ ดโอกาสให้
ขอคําอธิบายหรื อตั้งคําถามใดๆ และกรรมการมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุ มเพื่ อตอบคําถามผู้ ถือหุ้ นโดย
พร้ อมเพรียงกัน
คณะกรรมการบริ ษัทจะจัดทํารายงานการประชุ มให้ เสร็จสมบูรณ์และแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้ นทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เร็วที่สดุ เท่าที่จะทําได้ แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุม
3.3 นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทถือเป็ นนโยบายสําคัญที่จะไม่ให้ กรรมการ ผู้ บริ หาร และพนั กงานใช้
โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผู้ บริ หาร หรื อพนักงานบริ ษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ าม
ไม่ให้ กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจ
ก่ อ ให้ เ กิดความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ กั บ บริ ษัท ฯ หรื อ ในกรณี ท่ีจํา เป็ นต้ อ งทํา รายการเช่ น นั้ น
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ การทํารายการนั้นมีความโปร่ งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทํารายการ
กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้ องไม่
มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
ในกรณีท่เี ข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
3.4 นโยบายต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการบริษัทรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย จึงส่งเสริมให้ เกิดการร่ วมมือระหว่าง
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องที่สาํ คัญ อาทิ พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี้
หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริ ษัทฯ ตั้งอยู่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้ กาํ หนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
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สําหรั บกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความเป็ นธรรมและ
ความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็ นหลัก
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกําหนดให้ มีการรายงานข้ อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
บริ ษั ท ฯ ที่ผ้ ู มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย และผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้ อ งควรรั บ รู้ ท้ัง การรายงานข้ อ มู ลในแบบ 56-1
รายงานประจําปี เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้งจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วน
เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องได้ มีโอกาสแสดงความเห็นและร้ องเรี ยนในกรณีท่ไี ม่ได้ รับความเป็ นธรรม
จากการกระทําของบริ ษัทฯ ด้ วย โดยกําหนดให้ มีช่องทางการรับข้ อร้ องเรี ยนจากผู้มีส่วนได้ เสียทุ ก
กลุ่ม และสรุปรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทได้ รับทราบ
3.5 นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้ วน เพี ยงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้
เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้ จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของ
บริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทมุ่ งมั่นที่จะดู แลให้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบี ยบที่
เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมู ลและความโปร่ งใสอย่ างเคร่ งครั ด จั ดให้ มีหน่ ว ยงานนั กลงทุ น
สัมพันธ์ทาํ หน้ าที่ส่ ือสารกับผู้ถือหุ้นและให้ ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ท่วั ไป
อย่างเท่าเทียมกัน และด้ วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการเผยแพร่ ข้อมูลในเว็บไซต์ท้งั ที่เป็ นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันก็ได้ จัดให้ สายสื่อสารองค์กรทําหน้ าที่เผยแพร่ ข่าวสารการดําเนินงาน
ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องอื่นๆ ได้ รับทราบข้ อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึงและตรงเวลา
3.6 นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ บริ ษัทฯ มีระบบบริ หารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องทุกด้ าน ครอบคลุม
ปั จ จั ยความเสี่ยงที่เ กี่ยวข้ องกับวิ สัยทัศ น์ เป้ าหมาย กลยุ ทธ์ทางธุ ร กิจ การเงิน การผลิ ต และการ
ปฏิบั ติ ก ารด้ า นอื่ น ๆ พิ จ ารณาถึ ง โอกาสที่จ ะเกิ ด และระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ กํา หนด
มาตรการในการป้ องกันแก้ ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกําหนดมาตรการในการรายงานและ
การติดตามประเมินผล โดยได้ จัดให้ มีคณะทํางานบริ หารความเสี่ยงในระดับจัดการนําโดยประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารซึ่งมีหน้ าที่นาํ เสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นประจํา และให้ รายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นครั้ งคราว โดยมีการทบทวนระบบหรื อ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่ า
ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
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3.7 นโยบายด้านการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทจั ดให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุ มทุ กด้ านทั้งด้ าน
การเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และ
จัดให้ มีกลไกการตรวจสอบและถ่ วงดุลที่มีประสิทธิภาพ เพี ยงพอ ในการปกป้ องรั กษาและดูแลเงิน
ลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้ มีการกําหนดลําดับชั้นของอํานาจอนุ มัติ
และความรั บผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กําหนดระเบียบ
การปฏิบัติงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3.8 นโยบายด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริ ษั ท กํา หนดให้ ฝ่ ายบริ ห ารต้ อ งรายงานผลการดํา เนิ น งานที่เ กิ ด ขึ้ นจริ ง
เปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่า งสมํ่าเสมอ เพื่ อ ให้ ผลการดําเนิน งาน
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ ทั้งรายงานทางการเงินและความคืบหน้ าการดําเนินงานในด้ านต่างๆ ใน
กรณีท่ีการดําเนินงานไม่ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริ ษัทจะมีส่วนร่ วมแก้ ไข ปรั บปรุง
หรือดูแลให้ ฝ่ายบริหารนําเสนอแผนงานเพื่อแก้ ไขสถานการณ์
คณะกรรมการบริษัทจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและ
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลําดับ โดยใช้ เป้ าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมิน
ที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจําปี เพื่อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและมาตรการจู งใจ
ที่เหมาะสม
3.9 นโยบายด้านแผนสืบทอดตําแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทจัดให้ มีแผนสืบทอดตําแหน่งที่ครอบคลุมตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ ม่นั ใจว่าบริษัทฯ มีผ้ ูบริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบ
ทอดตําแหน่งที่สาํ คัญต่อไปในอนาคต และมีการเชิญประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารมารายงานแผนสืบทอด
ตําแหน่งให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นครั้งคราว
3.10 วัฒนธรรมองค์กรและท่าทีในระดับสูงขององค์กร
คณะกรรมการบริษัทถือเป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้ บริษัทฯ มีวัฒนธรรม
องค์กรที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารเป็ นผู้นาํ เสนอวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ และ
ดู แ ลให้ มี ก ารสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพไปยั ง พนั ก งานเพื่ อ เสริ มสร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น โดย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็ นตัวอย่างที่ดี
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3.11 นโยบายเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
บริษัทฯ ยึดมั่นในเรื่องการดําเนินธุรกิจระยะยาวควบคู่กบั การผสานประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อการเป็ นพลเมืองที่ดี รับผิดชอบ ต่อสังคม รักษากติกา กฎระเบียบ
จรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติต่อทุกฝ่ ายอย่างถูกต้ องและเป็ นธรรม อันเป็ นการปฏิบัติตามแนวทาง
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จะดําเนินการดังต่อไปนี้
1. ลดและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ นผลมาจากการดําเนินการของบริษัทฯ
2. กําหนดเป้ าหมายและดําเนินการให้ บรรลุผลในการส่งเสริมการใช้ ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งลดและป้ องกันมลพิษต่างๆ โดยคํานึงถึงคุณค่าที่จะเกิดกับระบบนิเวศ
และรูปแบบการใช้ ประโยชน์จากที่ดิน ตั้งแต่ระยะเริ่มการลงทุนระหว่างการดําเนินกิจการ ไป
จนสิ้นสุดการดําเนินกิจการ
3. จัดทําฐานข้ อมูลและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อสาธารณะ
4. ห่วงใยเอาใจใส่ต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ
โดยดําเนินตามมาตรการอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้ องกันการสูญเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ ป้ องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการทํางาน
5. เคารพในสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าพนักงานเหล่านั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน บริษัทฯ จะยึดมั่นในการให้ ผลตอบแทนแก่พนักงานและ
มีการบริหารจัดการบุคลากรด้ วยความเป็ นธรรม ควบคู่ กับการเปิ ดโอกาสในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
6. สร้ างประโยชน์ท่ยี ่ังยืนให้ แก่ชุมชนและสังคมที่อยู่ในพื้นที่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทําความเข้ าใจถึงความต้ องการของชุมชนเหล่านั้น โดยสร้ างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้ เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนะข้ อคิดเห็นอย่างเปิ ดเผยจริงใจ และนํามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ
7. มุ่งเน้ นกระบวนการทําธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูง โดยการลดต้ นทุนและมุ่งสู่
การลงทุนเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มและสร้ างการเจริญเติบโตในระยะยาว
8. ดําเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัยค้ นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ ใช้ เทคโนโลยีท่มี ีความปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4.คุณสมบัติ โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
4.1 ความเป็ นอิสระและเป็ นกลางของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้ าที่และใช้ ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจใน
เรื่ องต่างๆ ทั้งจากฝ่ ายบริ หารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้ าที่และอิสระที่จะตั้ง
คํา ถาม แสดงความคิ ด เห็น หรื อ คั ด ค้ า นในกรณี ท่ีมี ค วามเห็น ขั ด แย้ ง ในเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
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4.2 คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการที่มีความหลากหลายในด้ านอายุ ทักษะ ความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อกิจการบริษัทฯ สามารถนํามุมมองใหม่ๆ มาสู่คณะกรรมการบริษัท
เป็ นผู้ท่สี ามารถอุทศิ เวลาและความพยายามให้ กบั การเป็ นกรรมการบริษัทฯได้ อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็ น
ผู้ท่ปี ระกอบด้ วยคุณธรรมและจริยธรรม
ทุ ก ครั้ งที่มีก ารแต่ งตั้ งกรรมการใหม่ คณะกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหาจะทํา หน้ า ที่
พิจารณาทบทวนคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และความชํานาญที่จาํ เป็ นของกรรมการทั้งคณะ เพื่อกําหนด
คุณสมบัติท่เี หมาะสมของกรรมการใหม่ท่จี ะช่วยสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั คณะกรรมการบริษัท
4.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีเกณฑ์ข้ันตํ่าตามข้ อกําหนดของ
ทางการ เช่น ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ 28/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
และ ที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
4.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการมี
จํานวนที่เหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมแล้ วมี
จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
ทั้งนี้ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการที่มีความเป็ นอิสระ
อย่างแท้ จริ งจากฝ่ ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อ่ืนใดอันอาจมี
อิทธิพลต่อการใช้ ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และต้ อง
ไม่ต่าํ กว่า 3 คน
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารได้ รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทโดยตําแหน่ง
4.5 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร โดยมีบทบาท อํานาจ และหน้ าที่ท่แี บ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้ างดุลยภาพ
ระหว่างการบริหารและการกํากับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการไม่ควรเป็ นประธานหรือสมาชิก
ในคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้ การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็ นอิสระอย่าง
แท้ จริง
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดกรอบอํานาจหน้ าที่และเป้ าหมายการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารและให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารเป็ นประจําทุกปี
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ประธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริ หารประเมิ น การปฏิบั ติง านของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ลงไปตามลํา ดั บ โดยใช้
เป้ าหมายและหลั ก เกณฑ์ ในการประเมิ น ที่เ ชื่ อ มโยงกั บ แผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนงานประจํา ปี เพื่ อ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
4.6 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี เมื่อครบ
กําหนดตามวาระกรรมการอาจได้ รับการพิ จารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริษัทฯ ต่อเนื่องได้
4.7 การเกษียณอายุของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ กรรมการเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 72 ปี โดยมีผลตั้งแต่วัน
ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ซึ่งมีข้ นึ หลังจากที่กรรมการผู้น้ันมีอายุครบ 72 ปี บริบูรณ์
4.8 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เป็ นผู้ทาํ หน้ าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่
ครบวาระหรือทดแทนตําแหน่งที่ว่างลงด้ วยเหตุอ่ นื เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม
ผู้ถื อ หุ้ น เพื่ อลงมติแ ต่ งตั้ง โดยในการแต่ งตั้งกรรมการ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถือ หุ้ นได้ ใช้ สิทธิ์ในการ
แต่งตั้งกรรมการเป็ นรายคน โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทําหน้ าที่พิจารณาทบทวน
โครงสร้ าง องค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท กําหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา และ
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงกับสถานการณ์และความต้ องการของบริษัทฯ
4.9 ค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท กํา หนดให้ คณะกรรมการกํา หนดค่ า ตอบแทนเป็ นผู้ พิ จ ารณาเสนอ
แนวทางในการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ โดยกําหนดเป็ นนโยบายว่ าค่าตอบแทนจะต้ องอยู่ใน
ลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กับระดับค่าตอบแทนของกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้ เคียงกันที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน คํานึงถึงภาระ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และจะต้ อง
ได้ รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4.10 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการชุ ดย่ อยเพื่ อทําหน้ าที่พิเศษ โดยจะพิ จารณาบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการชุ ด
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ย่อย เปรียบเทียบกับคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ ได้ กาํ หนดให้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้ รับการแต่งตั้งใหม่ได้
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีคุณสมบัติตามข้ อกําหนดของทางการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะจะต้ องปฏิบัติหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีอาํ นาจ
แจ้ งให้ ฝ่ายบริหารเข้ าร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดทํารายงานเสนอ หรือว่าจ้ างที่ปรึกษาเพื่อให้ คาํ แนะนํา
การดําเนิ นการที่ได้ รับมอบหมายได้ ตามที่เห็นสมควรโดยบริษัทฯ เป็ นผู้ รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย และ
จะต้ องจัดทํารายงานเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุ กปี และเพื่ อความโปร่ งใสและเป็ น
อิสระในการปฏิบัติหน้ าที่ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 คน มีกรรมการอิสระเป็ นประธาน ทําหน้ าที่
รั บผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ สอบทานความเพี ยงพอของระบบ
ควบคุ ม ภายในและระบบการบริ ห ารความเสี่ยง การปฏิบั ติ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ แ ละ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง พิ จารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ พิ จารณาการเปิ ดเผยข้ อ มู ลของบริ ษัทฯ ในกรณีท่ีเกิด รายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส สอบทาน
และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สาํ คัญ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 คน มีกรรมการอิสระเป็ นประธาน ทําหน้ าที่เสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทน
แนวทาง
และวิธกี ารจ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่นื ๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการย่อย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และเจ้ าหน้ าที่บริหาร กําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและเจ้ าหน้ าที่บริหาร และพิจารณา
ทบทวนโครงสร้ างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมทั้งอัตราค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้ องกับผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยู่เสมอ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 คน มีกรรมการอิสระเป็ นประธาน ทําหน้ าที่ใน
การพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรม
ธุรกิจ พร้ อมทั้งติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม
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และมีหน้ า ที่สรรหาและคั ดเลื อ กบุ คคลเข้ า ดํา รงตํา แหน่ งกรรมการบริ ษัทฯ และประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร เมื่ อ ครบวาระหรื อ มี ตํา แหน่ ง ว่ า งลง หรื อ ตํา แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารอื่ น ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย จั ด ให้ มีแ ผนสื บ ทอดตํา แหน่ งประธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริ หาร
เจ้ าหน้ าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
5. การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษทั
5.1 อํานาจหน้าทีเ่ ฉพาะของคณะกรรมการบริษทั
ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่ วม นอกเหนือจากการดําเนินการ
อื่นใดเพื่ อให้ เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับและมติท่ีประชุ มผู้ถือหุ้ นของบริ ษัทแล้ ว
คณะกรรมการบริ ษั ท กํา หนดให้ เรื่ องดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ นอํา นาจหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัทที่จะเป็ นผู้พิจารณาอนุมัติ
1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน งบประมาณประจําปี ของบริษัทฯ
2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและ
งบประมาณ และแนวโน้ มในระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้ านบาท
4. การใช้ เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้ รับอนุ มัติไว้ รวม ร้ อยละ 15 และมีจาํ นวนเกิน
1,000 ล้ านบาท
5. การซื้อและจําหน่ ายสินทรั พย์ การซื้อกิจการและเข้ าร่ วมในโครงการร่ วมทุนที่ไม่ขัดกับ
เกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ ที่มีผลกระทบที่สาํ คัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน
ยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
7. การทําสัญญาใดๆที่ไม่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติท่มี ี
ความสําคัญ
8. การทํารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่ วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามที่กาํ หนดใน พ.ร.บ. หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่ มเติมโดยพ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
9. ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้ โครงสร้ างเงินทุนในงบดุลรวมของบริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
เกิน 2 ต่อ 1
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกว่าที่กาํ หนดไว้ ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้ านบาท
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12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติท่มี ีนัยสําคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง
และการเก็บรักษาเงิน
13. การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
14. การกําหนดและทบทวนอํานาจอนุ มัติท่มี อบให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและเจ้ าหน้ าที่
บริหาร
15. การแต่ งตั้งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เจ้ าหน้ าที่บริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติการ
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร-การเงิน
16. อนุ มัติโครงสร้ างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการ
ปรับผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงาน
17. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุ การบริษัท หรือ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
18. การมอบอํานาจให้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรือกรรมการ
บริษัท คนใดคนหนึ่งรวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ ไขการมอบอํานาจดังกล่าว
19. การแต่งตั้งและกําหนดอํานาจหน้ าที่แก่คณะกรรมการย่อย
20. การจัดให้ มีและกํากับดูแลให้ มีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
21. การแต่งตั้งกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทใน
เครือ
22. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ และแจ้ งเลิกบริษัท
23. กรรมการบริษัทมีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูลความลับของบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้ อมูลภายในที่ยังไม่เปิ ดเผย ต่อสาธารณะ หรือข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหรือ
ราคาหุ้น โดยกําหนดเป็ นข้ อปฏิบัติดังนี้
กรรมการบริษัทมีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้ อมูลภายในที่ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรือข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหรือ
ราคาหุ้นในกรณีท่ขี ้ อมูลเป็ นการรายงานประจํารอบระยะเวลาบัญชี ได้ แก่ รายงานผลการดําเนินงาน
และงบการเงิน และรายงานประจําปี กรรมการพึงละเว้ นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ไม่น้อยกว่า 30
วันก่อนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะ ในกรณีท่ขี ้ อมูลเป็ นการรายงานตามเหตุการณ์การดําเนินงาน
ของบริษัท ได้ แก่ การได้ มา/จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การร่วม/ยกเลิกการร่วม
ทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืนการจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือ
เหตุการณ์ท่มี ีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้ นการซื้อขาย หลักทรัพย์บริษัท ในช่วง
เวลาตั้งแต่ได้ รับทราบข้ อมูล จนถึงวันที่บริษัท เปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะ
24. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ตามข้ อ 1 –23
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5.2 การประชุมของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษัทปฏิบั ติงานผ่ า นการประชุ มของคณะกรรมการ โดยกํา หนดให้ มีก าร
ประชุมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง
ประธานกรรมการเป็ นผู้บริ หารการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท กําหนดระเบียบ
วาระการประชุมร่ วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ดูแลให้ กรรมการได้ รับเอกสารการประชุมล่วงหน้ า
ก่อนการประชุ มเป็ นเวลาเพี ยงพอสําหรั บการศึ กษาและพิ จารณาเรื่ องเพื่ อการให้ ความเห็นและการ
ออกเสียงลงคะแนน ดูแลให้ เอกสารการประชุ มมีสาระข้ อมูล การวิเคราะห์และข้ อเสนอแนะที่ชัดเจน
เพียงพอและเหมาะสม
ในที่ประชุม ประธานกรรมการมีหน้ าที่จัดสรรเวลาในการนําเสนอสารสนเทศและการ
อภิปรายซักถาม สรุปประเด็นในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิ ดโอกาสและ
สนับสนุนให้ กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็นและเสนอข้ อสรุปที่ได้
จากที่ประชุม
ในการประชุ ม กรรมการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยนัยสําคัญในเรื่ องที่พิจารณา ต้ องออกจากที่
ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ
ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสทิ ธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ขอให้ ฝ่าย
บริ หารชี้ แจงข้ อ มู ล รายละเอีย ดเพิ่ ม เติม ตลอดจนจั ด หาที่ป รึ ก ษาหรื อ ผู้ เ ชี่ ยวชาญภายนอกมาให้
ความเห็น โดยบริษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
การลงมติให้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก และหากมีกรรมการคัดค้ านมติใดให้ บันทึกคํา
คัดค้ านนั้นไว้ ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้ จัดให้ มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดําเนินการจัดทําและเก็บรักษา
เอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและ
รายงานประจําปี ของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เก็บรักษา
รายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
5.3 รายงานประจํ าปี ของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทํารายงานกิจการและรายงานการเงินของ
บริษัทฯ และรายงานการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําปี โดยการจัดทํารายงานทางการเงินเป็ นการจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีท่รี องรับทั่วไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติสมํ่าเสมอ และใช้ ดุลยพินิจอย่าง
ระมั ด ระวั งในการจั ดทํา รวมทั้งกํา หนดให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ลสํา คัญ อย่ า งเพี ยงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ดูแล
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รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็ นผู้ให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ทั้งนี้ รวมถึงการรายงานในแบบรายงานข้ อมูล 56-1 และรายงานประจําปี
5.4 การติดต่อสือ่ สารกับฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ ผ้ ู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ฯ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม กั บ
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยเป็ นผู้ นํา เสนอสารสนเทศที่เ กี่ ย วกั บ วาระที่ต นรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ความคิ ดเห็น จากผู้ บ ริ หารที่
รั บ ผิ ด ชอบงานโดยตรง ขณะเดี ยวกันผู้ บ ริ หารก็มีโอกาสได้ เรี ยนรู้ แ ละทําความเข้ า ใจมุ มมองของ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ กรรมการ
ได้ มีโอกาสทําความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บริ หารของบริษัทฯ แต่ละคนได้ โดยตรง โดยไม่เป็ นการ
ก้ าวล่วงหรือสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร แต่ควรจะแจ้ งให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารทราบ
ล่วงหน้ า
5.5 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นประจําทุกปี รวมทั้งการประเมินความเป็ นอิสระของกรรมการ โดย
มอบให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5.6 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทในการพิจารณากําหนดเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ของประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้ องสอดคล้ องกับเป้ าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
5.7 การว่าจ้างทีป่ รึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการย่อยมีสิทธิท่ีจะว่ าจ้ างที่ปรึ กษาจากภายนอกเพื่ อทํา
หน้ าที่ให้ คาํ ปรึ กษา แนะนําในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการย่ อย โดย
บริษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
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5.8 การปฐมนิ เ ทศกรรมการใหม่ แ ละการเสริ ม ความรู แ้ ละมุ ม มองในธุ ร กิ จ ให้ก ับ
กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่ อให้ กรรมการใหม่
รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนว
ปฏิบั ติ ในการกํา กั บ ดู แ ลกิจ การของบริ ษัท ฯ ตลอดจนสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจในธุ ร กิจ และการ
ดํา เนิ น งานด้ า นต่ า งๆของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อมในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกรรมการ
ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้ างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้ กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การ
กํากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุ น
การปฏิบัติหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ
5.9 การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุ รกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนดให้ มีช่องทางในการรั บ ข้ อ ร้ องเรี ยนด้ านบรรษั ทภิ บาลและ
จริ ยธรรมธุรกิจจากผู้ มีส่วนได้ เสีย ผ่ านเว็บ ไซท์ของบริ ษัท พร้ อมทั้งจั ดให้ มีการรายงานการรั บข้ อ
ร้ อ งเรี ย นให้ ค ณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหารั บ ทราบในทุ ก ไตรมาสเพื่ อ สรุ ป รายงานแก่
คณะกรรมการบริษัทฯ
5.10 การปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุ รกิจ
บริษัทมีนโยบายที่จะติดตามความก้ าวหน้ าของนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
ในระดับสากล และทําการปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจเป็ นระยะๆ เพื่อให้ มี
ความทันสมัยและเหมาะสมตลอดเวลา
6. จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและจริยธรรมสําหรับพนักงาน
ในการดําเนินธุรกิจให้ เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผ้ ูถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะ
ให้ ความสําคัญเท่าเทียมและควบคู่กนั ไประหว่างความสําเร็จตามเป้ าหมายและวิธกี ารที่ใช้ เพื่อให้ ได้ มา
ซึ่งความสําเร็จนั้น ๆ
คณะกรรมการบริ ษัท จึ ง ได้ ก ํา หนดเป้ าหมายและวิ ธีก ารเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ความสํา เร็จ ตาม
เป้ าหมายดั งระบุ อยู่ ในวิ สัยทัศน์ พั นธกิจ อุ ดมการณ์ ค่ านิ ยม หลั กการและนโยบายบรรษั ทภิ บาล
รวมทั้งได้ กาํ หนดข้ อพึ งปฏิบัติไว้ สาํ หรั บกรรมการ ผู้ บริ หาร และพนั กงานยึดถือในการปฏิบัติงาน
และได้ รวบรวมข้ อพึงปฏิบัติดังกล่าวจัดทําเป็ นเอกสาร “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ขึ้น เพื่อให้ เกิดความ
ชั ดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้ บ ริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ที่จะได้ รับทราบถึงมาตรฐานการ
ปฏิบัติท่ีบริษัทฯ คาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้ า
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และต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้ มีการ
ปฎิบัติจริงอย่างเคร่งครัด
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