นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน)

นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน) จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท รวมทังได้
้ ยึดถือและปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานของบริ ษัทเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
และยังทาให้ เกิดความโปร่ งใสต่อนักลงทุนอันจะทาให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถอื หุ้น (The Rights of Shareholders)

บริ ษัท ตระหนักและให้ ค วามสาคัญในสิทธิ ขนั ้ พืน้ ฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทัง้ ในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพย์และเจ้ าของบริ ษัท เช่น สิทธิในการซื ้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้ รับส่วนแบ่งผลกาไร
จากบริ ษัท สิทธิในการได้ รับข้ อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิตา่ ง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน
การร่วมตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี การอนุมตั ิธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษัท รวมถึงการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ
และข้ อบังคับของบริ ษัท เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีพนั ธกิจในการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
(1) บริ ษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รับทราบล่วงหน้ าและประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่
กฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด
(2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตัวเอง บริ ษัท จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลอื่นใดเข้ าร่วมประชุมแทนได้
(3) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะใช้ สถานที่ซึ่งสะดวกแก่ การเดินทาง รวมถึงเลือกวันเวลาที่
เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายที่จะอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นของบริ ษัท
(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะหรื อตังค
้ าถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมี
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม
(5) ภายหลังการประชุม ผู้ถือหุ้นแล้ วเสร็ จ บริ ษัทจะจัดทารายงานการประชุมที่บันทึกข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องและครบถ้ วนในสาระสาคัญเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2

การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

1

บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือ
หุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นที่มิได้ เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรื อต่างด้ าว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) ในการดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริ ษัทจะให้ โอกาสแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยก่อนเริ่ มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการใช้ สิทธิออกเสียง และวิธีนบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลง
มติในแต่ละวาระ และยังเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ เข้ าร่ วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะ รวมทังซั
้ กถามในแต่ละวาระโดยใช้ เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้
(2)

ในวาระเลือกตังกรรมการ
้
บริ ษัทจะสนับสนุนให้ มีการเลือกตังเป็
้ นรายคน

(3) บริ ษัทได้ กาหนดให้ กรรมการรายงานการมีสว่ นได้ เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้ อยก่อนการ
พิจารณาในวาระที่เกี่ ยวข้ องในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและบันทึกส่วนได้ เสียดังกล่าวในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท รวมทังห้
้ ามมิให้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ ความเห็นได้
อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วมในการประชุมในวาระนัน้ ๆ
(4) บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ โดย
ห้ ามบุคคลหรื อหน่วยงานที่ทราบข้ อมูลภายในนาข้ อมูลดังกล่าวไปเปิ ดเผยต่อหน่ว ยงานหรื อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง ใน
กรณีที่บคุ คลใดเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวหรื อนาข้ อมูลนันไปใช้
้
ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น หรื อกระทารายการที่
อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ถือเป็ นความผิดอย่างร้ ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินยั
หมวดที่ 3

การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Consideration on the Role of Interested Persons)

บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น
และพนักงานของบริ ษัท หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้ า เป็ นต้ น โดยบริ ษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและ
ข้ อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจะ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี ้ ใน
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท บริ ษัทได้ คานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ตามแนวทางดังต่อไปนี ้
ผู้ถอื หุ้น

: บริ ษัทจะดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างผลการดาเนินงานที่ดี
และการเจริ ญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุดแก่ผ้ ถู ื อหุ้นในระยะยาว รวมทัง้ ดาเนินการ
เปิ ดเผยข้ อมูลด้ วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ ตอ่ ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

: บริ ษั ท จะปฏิ บัติ ต่ อ พนัก งานทุ ก รายอย่ า งเท่ า เที ย ม เป็ นธรรม และให้ ผลตอบแทนที่ เ หมาะสม
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและศักยภาพของ
พนักงานอย่างสม่าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึ กอบรม โดยให้ โอกาสอย่างทัว่ ถึงกับ
พนักงานทุกคน และพยายามสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถสูงให้ คงอยู่ กบั บริ ษัท
เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทังยั
้ งได้ กาหนดแนวทางในการต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่ รวมทังปลู
้ กฝั งให้
พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง เช่น การห้ ามใช้ ข้อมูลภายใน
2

อย่างเคร่งครัด เป็ นต้ น
คู่ค้า

: บริ ษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้ ค่คู ้ าแข่งขันบนข้ อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือก
คูค่ ้ าด้ วยความยุติธรรมภายใต้ หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค่ ้ าของบริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัท
ยังได้ จัดทารู ปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่คู่สญ
ั ญาทุกฝ่ าย และจัดให้ มีระบบติดตาม
เพื่ อ ให้ มั่นใจว่า ได้ มี ก ารปฏิบัติ ตามเงื่ อ นไขของสัญญาอย่า งครบถ้ ว น และป้ องกันการทุจ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในทุกขันตอนของกระบวนการจั
้
ดหา โดยบริ ษัทซื ้อสินค้ าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการ
ค้ า ตลอดจนปฏิบตั ิตามสัญญาต่อคูค่ ้ าอย่างเคร่งครัด

ลูกค้ า

: บริ ษัท รั บผิ ด ชอบต่อลูกค้ าโดยการรั กษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ าและบริ การ รวมถึ งการ
ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าให้ ครบถ้ วนและครอบคลุมให้ มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้ นการสร้ าง
ความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าในระยะยาว นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การ
ของบริ ษั ท รวมทัง้ ยังจัดให้ มี ช่องทางให้ ลูกค้ าของบริ ษัทสามารถแจ้ งปั ญหาหรื อการให้ บริ การที่ไม่
เหมาะสมเพื่อที่บริ ษัทจะได้ ป้องกัน และแก้ ไขปั ญหาเกี่ ยวกับสินค้ าและบริ การของบริ ษัทได้ อย่าง
รวดเร็ ว

เจ้ าหนี ้

: บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้ าหนี ้เป็ นสาคัญ รวมทัง้ การชาระคืนเงินต้ น
ดอกเบี ้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง

คู่แข่ ง

: บริ ษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย รวมทังสนั
้ บสนุน
และส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม

สังคมและส่ วนรวม : บริ ษัทใส่ใจและให้ ความสาคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้ อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มี
ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท และส่ง เสริ ม ให้ พ นัก งานของบริ ษั ท มี จิ ต ส านึ ก และ
ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคม รวมทังจั
้ ดให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด นอกจากนี ้ บริ ษัทพยายามเข้ าไปมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ น
การสร้ างและรักษาไว้ ซึ่งสิ่งแวดล้ อมและสังคมตลอดจนส่งเสริ มวัฒนธรรมในท้ องถิ่นที่บริ ษัทดาเนิน
กิจการอยู่
นอกจากนี ้ ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน หรื อเบาะแสการกระทาผิดทาง
กฎหมาย ความไม่ถกู ต้ องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง หรื อการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริ ษัท ผ่านกรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลร้ องเรี ยนและเบาะแสที่แจ้ งมายังบริ ษัทจะถูก
เก็บไว้ เป็ นความลับ โดยกรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบจะดาเนินการสัง่ การตรวจสอบข้ อมูลและหาแนวทางแก้ ไข
(หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
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หมวดที่ 4

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)

(1) บริ ษัทให้ ความสาคัญต่องบการเงินของบริ ษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึง
การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่า งเพี ย งพอในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษั ท ทราบ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยัง สนับ สนุน ให้ มี ก ารจัด ท าค าอธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายจัด การ (Management
Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส
(2) บริ ษัทจะจัดให้ มีเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท จานวนครัง้ ของการประชุ มและการเข้ าประชุมในปี ที่ผ่านมา ณ สานักงาน
ใหญ่ของบริ ษัท
(3)

บริ ษัทจะเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริ การ

(4) บริ ษัทจะจัดให้ มีรายงานนโยบายการกากับดูแลกิ จการ จรรยาบรรณธุรกิ จ นโยบายด้ านการ
บริ หารความเสีย่ ง และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้ อมที่ได้ ให้ ความเห็นชอบไว้ โดยสรุป และผล
การปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวรวมทังกรณี
้
ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้ อมด้ วยเหตุผล
หมวดที่ 5
1.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

โครงสร้ างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึ่ง เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่สามารถเอื ้อ
ประโยชน์ให้ กบั บริ ษัทโดยเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญ
ในการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทมีจานวน 11 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที่เป็ นผู้บริ หารจานวน 5 ท่าน
(Executive Directors) และกรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 6 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที่
มีคุณสมบัติเป็ นอิสระ 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็ นจานวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริ ษัททังคณะอั
้
นจะทาให้ เกิดการ
ถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่ องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละไม่เกิน 3 ปี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
เว้ นแต่คณะกรรมการบริ ษัทจะเห็นว่าบุคคลนันสมควรด
้
ารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทต่อไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทสามารถเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทใน
เครื อหรื อบริ ษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็ นไปตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง โดยจะต้ องแจ้ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทให้ รับทราบด้ วย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท
ดังนี ้
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(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบจานวนอย่างน้ อย 3 ท่าน เพื่อทาหน้ าที่
ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการกากับดูแลและตรวจสอบการบริ หารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทังการจั
้
ดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานและการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทเป็ นไป
อย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
(2) คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมการบริ หารจานวนอย่างน้ อย 3 ท่าน เพื่อทาหน้ าที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้ อบังคับ และคาสัง่
ใด ๆ รวมทังเป
้ ้ าหมายที่กาหนดไว้ ภายใต้ กรอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ประกอบด้ ว ยกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนอย่างน้ อย 3 ท่านเพื่อทาหน้ าที่สรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร พิจารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเพื่อ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
(แล้ วแต่กรณี) รวมถึงพัฒนาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จัดให้ มีเลขานุการบริ ษัท เพื่อทาหน้ าที่ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังสนั
้ บสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษัทโดยการให้ คาแนะนาในเรื่ อง
ข้ อกาหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้
้
มี
การปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท
2.

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และมีหน้ าที่กาหนด
นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท รวมทังก
้ ากับดูแลให้ การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทาง
เพื่ อ ประโยชน์ ร ะยะยาวแก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ภายใต้ ก รอบข้ อ ก าหนดของกฎหมายและหลัก จรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ขณะเดียวกันก็คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย ทังนี
้ ้ โดยมีรายละเอียดตามที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริ ษัท
(1)

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริ ษัทได้ จัดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์ อักษร เพื่อนาเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทังนี
้ ้ การจัดทาคูม่ ือการกากับดูแลกิจการมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว โดยบริ ษัทจะจัดให้ มีการทบทวน
นโยบายดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี

5

(2)

หลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ

บริ ษัทมีเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ตลอดจนสัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยบริ ษั ท ได้ ก าหนดข้ อพึ ง ปฏิ บัติ เ ป็ นลายลั ก ษณ์ อัก ษรเพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานยึดถือเป็ นหลักในการปฏิบตั ิ ดังนี ้
(ก)

จรรยาบรรณว่าด้ วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

(ข)

จรรยาบรรณว่าด้ วยความสัมพันธ์ตอ่ ลูกค้ า

(ค)

จรรยาบรรณว่าด้ วยความสัมพันธ์ตอ่ คูค่ ้ า คูแ่ ข่งทางการค้ า และเจ้ าหนี ้

(ง)

จรรยาบรรณว่าด้ วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

(จ)

จรรยาบรรณว่าด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะประกาศและแจ้ งให้ พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
(3)

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

บริ ษัทมีนโยบายขจัดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
มีเหตุผลและเป็ นอิสระภายใต้ กรอบจริ ยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ โดยกาหนดให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
หรื อเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ บริ ษัททราบ และต้ องไม่
เข้ าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิในรายการดังกล่าว
บริ ษัทมีนโยบายในการทารายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่
สอดคล้ องกับกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
(4)

การควบคุมภายใน

บริ ษัทได้ จัดให้ มี ระบบการควบคุมภายในเพื่อการกากับดูแลและการควบคุมภายใน ทังในระดั
้
บ
บริ หารและระดับปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริ ษัทมีการจัดตังฝ่
้ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทเพื่อทาหน้ าที่ประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้
(5)

การบริ หารความเสีย่ ง

บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการกาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร รวมทังการ
้
กากับดูแลให้ มีระบบ หรื อกระบวนการบริ หารจัดการความเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทอย่างเหมาะสม
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(6)

รายงานของคณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงิ น โดยมีฝ่ายบัญชี และผู้สอบบัญชี
มาประชุม ร่ ว มกัน และน าเสนอรายงานทางการเงิ น ต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทุก ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษั ท
เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทังสารสนเทศทางการเงิ
้
น
3.

การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประเมินตนเอง

บริ ษัทจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้ า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา บริ ษัท จะ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้ กรรมการทุกท่านล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่ วมประชุม เว้ นแต่กรณีมี
เหตุจาเป็ นเร่ งด่วน และจะจัดให้ มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้ วเพื่อใช้ ในการ
อ้ างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครัง้ ควรจัดให้ มีผ้ บู ริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุมเพื่ อให้
ข้ อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถกู ต้ องและทันเวลา
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือมติของเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่ง
เสียง โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในวาระใดจะไม่เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อ
ปรับปรุ งและแก้ ไขการดาเนินงาน โดยมีการกาหนดหัวข้ อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อ
รวบรวมความเห็นและนาเสนอต่อที่ประชุม
4.

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี ้ยประชุม ซึ่งจะต้ องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อ
เทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคานึงถึงความเพียงพอต่อ การปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัท ส่วนผู้บริ หารจะได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นเงินเดือนและโบนัสประจาปี โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท
เป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนรายปี ของคณะกรรมการและผู้บริ หารรวมกันจะต้ องไม่เป็ นจานวนที่สงู ผิดปกติเมื่อเทียบกับ
ผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารโดยเฉลี่ยของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย โดยจะ
คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารู ปแบบ และหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
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