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คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เนื่องจากพิจารณา 
เห็นว่าเป็นกลไกส าคัญในการน าไปสู่การมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย โดย
การมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมท้ังส่งเสริม
การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว  

 
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก าหนด  “นโยบายการก ากับดูแลกิจการ”  เพื่อยึดถือเป็น

แนวทางปฏิบัติท่ีดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
  คณะกรรมการบริษัท คิวทีซี  เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) จะพยายามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติไว้อย่างเคร่งครัด  และจะมีการติดตามการปรับปรุงหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจ าทุกปี บนแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ียึดมั่นใน
ความถูกต้องและโปร่งใส  เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายของบริษัทฯ  และความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาเพื่อยกระดับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสู่แนวปฏิบัติ
อันเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    ในนามคณะกรรมการ 
                                                            บริษัท คิวทีซี  เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น  รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภท
สถาบัน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการท่ีจะได้รับส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล 
การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น  
 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นการ
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น  ดังนี้ 

 จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน โดยจะระบุ
วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม  กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง
ลงมติ ตลอดจนข้อมูลประกอบท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีต้องตัดสินใจในท่ีประชุมอย่างครบถ้วน 
รวมท้ังเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัทท้ังภาษาไทย และภาษาอังฤษ   อย่าง
น้อย 1  เดือน  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
เพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท 

 บริษัท ฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี เพื่อให้
เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ดังนี้ 

วาระท่ี 1   พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
วาระท่ี 2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
วาระท่ี 3   พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ  

   31 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
วาระท่ี 7   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
               ประจ าปี 
วาระท่ี 8   เรื่องอื่นๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นส าคัญต่างๆ  

 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง
แบบใดท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ 
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ฯ หรือทาง อีเมล์ของนักลงทุนสัมพันธ์ โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ีและ
อิสระ  
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 บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง
เต็มท่ี โดยบริษัทจะจัดประชุมในวันท าการท่ีโรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีมี
การคมนาคมท่ีสะดวกต่อการเดินทางมาร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และจัดเตรียมอากรแสตมป์ 
ส าหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 

 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทุกคน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียง 
และร่วมตอบข้อซักถามต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะเผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญ
และวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันท าการถัดไปบน website ของบริษัท และจัดท ารายงานการประชุมโดย
แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  

 บริษัทน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 

 

หมวดที่ 2    กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (The Equitable Treatment of 
Shareholders) 
 

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ท้ัง
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ ขั้นพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกัน 

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด ซึ่งได้เผยแพร่
รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ท่ี http://www.qtc-energy.com โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ 
ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 

 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนับสนุน
ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ  (Insider 
Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง  รวมตลอดถึง
คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลรวมถึงได้ก าหนด
บทลงโทษเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ  หรือน าข้อมูลของบริษัทฯ  ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ 

http://www.qtc-energy.com/
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 การให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  เก่ียวกับภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นใน
การพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
พิจารณาให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการ
ท างาน  ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม    

 คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าท้ังท่ีเป็น Supplier และเจ้าหนี้ทางการเงินอย่างเป็น
ธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตาม
สัญญาท่ีท าร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ของท้ัง
สองฝ่าย 

 ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน การรักษาความลับของลูกค้า 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญต่อการก าหนดราคาขายสินค้าท่ีเหมาะสมให้แก่ลูกค้าอย่าง
เท่าเทียมกัน 

 คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ รักษาบรรทัด
ฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่ง 

 ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ บริษัทฯ 
เน้นการปลูกฝังจิตส านึก ความรับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนและสังคม
ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่
กระท าการใดๆ ท่ีขัดหรือผิดกฎหมาย  

 บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯละเมิด
สิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย  ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

 บริษัทฯ ประกาศให้ทราบท่ัวกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในท่ีมี
นัยส าคัญท่ีอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษัทฯ จะมีการประกาศผลการด าเนินงาน หรือ
ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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 บริษัทฯ มีแนวทางการด าเนินการท่ีชัดเจนกรณีมีผู้แจ้งเบาะแสเก่ียวกับการท าผิดกฎหมาย ความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดย
สามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท   บริษัทฯ ได้มีการ
ก าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสไว้แล้ว 

 

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ท้ัง
รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ัวไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลท่ี
ส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ท้ังหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ   

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบและมุ่งมั่นท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ  แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) พร้อมท้ังมีการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง เวบไซต์ของบริษัทฯ ท้ังท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยมีการ
ดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

 คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท 

 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีรายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

 คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย จ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
ผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ56-1)  
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูล เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ   
ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลดังหัวข้อต่อไปนี้ (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (2) ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ (3) ปัจจัยความเส่ียง (4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (5) ข้อพิพาททางกฎหมาย 
(6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (8) โครงสร้างการจัดการ           
(9) การก ากับดูแลกิจการ  (10) ความรับผิดชอบต่อสังคม (11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเส่ียง (12) รายการระหว่างกัน (13) ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ (14) การวิเคราะห์และค าอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ 
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 คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีหน้าท่ีต้องจัดท ารายงาน
การมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และเปิดเผยข้อมูลให้กรรมการทุกท่านทราบ ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีนโยบาย ให้พนักงาน
ระดับบริหาร ต าแหน่งผู้จัดการฝ่าย ต้องจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม ในการด าเนินธุรกิจ โดยรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  รับทราบทุกปี 

 คณะกรรมการได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจ
ได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะ
ด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการ
ด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเพื่อท าหน้าท่ีในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท าหน้าท่ีสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนท่ัวไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐท่ีเก่ียวข้องดังนี้ 

1) เปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคัญให้ประชาชนทราบ 
2) เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างท่ัวถึง 
3) ชี้แจ้งกรณีท่ีมีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ 
4) การเปิดเผยในเชิงส่งเสริมท่ีไม่มีเหตุอันควร 
5) การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายใน ได้อย่าง

ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม โปร่งใสและเป็นธรรม 
6) การด าเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจาก

สภาพปกติของตลาด 
โดยจัดให้มีช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้ 
 โทรศัพท์     :   (66)2379 3089 ต่อ 241 
 โทรสาร      :   (66)2379 3099 
 Email        :   ir@qtc-energy.com 
 Website    :   http://www.qtc-energy.com/irs/investor_th.html 

นอกจากนี้   บริษัทฯ ก าหนดให้บุคคลผู้มีอ านาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้บุคคลท่ีมีอ านาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ 
(Contact Person) ดังนี้ 

mailto:ir@qtc-energy.com
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1) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา /จ าหน่ายไป ซึ่ง
สินทรัพย์ รายการเก่ียวโยง ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลง
กรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายท่ีตั้งส านักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น และโครงการลงทุน การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล เป็นต้น โดยกรรมการ
ผู้จัดการ 

2) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจ าปีและ
งบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) โดยกรรมการผู้จัดการ 

 การให้ข่าวสารท่ัวไปส าหรับการบริหารองค์กร กับสื่อสารมวลชนโดยก าหนดให้ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับการบริหาร
จัดการองค์กรต่อสื่อสารมวลชน 

 ก าหนดบุคคลผู้ประสานงาน (Contact Person) กับหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  
1) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนดให้ เลขานุการ

บริษัทฯ เป็นผู้ประสานงาน 
2) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก าหนดให้ 

เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงาน 
  

หมวดที่ 5  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of 
Directors)  
 

5.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
 

 5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 
12 คน กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังคณะ แต่ต้องไม่น้อย
กว่า 3 คน ซึ่งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี และไม่จ ากัดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง ปัจจุบัน  บริษัทฯ  มี
กรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะท าให้เกิดการถ่วงดุล
ในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ   และบริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ท่ีจะเป็นประธาน
กรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น 

   
 5.1.2 ควำมหลำกหลำยของกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัทฯ ท่ี
จะต้องสรรหา ส าหรับผู้ท่ีจะมาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการ  โดยจะพิจารณาจากทักษะ
ท่ีจ าเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาจากวิชาชีพ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่จ ากัดเพศ   
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 5.1.3 คุณสมบัติของกรรมกำร 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในระดับต าแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถน าประสบการณ์ 
ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวมของ
องค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
แผนท่ีวางไว้ และคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนได้ไม่เกิน 3 แห่ง   

   
 5.1.4 คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท คือ กรรมการท่ีมิได้เป็น
กรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารงานประจ า
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท บรษิัทได้ก าหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของ
ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ท่ีได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบรษิัท  
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามท่ีก าหนด ดังนี้ 

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยนับ
รวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ 
ก.ล.ต. 

 (3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

  (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
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บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

  (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี
ก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

  (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ ใน
กรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค า
ขออนุญาตต่อส านักงาน 

  (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

  (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ 
   ด าเนินงานของบริษัท  
                             (9)  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้

ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ
ท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต
หรือบริษัทย่อย 

 5.1.5 บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกต าแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร  ให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอ านาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ก าหนดอ านาจหน้าท่ี และ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าว 

 5.1.6 จ านวนบรษิัทท่ีกรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักการก ากับ 
ดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนได้ไม่เกิน 3 แห่ง   

 5.1.7  ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร,กรรมการผู้จัดการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทฯ 
สามารถด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิัทอ่ืนได้ไม่เกิน 3 บริษทั โดยต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน 
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 5.1.8  กรรมการอิสระแต่ละคนด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ป ี
 5.1.9  คณะกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระท่ีเหลืออยู่ของ 

        กรรมการคนก่อนหน้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
 5.1.10 คณะกรรมการได้เปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
   ทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  
   (แบบ 56-2)  
 5.1.11 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อใหม้ีหน้าท่ีและความ 
       รับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้ 

       1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้  
    (ก) ทะเบียนกรรมการ 
            (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุม  
                                         คณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ บริษัทฯ 
    (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
            2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 
            3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

 
5.2 คณะกรรมกำรชุดย่อยในคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหาร   บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้ก าหนดแนวทางและ   

 กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ
 บริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว  

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบท้ังสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้า ท่ีตามท่ีได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้
และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้ 

 3. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 2 ใน 3 โดยประธานฯเป็นกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามการท าแผนสืบทอดต าแหน่ง
งาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เสนอนโยบายจ่ายค่าตอบแทน 
และผลประโยชน์อื่นส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ
ผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อัตราค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
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ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัท ก ากับ
ดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานต่างๆ เช่น 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น  

 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีในการก ากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร      ให้สอดคล้องกับ
แผนธุรกิจ นโยบายและกลยุทธ์ อย่างเหมาะสมตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

5.3 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 

  บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้อง
เข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และค านึงถึง
ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วัน 
 สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ 
2. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
3. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีมีความน่าเชื่อถือ 

ได้รวมท้ังดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 
ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนุมัติ 

5.  ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท (Direct) และก ากับควบคุมดูแล 
(Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด
ไว้  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อเพิ่มพูลมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
กิจการและความมั่งค่ังสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and   
Shareholders’ Wealth) นอกจากนี้  คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากับดูแล
ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกัน   และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส าคัญหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ 

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธรุกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ ่
 ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร  
7. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
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8. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน  มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้งท้ังนี้ การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ี
ก าหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ  และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ี
อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

9. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด 
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอ านาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ท้ังนี้ การมอบ
อ านาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดท่ีจะท าขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย    (ถ้ามี) 
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป หรือเป็น
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามท่ีก าหนดเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินท่ีส า คัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ /หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรือประกาศ 
อื่นใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

10. คณะกรรมการได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์ 
อักษรมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และทบทวนนโยบาย ดังกล่าวอย่าง    
น้อยปีละ 1 ครั้งและส่งเสริมให้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อให้
กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ี บริษัทใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจังรวมถึงการ
ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk  Management Policy)      การประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 5.4 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
  บริษัทฯ ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ านวนองค์ประชุมคณะกรรมการว่า จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่
น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมด จึงเป็นองค์ประชุม  และ ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในห้อง
ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 
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  คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าท่ีผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 
1) บริษัทฯ มีการจัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าท้ังปี และแจ้งให้

กรรมการแต่ละท่านทราบ 
2) คณะกรรมการของบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือน

ต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้
มีการก าหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
รายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มี เวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมท้ังได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์
อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อม
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

3) ประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม 

4) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และ
กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบ โดยมีการจัดท าบันทึกการประชุม
เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้ส าหรับกรรมการและผู้เก่ียวข้อง ตรวจสอบได้ 

5) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง  และเพื่อมี
โอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

6) บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่อ
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 
และแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

7) คณะกรรมการได้จัดให้มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ฯ ท าหน้าท่ีให้การสนับสนุนการ
จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ท าหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บ
เอกสารเก่ียวกับการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อ
ประธานกรรมการก่อนที่จะน าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 
 5.5 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา  เพื่อให้การท างาน
ของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองได้ชัดเจน และเพื่อช่วย
ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ  รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี   
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 5.6 ค่ำตอบแทน  
  

  บริษัทฯ มีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นอัตราท่ี
เพียงพอส าหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารท่ีมีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินควร และ
อยู ่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษ ัทในกลุ ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยท่ีจะน ามาพิจารณา 
ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ท้ังนี้ การจ่ายค่าตอบแทน
ของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของ
ผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ส าหรับกรรมการท่ีเป็นกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนตามบทบาท หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 
 5.7 กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 
  

  5.7.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม
และให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเก่ียว ข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)   

  5.7.2 บริษัทฯ จัดท าเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ
ใหม่ และมี คู่มือศึกษาลักษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่
กรรมการใหม่ 

5.7.3 บริษัทฯมีแผนการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารท่ี
ส าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้
ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
รายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและมีการทบทวนแผนดังกล่าว
เป็นประจ าทุกปี ท้ังนี้ ผู้บริหารท่ีได้รับการก าหนดให้เป็นบุคคลท่ีจะสืบทอดต าแหน่ง
นั้น จะได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเลื่อนต าแหน่งต่อไปในอนาคต    
 

5.8     กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย 
 บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ  กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้

เสียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เมื่อเริ่มด ารงต าแหน่ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ เป็นประจ าทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
รายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัท 
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