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คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เนื่องจากพิจารณา
เห็นว่าเป็ นกลไกสาคัญในการนาไปสูก่ ารมีระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ ซึง่ จะช่วยสร้างความเชือ่ มันและความมั
่
นใจต่
่ อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ่วนได้เสีย และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ าย โดย
การมีการกากับดูแลกิจการทีด่ จี ะเป็ นเครื่องมือเพื่อเพิม่ มูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้ ส่งเสริม
การเติบโตอย่างยังยื
่ นของบริษทั ฯ ในระยะยาว
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกาหนด “นโยบายการกากับดูแลกิจการ” เพื่อยึดถือเป็ น
แนวทางปฏิบ ัติท่ดี ีข องกรรมการ ผู้บ ริหาร และพนักงานในการปฏิบ ัติหน้ า ที่ท่รี บั ผิด ชอบ อย่า งเต็ม กาลัง
ความสามารถและเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี าหรับกรรมการบริษทั จด
ทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) จะพยายามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
นโยบายและแนวปฏิบตั ไิ ว้อย่างเคร่งครัด และจะมีการติดตามการปรับปรุงหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับ
บริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นประจาทุกปี บนแนวทางการดาเนินธุรกิจทีย่ ดึ มันใน
่
ความถูกต้องและโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เ สีย
ทุกฝ่ ายของบริษทั ฯ และความมุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาเพื่อยกระดับการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ไปสู่แนวปฏิบตั ิ
อันเป็ นเลิศ

ในนามคณะกรรมการ
บริษทั คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
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หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพ้นื ฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ถือหุ้น ประเภท
สถาบัน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งกาไรของกิจการ สิทธิในการได้รบั
ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปั นผล
การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน เป็ นต้น
นอกเหนือจากสิทธิพ้นื ฐานต่า งๆ ข้า งต้น แล้ว บริษัทฯ ยังได้ด าเนินการในเรื่องต่า งๆ ที่เ ป็ น การ
ส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
 จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน โดยจะระบุ
วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียง
ลงมติ ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
รวมทัง้ เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังฤษ อย่าง
น้อย 1 เดือน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
เพียงพอก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทั
 บริษทั ฯ ได้กาหนดแนวปฏิบตั สิ าหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ
31 ธันวาคม ปี ทผ่ี า่ นมา
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี ทผ่ี า่ นมา
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั จิ ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจาปี
วาระที่ 8 เรือ่ งอืน่ ๆ โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามประเด็นสาคัญต่างๆ
 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง
แบบใดทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคาถามทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ถึงคณะกรรมการบริษทั ฯ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ฯ หรือทาง อีเมล์ของนักลงทุนสัมพันธ์ โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มทีแ่ ละ
อิสระ
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บริษัทฯ อานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุ้นได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง
เต็มที่ โดยบริษทั จะจัดประชุมในวันทาการทีโ่ รงแรมซึง่ อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทีม่ ี
การคมนาคมทีส่ ะดวกต่อการเดินทางมาร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้ และจัดเตรียมอากรแสตมป์
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีร่ บั มอบฉันทะ
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ทุกคน เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยพร้อมเพรียง
และร่วมตอบข้อซักถามต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เมือ่ การประชุมแล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะเผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญ
และวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันทาการถัดไปบน website ของบริษทั และจัดทารายงานการประชุมโดย
แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
บริษทั นาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนนและ
แสดงผล เพือ่ ให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา

หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of
Shareholders)
บริษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั แิ ละคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทัง้
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นคนไทยหรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ รายย่อย โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิต่างๆ ขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ท่าเทียมกัน
 บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลอืน่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผูถ้ อื หุน้ ได้
 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็ นวาระ และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการในการประชุ มผู้ถือหุ้นล่ วงหน้ า ตามหลักเกณฑ์ท่ีบ ริษัทฯ ก าหนด ซึ่งได้เผยแพร่
รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ที่ http://www.qtc-energy.com โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ
ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้
 บริษัทฯ ไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุมที่ไม่มกี ารแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่ วงหน้ า โดยไม่จ าเป็ น
โดยเฉพาะวาระทีม่ คี วามสาคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
 คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายคน และสนับสนุ น
ให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียง เพือ่ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดมาตรการป้ องกัน การใช้ข ้อมูล ภายในโดยมิช อบ (Insider
Trading) ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ รวมถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึง
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลรวมถึงได้กาหนด
บทลงโทษเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ หรือนาข้อมูลของบริษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์
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 การให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียและปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 พนักงาน : บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานทุกคนในบริษทั ฯ ซึ่งจะมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนให้บริษทั ฯ สามารถพัฒนาการดาเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษทั ฯ จึงมุ่งเน้นใน
การพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่ อง รวมถึง
พิจารณาให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามความรูค้ วามสามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานโดยคานึ งถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการ
ทางาน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ถอื ปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
 คู่คา้ และเจ้าหนี้ : บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ทัง้ ทีเ่ ป็ น Supplier และเจ้าหนี้ทางการเงินอย่างเป็ น
ธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตาม
สัญญาทีท่ าร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพือ่ พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ของทัง้
สองฝ่ าย
 ลูกค้า : บริษทั ฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพ ได้มาตรฐาน
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน การรักษาความลับของลูกค้า
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสาคัญต่อการกาหนดราคาขายสินค้าทีเ่ หมาะสมให้แก่ลูกค้าอย่าง
เท่าเทียมกัน
 คูแ่ ข่ง : บริษทั ฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ แี ละกฎหมายทีก่ าหนดไว้ รักษาบรรทัด
ฐานของข้อพึงปฏิบตั ใิ นการแข่งขัน และหลีกเลีย่ งวิธกี ารไม่สจุ ริตเพือ่ ทาลายคูแ่ ข่ง
 ชุมชนและสังคม : บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเป็ นสาคัญ บริษทั ฯ
เน้นการปลูกฝั งจิตสานึก ความรับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของทุกคนในชุมชนและสังคม
ให้ดีย ิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงสนับสนุ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิ ดประโยชน์ ต่อส่วนรวม และไม่
กระทาการใดๆ ทีข่ ดั หรือผิดกฎหมาย
 บริษทั ฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีทผ่ี มู้ สี ่วนได้เสียได้รบั ความเสียหายจากการทีบ่ ริษทั ฯละเมิด
สิทธิตามกฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั
 บริษทั ฯ ประกาศให้ทราบทัวกั
่ นว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายในทีม่ ี
นัยสาคัญทีอ่ าจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะมีการประกาศผลการดาเนินงาน หรือ
ข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
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บริษทั ฯ มีแนวทางการดาเนินการทีช่ ดั เจนกรณีมผี แู้ จ้งเบาะแสเกีย่ วกับการทาผิดกฎหมาย ความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดย
สามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บริษัทฯ ได้มกี าร
กาหนดมาตรการคุม้ ครองสิทธิของผูแ้ จ้งเบาะแสไว้แล้ว

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้
รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไปตามหลั
่
กเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่
สาคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึง่ มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ี
ส่วนได้เสียของบริษทั ฯ เพื่อให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการ
เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้ มูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบและมุ่งมันที
่ จ่ ะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี้
 บริษัทฯ เผยแพร่ข ้อมูลตามเกณฑ์ท่กี าหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (56-1 One Report) พร้อมทัง้ มีการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวผ่านทาง เวบ
ไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ ที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการดูแลปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ น
ปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
 คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายกากับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษทั
 คณะกรรมการจัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคูไ่ ปกับรายงานของผูส้ อบบัญชี และจัดให้มรี ายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1 One Report)
 คณะกรรมการมีการเปิ ดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
ผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1 One Report)
 บริษัทฯ ได้กาหนดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1 One
Report) เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และ
วิธกี ารรายงานการเปิ ดเผยข้อมูล เกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ซึง่ มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังหัวข้อต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน ส่วนที่
2 การกากับดูแลกิจการ ส่วนที่ 3 รายงานทางการเงิน
 คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพ ย์แ ละการเปลี่ย นแปลงการถือ
หลักทรัพย์เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 กรรมการ และผูบ้ ริหาร 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีหน้าทีต่ อ้ งจัดทารายงาน
การมีส่วนได้เสียของตนเองและบุ คคลที่เกี่ยวข้องต่ อประธานกรรมการบริษัท และประธาน
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คณะกรรมการตรวจสอบฯ และเปิ ดเผยข้อมูลให้กรรมการทุกท่านทราบ ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มนี โยบาย ให้พนักงาน
ระดับบริหาร ตาแหน่ งผูจ้ ดั การฝ่ าย ต้องจัดทารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใสและเป็ นธรรม ในการดาเนินธุรกิ จ โดยรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ รับทราบทุกปี
คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารดารงรักษาไว้ซง่ึ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพื่อให้มนใจ
ั่
ได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะ
ดารงรักษาไว้ซ่งึ ทรัพย์สนิ และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อ ป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการ
ดาเนิน การที่ผิดปกติอย่างมีส าระสาคัญ รวมถึงมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารเพื่อทาหน้ าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน
รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้กาหนดให้มหี น่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้ าที่ส่อื สารกับบุคคลภายนอก
ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัวไป
่ นักวิเคราะห์ ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
1) เปิ ดเผยสารสนเทศทีส่ าคัญให้ประชาชนทราบ
2) เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง
3) ชีแ้ จ้งกรณีทม่ี ขี า่ วลือหรือข่าวสารต่างๆ
4) การเปิ ดเผยในเชิงส่งเสริมทีไ่ ม่มเี หตุอนั ควร
5) การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ขอ้ มูลภายใน ได้อย่าง
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม โปร่งใสและเป็ นธรรม
6) การดาเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนผิดไปจาก
สภาพปกติของตลาด
โดยจัดให้มชี ่องทางเพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อ ดังนี้
โทรศัพท์ : (66)2379 3089 ต่อ 241
โทรสาร : (66)2379 3099



Email
: ir@qtc-energy.com
Website : https://investor.qtc-energy.com/th/information-request/ir-contact
นอกจากนี้ บริษทั ฯ กาหนดให้บุคคลผูม้ อี านาจในการให้ขอ้ มูลดังกล่าว ได้แก่ ประธาน
กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ฯ ได้กาหนดให้บุคคลทีม่ อี านาจในการประสานงานการเปิ ดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์
(Contact Person) ดังนี้
1) การเปิ ดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จาหน่ ายไป ซึ่ง
สินทรัพย์ รายการเกี่ยวโยง ก าหนดวันประชุ มผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลง
กรรมการและผูส้ อบบัญชี การย้ายทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ รายงานการประชุมผูถ้ อื
หุ้น และโครงการลงทุน การจ่ าย/งดจ่ ายเงินปั นผล เป็ นต้น โดยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
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2) การเปิ ดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจาปี และ
งบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1 One Report)
โดยกรรมการผูจ้ ดั การ
การให้ข่า วสารทัว่ ไปส าหรับ การบริหารองค์กร กับสื่อสารมวลชนโดยก าหนดให้ป ระธาน
กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ มีหน้าทีใ่ นการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เกีย่ วกับการบริหาร
จัดการองค์กรต่อสือ่ สารมวลชน
กาหนดบุคคลผูป้ ระสานงาน (Contact Person) กับหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
1) บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนดให้ เลขานุ การ
บริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระสานงาน
2) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้
เลขานุการบริษทั ฯ เป็ นผูป้ ระสานงาน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of
Directors)
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี และไม่จากัด
จานวนวาระการดารงตาแหน่ง ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน โครงสร้าง
กรรมการดังกล่าวจะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ และบริษทั ฯ มี
นโยบายให้ผทู้ จ่ี ะเป็ นประธานกรรมการต้องเป็ นกรรมการอิสระเท่านัน้
5.1.2 ความหลากหลายของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษทั ฯ ทีจ่ ะต้องสรรหา
สาหรับผูท้ จ่ี ะมาปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นกรรมการ โดยจะพิจารณาจากทักษะทีจ่ าเป็ นและยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการบริษทั รวมถึงพิจารณาจากวิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน โดยไม่จากัดเพศ
5.1.3 คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในระดับตาแหน่ งผูบ้ ริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนาประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถมา
พัฒ นาและก าหนดนโยบายทิศ ทางการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท ได้อย่ า งมีป ระสิทธิภ าพ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะมีบทบาทสาคัญใน
การก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์ ก ร ตลอดจนมีบ ทบาทส าคัญ ในการก ากับ ดู แ ล
ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการและประเมินผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้
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เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ และคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั จด
ทะเบียนได้ไม่เกิน 3 แห่ง
5.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
บริษทั ฯ ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั คือ กรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นกรรมการบริหาร
(Non-Executive Director) และไม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการบริหารงานประจาและไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ในบริษทั บริษทั ได้กาหนดคุณสมบัตเิ ท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่าของสานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั เสนอชือ่ เป็ นกรรมการอิสระของบริษทั มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตาม
นิยามทีก่ าหนด ดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
(2) ห้ามเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
ผูม้ อี านาจควบคุมในช่วง 2 ปี กอ่ นหน้า ผ่อนปรน ในกรณีทพ่ี น้ จากการเป็ นข้าราชการหรือที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุม ไม่ถงึ 2 ปี
(3) ห้ามเป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับ
กรรมการหรือผูบ้ ริหาร
(4) ห้ามทาธุรกรรมหรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของนิตบิ ุคคลทีท่ าธุรกรรมกับ

(5)
(6)

(7)
(8)

(9)

บริษทั โดยมีมลู ค่า รายการ ≥ 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่าในช่วง
2 ปี กอ่ นหน้า
ห้ามเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจ
ควบคุม ในช่วง 2 ปี กอ่ นหน้า
ห้ามเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพอืน่ หรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หุน้ ส่วนของนิติ
บุคคลทีใ่ ห้บริการทีม่ กี ารบริการเกิน 2 ลบ. ในช่วง 2 ปี กอ่ นหน้า
* กรณีบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็ นไปตามข้อ 4 และข้อ 6 จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระได้ก็
ต่อเมือ่ คณะกรรมการบริษทั แสดงได้ว่า ได้พจิ ารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มผี ลกระทบต่อ
การทาหน้าทีแ่ ละให้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ และต้องปิ ดเผยข้อมูลทีก่ าหนดในหนังสือนัดประชุม
ผูถ้ อื หุน้
ไม่เป็ นตัวแทนของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษทั และบริษทั ย่อย หรือถือ
หุน้ เกิน 1% หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั
เงินเดือนประจา ผูม้ อิ านาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
ไม่มลี กั ษณะอืน่ ทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
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(10) กรรมการอิสระเป็ นกรรมการอิสระของบริษทั ในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็ น
กรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน (บริษทั พีน่ ้อง) ทีเ่ ป็ น
บริษทั จดทะเบียน
(11) ภายหลังได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินงานกิจการของบริษทั , บริษทั ใหญ่, บริษทั ย่อย, บริษทั
ร่วม, บริษทั พีน่ ้อง ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
องค์คณะ (collective decision) แต่ กรรมการตรวจสอบห้ามมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในการ
ดาเนินงาน”
5.1.5 บริษทั ฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกตาแหน่ งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ให้เป็ น
คนละบุคคลกัน เพื่อป้ องกันมิให้บุคคลใดมีอานาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพา ะ โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็ นผู้กาหนดอานาจหน้ าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ ง
ดังกล่าว
5.1.6 จานวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่ ง ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
และคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 แห่ง
5.1.7 ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริหาร,กรรมการผู้จ ัด การและผู้บ ริหารระดับ สูงของบริษัทฯ สามารถด ารง
ตาแหน่ ง กรรมการบริษทั อื่นได้ไม่เกิน 3 บริษทั โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ก่อน
5.1.8 กรรมการอิสระแต่ละคนดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี
5.1.9 คณะกรรมการมีการแต่งตัง้ กรรมการคนใหม่เพื่อต่อ จากวาระทีเ่ หลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้า
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั
5.1.10 คณะกรรมการได้เปิ ดเผยข้อมูลการดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทราบในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (56-1 One Report)
5.1.11 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ เลขานุ การบริษัทฯ เพื่อให้มหี น้ าที่และความรับผิดชอบ ตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของ
บริษทั ฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริหาร
3. ดาเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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5.2 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของ
บริษทั ฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร บริษัท ฯ มีกรรมการบริหาร ซึ่ง เป็ น ผู้กาหนดแนวทางและ
กลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิจ ให้เ ป็ นไปตามเป้ า หมายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และเพือ่ ให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างคล่องตัว
2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ฯ มีกรรมการตรวจสอบทัง้ สิน้ 3 ท่าน เพื่อปฏิบตั หิ น้าที่
เฉพาะเรื่อ งและเสนอเรื่อ งให้ค ณะกรรมการบริษั ท ฯ พิจ ารณาและรับ ทราบ ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบมี ส ิ ท ธิ ห น้ า ที่ ต ามที่ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้
และประสบการณ์ ด้า นบัญ ชีเ พีย งพอที่จ ะสามารถท าหน้ า ที่ใ นการสอบทานความ
น่าเชือ่ ถือของงบการเงินของบริษทั ฯ ได้
3. คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 2 ใน 3 โดยประธานฯเป็ นกรรมการอิสระ ทาหน้าทีส่ รรหาและคัดเลือกบุคคลเข้า
ดารงตาแหน่ งกรรมการในคณะกรรมการบริษทั ฯ ติดตามการทาแผนสืบทอดตาแหน่ ง
งาน ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ เสนอนโยบายจ่ายค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ อ่นื สาหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ
ผู้จดั การ และรองกรรมการผู้จดั การ และพิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่า ย
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ อัตราค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร
ให้เหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั กากับ
ดูแลให้การปฏิบตั งิ านของบริษทั เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่ วยงานต่างๆ เช่น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อ ปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นการกากับดูแลกระบวนการบริหารความเสีย่ งขององค์กร ให้สอดคล้องกับแผน
ธุ ร กิจ นโยบายและกลยุ ท ธ์ อย่ า งเหมาะสมตามขอบเขตที่ไ ด้ ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
5.3 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ กาหนดให้กรรมการบริษทั ฯ ปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ีสาหรับกรรมการบริษทั จด
ทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้อง
เข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตั หิ น้ าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคานึงถึง
ประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ
2. ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้
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3. จัดให้มรี ะบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทม่ี คี วามน่าเชือ่ ถือ
ได้รวมทัง้ ดูแลให้มรี ะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความ
เสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มกี ารทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษทั ฯ ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษทั ฯ ซึ่งผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิ
5. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษทั (Direct) และกากับควบคุมดูแล
(Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนด
ไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิม่ พูลมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
กิจ การและความมังคั
่ งสู
่ งสุด ให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and
Shareholders’ Wealth) นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าทีใ่ นการกากับดูแล
ให้บ ริษัทปฏิบ ัติตามกฎหมายว่า ด้ว ยหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์
ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การทารายการที่
เกีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษทั ฯ
6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั แิ ผนการขยายธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอืน่ ๆ ทีเ่ สนอโดยฝ่ ายบริหาร
7. ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การ และคณะอนุ กรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นต้น รวมถึงการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ข องคณะกรรมการบริห าร กรรมการผู้ จ ัด การ และ
คณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ ทัง้ นี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ท่ี
กาหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจทีท่ าให้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุ มตั ริ ายการที่
อาจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อน่ื ใดทากับบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
9. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ ใด
ปฏิ บ ั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทนคณะกรรมการได้ โ ดยอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของ
คณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุ คคลดังกล่ าวมีอานาจตามทีค่ ณะกรรมการ
เห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้ นี้ การมอบ
อานาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุ มตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัด แย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดทีจ่ ะทาขึน้ กับบริษทั หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
13

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ริ ายการธุรกิจปกติและเป็ นไปตามเงือ่ นไขการค้าโดยทัวไป
่ หรือเป็ น
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุ มตั ิไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารตามทีก่ าหนดเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการ
ได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ ส ิ น ที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศ
อืน่ ใดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
10. คณะกรรมการได้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เป็ นลายลักษณ์
อักษรมีการประเมิน ผลการปฏิบ ัติตามนโยบาย และทบทวนนโยบาย ดัง กล่ า วอย่า ง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ และส่งเสริมให้จดั ทาจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้
กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึง มาตรฐานด้านจริยธรรมที่ บริษทั ใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจังรวมถึงการ
กาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Policy) การประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ กาหนดนโยบายเกีย่ วกับจานวนองค์ประชุมคณะกรรมการว่า จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงเป็ นองค์ประชุม และ ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการจะลงมติในห้อง
ประชุมต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
คณะกรรมการบริษทั ฯ ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ า่ นการประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังนี้
1) บริษทั ฯ มีการจัดทากาหนดการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้าทัง้ ปี และแจ้งให้
กรรมการแต่ละท่านทราบ
2) คณะกรรมการของบริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างน้อย 3 เดือน
ต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจาเป็ น โดยการประชุมแต่ละครัง้ ได้
มีก ารกาหนดวาระในการประชุม อย่า งชัด เจนและมีก ารส่ง หนังสือนัด ประชุม พร้อม
รายละเอียดล่ วงหน้ า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ม ี เวลาศึกษาข้อมูล อย่า ง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ ได้มกี ารจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์
อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั ฯ พร้อม
ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบได้
3) ประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูพ้ จิ ารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ ทัง้ นี้ กรรมการแต่ละคนมีอสิ ระทีจ่ ะเสนอเรือ่ งเข้าสูว่ าระการประชุม
4) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอทีฝ่ ่ ายบริหารจะเสนอเรื่อง และ
กรรมการจะอภิปรายปั ญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบ โดยมีการจัดทาบันทึกการประชุม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บไว้สาหรับกรรมการและผูเ้ กีย่ วข้อง ตรวจสอบได้
5) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผบู้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิม่ เติมในฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อมี
โอกาสรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
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6) บริษัท ฯมีน โยบายให้กรรมการที่ไม่ เ ป็ น ผู้บ ริห ารมีโ อกาสประชุ ม ระหว่ า งกัน เอง เพื่อ
อภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกีย่ วกับการจัดการทีอ่ ยูใ่ นความสนใจโดยไม่มฝี ่ ายจัดการร่วมด้วย
และแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
7) คณะกรรมการได้จดั ให้มเี ลขานุ การคณะกรรมการบริษทั ฯ ทาหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุ นการ
จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทาหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บ
เอกสารเกี่ยวกับ การประชุม และจัด ทารายงานการประชุม เสนอขอความเห็น ชอบต่ อ
ประธานกรรมการก่อนทีจ่ ะนาเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
5.5 การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ น
ประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ทผ่ี า่ นมา เพื่อให้การทางาน
ของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองได้ชดั เจน และเพื่อช่วย
ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับฝ่ ายจัดการ รวมถึง แนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
5.6 ค่าตอบแทน
บริษทั ฯ มีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารในระดับทีเ่ หมาะสมและเป็ นอัตราทีเ่ พียงพอ
สาหรับการรักษากรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ คี ุณภาพไว้โดยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ ากเกินควร และอยู่ใ น
ระดับ ทีส่ ามารถเทียบเคียงได้กบั บริษทั ในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน ปั จจัยทีจ่ ะนามาพิจารณา ประกอบด้วย
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร จะเป็ นไป
ตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดไว้ ซึง่ จะพิจารณาจากภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สาหรับกรรมการทีเ่ ป็ น
กรรมการชุดย่อย จะได้รบั ค่าตอบแทนตามบทบาท หน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
5.7.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มกี ารฝึ กอบรม
และให้ความรูแ้ ก่ผทู้ เ่ี กี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ซึ่งรวมถึง
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษทั ฯ เพื่อให้มกี ารปรับปรุง
การปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
5.7.2 บริษทั ฯ จัดทาเอกสารและข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
ใหม่ และมี คู่มอื ศึกษาลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่
กรรมการใหม่
5.7.3 บริษัทฯมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่ งงานบริหารที่
ส าคัญ ทุ ก ระดับ ให้เ ป็ นไปอย่ า งเหมาะสม และโปร่ ง ใส เพื่อ ให้ม นั ่ ใจว่ า บริษัท ได้
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ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเป็ นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็ นอิสระจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
รายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาและมีการทบทวนแผนดังกล่าว
เป็ นประจาทุกปี ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั การกาหนดให้เป็ นบุคคลทีจ่ ะสืบทอดตาแหน่ ง
นัน้ จะได้รบั การพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan) เพือ่ เตรียมความพร้อมสาหรับการเลื่อนตาแหน่งต่อไปในอนาคต
5.8 การรายงานการมีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้กาหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ ริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตน
และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เมื่อเริม่ ดารงตาแหน่ ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และทบทวนข้อมูลต่างๆ
เป็ นประจาทุกปี ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ซึง่ กาหนด
โดยคณะกรรมการบริษทั
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