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นโยบายการกากับดูแลกิจการ

3

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
 นโยบายการอานวยความสะดวกและส่ งเสริมให้ ผ้ ถู อื หุ้น
ได้ มีส่วนร่ วมในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น

4

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

6

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
 นโยบายค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
 ช่ องทางการร้ องเรียนของพนักงาน
 นโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
 การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล
 ทรัพย์ สินทางปั ญญาและลิขสิทธิ์
 การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
 นโยบายการดาเนินธุรกิจภายใต้ มาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม
 การใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ
 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

8

 นโยบายการแจ้ งเบาะแส / ข้ อร้ องเรียน
 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเรื่องร้ องเรียนหรือผู้แจ้ งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
 ช่ องทางในการร้ องเรียนและการแจ้ งบาะแส
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
 การจัดทารายงานทางการเงิน

19

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

20








โครงสร้ างคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
รายงานของคณะกรรมการ
การประเมินการปฏิบตั ิงานตนเองของกรรมการ
การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
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 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 นโยบายการไปดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริ หาร
ระดับสูง
 การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ ง
 การรายงานการมีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการชุดย่ อย
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริหาร

24

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

26

 กรรมการอิสระ
 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระ
 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย

29

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน

30

นโยบายการควบคุมภายใน

31

กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดี

31

ผู้สอบบัญชี

31
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การกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจโดยยึดแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลที่ดี ตามแนวทางที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยมีการปลูกฝั งจิตสานึกในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้
มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีคุณธรรม โปร่ งใส มีประสิทธิ ภาพ และเพิ่มความ
เชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ลู งทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญในการส่งเสริ มให้ เกิดความยัง่ ยืนของบริ ษัท
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทยึดมัน่ ในหลักการบริ หารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ น
ปั จจัยสาคัญ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคู่มือจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์ อักษร เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ได้ ยึดเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิตามตลอดจน ให้ มีการปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการ และคูม่ ือจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของ
บริ ษัทให้ มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม การดาเนินธุรกิจ และเป็ นสากลมากขึ ้น โดยกาหนดให้ มีการ
ทบทวนอย่างน้ อยทุก 3 ปี
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1) คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความมุ่งมัน่ ทุ่มเท และรับผิดชอบอย่าง
เต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และยึดมัน่ ในนโยบายการกากับดูแลกิจการยึดถือเป็ นแนวทาง
ในการปฎิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และระเบียบปฎิบตั ิ
2) คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทสาคัญร่ วมกับผู้บริ หารในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และ
เป้าหมายธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงการวางแนวทางการบริ หารจัดการ และดาเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม
3) คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน จะยึดมัน่ ในความเป็ นธรรมโดยปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้ อมทังดู
้ แลสอดส่อง ควบคุม และป้องกันการตัดสินใจหรื อการกระทาใดๆ ที่มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
4) คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน จะยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ยุติธรรม
โปร่งใสตรวจสอบได้
5) คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการเปิ ดเผยสารสนเทศทังในเรื
้ ่ องการเงิน และเรื่ องที่มิใช่เรื่ องการเงินอย่างเพียงพอ
เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท ได้ รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ
และเท่าเทียมกัน
6) คณะกรรมการบริ ษัท กาหนดให้ มีช่องทางที่จะสามารถสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกากับ ดูแล รวมถึง
การให้ ข้อมูลสารสนเทศทัว่ ไปแก่ผ้ สู นใจและผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักถึ งการส่ง เสริ มการปฏิบัติห น้ า ที่ และความรั บ ผิด ชอบของกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการได้ กาหนด คณะกรรมการจึง
ได้ จดั ให้ มีการสื่อสารนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับทราบอย่างสม่าเสมอ โดยผ่านในหลายช่องทาง ดังนี ้
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 คูม่ ือพนักงาน
 คูม่ ือ “นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี”
 คูม่ ือ “จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ”
 ระบบอินทราเน็ตของบริ ษัท และเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.agecoal.com)
 ผ่านทางอีเมลของบริ ษัท
 บอร์ ดประชาสัมพันธ์ของบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการอบรมหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและ
พนักงานใหม่ของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ได้ จดั ให้ มี “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2555 ” บริ ษัททบทวนและ
ได้ นาหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ และปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องทัง้ 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิของตนตามสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้
ถือหุ้น โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข่าวสารข้ อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ สนับสนุนให้ ใช้ สิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจึงได้ กาหนดนโยบายการอานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย ทังที
้ ่เป็ นนักลงทุน
ชาวไทยนัก ลงทุน ต่ า งประเทศ นัก ลงทุน รายย่ อ ยและนัก ลงทุน สถาบัน ได้ มี ส่ว นร่ ว มในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น
รายละเอียดดังนี ้
นโยบายการอานวยความสะดวกและส่ งเสริมให้ ผ้ ถู อื หุ้นได้ มีส่วนร่ วมในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น
1. กาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจาทุกปี ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นรอบปี บัญชีของ
บริ ษัทและหากมีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้ องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็ นเรื่ องที่กระทบหรื อเกี่ยวข้ องกับ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจาเป็ นต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือ หุ้น คณะกรรมการบริ ษัทสามารถเรี ยกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นได้ เป็ นกรณีไป
2. จัดทาและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ให้ กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน
พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดระเบียบวาระการประชุม ข้ อมูลสาคัญและจาเป็ น เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา รายงานประจาปี หนังสือมอบฉันทะทุก
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แบบประกอบด้ วยแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด และระบุวิธีการมอบฉันทะให้
ชัด เจน พร้ อมทัง้ ระบุสถานที่ วัน เวลาและแผนที่ แ สดงสถานที่ ป ระชุม ซึ่ ง ในหนัง สือ เชิ ญ ประชุม จะแจ้ ง
รายละเอียดของเอกสารที่ผ้ ถู ือหุ้นจะต้ องนามาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้ าประชุม โดยจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้น ทังฉบั
้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้
ถือหุ้น พร้ อมทังประกาศลงในหนั
้
งสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 3
วัน นอกจากนี ้ บริ ษัทกาหนดให้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ฉบับสมบูรณ์ พร้ อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมบนเว็บไซต์ โดยที่ฉบับภาษาไทย เผยแพร่ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
30 วัน และฉบับภาษาอังกฤษเผยแพร่ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมเป็ นเวลา ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ
ข้ อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส และเพื่อเป็ นการบอกกล่าว
การเรี ยกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าสาหรับให้ ผ้ ถู ือหุ้นเตรี ยมตัวมาเข้ าร่ วมประชุมก่อนได้ รับ
เอกสารการประชุมด้ วยทัง้ นี ้ บริ ษัทกาหนดให้ มีการแจ้ งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรั พย์ ฯ ว่าบริ ษัทได้
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วย
3. ในกรณี ที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในกรณีจาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรื อ
ประโยชน์ของบริ ษัท และจะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม รวมทังจะเผยแพร่
้
ข้อมูล
ประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไว้ ในเว็บไซต์ก่อนจัดส่งเอกสาร
4. อานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกันโดยจัดเจ้ าหน้ าที่ต้อนรับและให้ ข้อมูลในการ
ตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้ บริ ษัทใช้ ระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) ในการ
ลงทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ ว และได้ มีการจัดเตรี ยมอากรแสตมป์ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีการ
มอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ สถานที่จดั การประชุมมีขนาดที่เพียงพอเพื่อ
รองรั บ กั บ จ านวนผู้ ถื อ หุ้ น และก าหนดสถานที่ ป ระชุ ม เป็ นบริ เ วณที่ มี ก ารคมนาคมสะดวกอยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
5. บริ ษัทไม่กระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมี
สิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
6. ก่อนเริ่ มประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการจะเป็ นผู้ชี ้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมทังหมด
้
อาทิการ
เปิ ดประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้ องลงมติในแต่ละวาระตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัทเป็ นต้ น ในการนับคะแนนเสียงบริ ษัทจะดาเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ลงคะแนน
ทุกระเบียบวาระในห้ องประชุม และแสดงผลสรุ ปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชั ดเจนในห้ องประชุม
ซึง่ บริ ษัทได้ จดั แยกการลงคะแนนเสียงสาหรับแต่ละเรื่ องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
7. การดาเนินการนับคะแนนเสียง บริ ษัทจัดให้ มีบคุ คลภายนอกที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนน
เสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น อาทิ ฝ่ ายกฏหมาย หรื อผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการคัดเลือกและ
เห็นชอบจากที่ประชุม เป็ นต้ น พร้ อมเปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
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8. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และดาเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส
โดยระหว่างการประชุมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสามารถใช้ สทิ ธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดย
การซักถาม แสดงความเห็นให้ ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้ สิทธิ ร่วมตัดสินใจในเรื่ องที่
สาคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการอิสระ การอนุมตั ิผ้ สู อบบัญชี การจัดสรรเงินปั นผลการลดทุนหรื อเพิ่มทุน การกาหนดหรื อการแก้ ไข
ข้ อบังคับ บริ คณห์สนธิและการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
9. ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องมีความรับผิดชอบในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
ตอบคาถามแก่ผ้ ถู ือหุ้น
10. ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่มาร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่ มการประชุมแล้ ว มีสิทธิออกเสียงหรื อลงคะแนนใน
ระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติ
11. บริ ษัทได้ ระบุการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการไว้ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ เสียหรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการพิจารณาวาระใดประธานที่ประชุมจะแจ้ งให้
ผู้เข้ าร่ วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีสว่ นได้ เสียนันจะไม่
้
ร่วมประชุมและงดออก
เสียงในวาระนันๆ
้
12. บริ ษัททาการเปิ ดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้นใน
วันทาการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
13. บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลัง
วันประชุม ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ บนั ทึกรายละเอียดการประชุม
อย่างครบถ้ วนเหมาะสม ประกอบด้ วยการบันทึกรายงานการประชุมการออกเสียงและข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
ในแต่ละวาระอย่างละเอียด
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
1. บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ หุ้นใช้ สิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 เดือน ก่อนวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชี
และเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้ สิทธิดงั กล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังได้
้ แจ้ งให้
ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่ องที่เสนอมานันอย่
้ างชัดเจน โดยได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาประชุมและลงมติแทน มีสิทธิได้ รับเอกสารและคาแนะนาในการมอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะที่ถกู ต้ องตามกฎหมายเมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้ กรรมการในที่ประชุมแล้ วย่อมมีสิทธิเข้ าร่ วม
ประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ
3. ทาการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะของบริ ษัทเพื่อให้ เป็ นทางเลือกของผู้ถือหุ้นมีโอกาส
เลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึง่
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4. ดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่ม
ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้ อมูลประกอบ
ระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
5. ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริ หารที่เกี่ ยวข้ องมีความรั บผิดชอบในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบ
คาถามแก่ผ้ ถู ือหุ้น รวมทังได้
้ บนั ทึกประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นที่สาคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้
6. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนถึงแม้ จะพ้ นเวลาลงทะเบียนแล้ วก็ยงั เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะร่ วม
ประชุมสามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมได้ โดยไม่เสียสิทธิ
7. จัดทาบัตรลงคะแนนระบบบาร์ โค้ ดแยกตามเรื่ องที่สาคัญๆ ทุกระเบียบวาระเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนได้
ตามที่เห็นสมควร และมีการนาผลคะแนนมารวมคานวณกับคะแนนเสียงที่ได้ ลงไว้ ลว่ งหน้ าในหนังสือมอบฉันทะ
ก่อนที่จะประกาศแจ้ งมติของคะแนนเสียงในที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริ ษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจาก
ผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้
8. เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารสาคัญของบริ ษัทที่มี
การเปลีย่ นแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริ ษัทเปิ ดเผยตามข้ อกาหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิ ดเผยต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯแล้ ว จะนาข้ อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริ ษัททังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ รวมถึงจัดให้ มีช่องทาง
การสื่อสารระหว่างบริ ษัทกับผู้ถือ หุ้นในเว็บไซต์บริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามและได้ รับข้ อมูลอย่างเท่า
เทียม
9. กาหนดหน้ าที่ของกรรมการและผู้บริ หารห้ ามทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรื อ
ข้ อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน และต้ องไม่ซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทจนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่การเปิ ดเผยข้ อมูลนันสู
้ ส่ าธารณะทังหมด
้
รวมถึงเมื่อกรรมการ
หรื อ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง มี ก ารซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท จะท าการรายงานการถื อ หลัก ทรั พ ย์ ใ ห้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการรับทราบ พร้ อมกับรายงานภายใน 3 วันทาการให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนต่อไป
10. กาหนดให้ กรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงจะต้ องรายงานการมีสว่ นได้ สว่ นเสียให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
รับทราบ
11. กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงต้ องรายงานเกี่ยวกับการซื อ้ ขายหุ้นของบริ ษัทอย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ า
ก่อนทาการซื ้อขายต่อเลขานุการบริ ษัท
 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯ ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ โอกาสจากการเป็ นกรรมการผู้บริ หาร
หรื อพนักงานบริ ษัทแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน คณะกรรมการบริ ษัทจึงกาหนดข้ อปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัทให้ หลีกเลีย่ งการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
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และในกรณีที่จาเป็ นต้ องทารายการดังกล่าวต้ องกระทาโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทารายการกับบุค คลภายนอก
และกรรมการหรื อพนักงานที่มีสว่ นได้ เสียในรายการนันจะต้
้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ หากรายการใดเข้ าข่ายเป็ น
รายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
เปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในวาระใดที่กรรมการมีสว่ นได้ สว่ นเสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือ
ให้ กรรมการปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยขอให้ กรรมการแจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรื อความเห็นใดๆ ใน
วาระนันๆ
้
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน ได้ แก่
พนักงานและผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ คู่แข่ง เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงชุมชนที่บริ ษัทตัง้ อยู่ สิ่งแวดล้ อมและสังคม เนื่องจากบริ ษัทได้ ตระหนักถึงแรง
สนับสนุนจากผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ซึง่ จะสร้ างความสามารถในการแข่งขัน และสร้ างกาไรให้ แก่บริ ษัท ซึง่ ถือว่าเป็ นการสร้ าง
ความสาเร็ จในระยะยาวของบริ ษัทอย่างยัง่ ยืน ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มโดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
 ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมด้ วยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน ยึดมัน่ ในข้ อปฏิบตั ิตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีมงุ่ มัน่ เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใสมีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้
และเพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัททังสิ
้ ทธิในการเข้ าร่ วม
ประชุมและการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นการมอบฉันทะ การให้ ข้อมูลล่วงหน้ าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ ในการ
ตัดสินใจสถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้ ควรแก่วาระ การเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนได้ เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระในที่ประชุม เป็ นต้ น นอกจากนี ค้ ณะกรรมการบริ ษัทจะไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทไม่แสวงหาประโยชน์ให้ ตนเองและไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับต่อบุคคลภายนอก
 พนักงาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกคน ซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของบริ ษัทจึงได้ กาหนดให้ มีนโยบายในเรื่ องต่างๆ
ที่เกี่ยวกับพนักงาน อาทิ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการด้ านกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ด้ านเครื่ องแบบพนักงาน ด้ านกีฬา การ
ตรวจสุขภาพพนักงานประจาปี และด้ านความช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร บาดเจ็บ หรื อทุพพลภาพ เป็ นต้ น นอกจากนี ้
บริ ษัทดาเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสาหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัด
ให้ มีการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานแต่ละแผนกจัดให้ อยู่ในระดับที่
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สมเหตุสมผลและให้ เหมาะสมกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับพร้ อมกับมีการถ่ายทอดความรู้
ให้ กบั พนักงานในแผนกนันๆ
้
ระเบียบและแนวปฏิบัติมีดังนี ้
1. ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน
2. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการฝึ กอบรมให้ ความรู้ กบั พนักงานในทุกด้ าน เช่น การพัฒนาศักยภาพใน
การทางาน การให้ ความสาคัญในด้ านสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น
3. การแต่งตัง้ การโยกย้ ายรวมทังการให้
้
รางวัลและการลงโทษพนักงานต้ องกระทาด้ วยความเสมอภาค
บริ สทุ ธิ์ใจ และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทังการกระท
้
าหรื อ
การปฏิบตั ิของพนักงานนันๆ
้
4. ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานบนพื ้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้
และความสามารถของพนักงานโดยให้ โอกาสกับพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
5. รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
6. ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. บริ หารงานโดยหลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่การงาน
ของพนักงาน
8. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความสุภาพและให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
9. ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าใจในเรื่ องจรรยาบรรณและบทบาทหน้ าที่เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดพฤติกรรมที่อยู่ใน
กรอบของจรรยาบรรณอย่างทัว่ ถึง
10. ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางในการทางานรวมถึงการแก้ ไขปั ญหาของหน่วยงาน
และบริ ษัทโดยรวม
11. กาหนดให้ มี การอบรมการก ากับ ดูแลกิ จการและการต่อต้ า นการคอร์ รัปชั่น ในหลักสูต รปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่
 นโยบายค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
บริ ษัทจัดให้ มีการจ้ างงานที่ยตุ ิธรรม และให้ พนักงานมีโอกาสก้ าวหน้ าในบริ ษัทอย่างเป็ นธรรม
1. บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม
และสร้ างแรงกระตุ้นในการทางาน ทังในรู
้ ปแบบของเงินเดือน เงินรางวัลประจาปี และค่าล่วงเวลา
2. บริ ษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งพิจารณาจากอุตสาหกรรมที่มีข นาดใกล้ เคียงกัน ความ
เหมาะสม ประสบการณ์ คุณวุฒิ หน้ าที่ความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริ ษัท ผลการประเมิน
ความสามารถ (Competency) และผลการประเมินการทางาน (Key Performance Indicators)
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3. ให้ ผ ลตอบแทนที่ เ ป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรั บ ผิ ด ชอบและผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน
4. บริ ษัทจัดให้ มีสวัสดิการที่ตอบสนองความต้ องการของพนักงาน อาทิเช่น กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ การ
ตรวจสุขภาพประจาปี กองทุนเงินทดแทน ชุดฟอร์ มพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงานด้ านต่างๆ เป็ นต้ น
รวมถึงการพัฒนาฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถ
 ช่ องทางการร้ องเรียนของพนักงาน
บริ ษัทฯ กาหนดช่องทางให้ พนักงานเข้ าแจ้ งเรื่ องที่สอ่ ไปในทางผิดระเบียบวินยั และกฎหมายได้ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่บอร์ ดและเว็บไซต์ภายในของบริ ษัทถึงช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและเรื่ องร้ องเรี ยน ได้ แก่
กล่องรับความคิดเห็นและเรื่ องร้ องเรี ยนภายในบริ ษัท และกรรมการผู้จดั การเท่านันที
้ ่มีกุญแจสามารถเปิ ดกล่อง
ร้ องเรี ยนได้ รวมถึงอีเมลของกรรมการผู้จดั การที่ panom@agecoal.com
 นโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปั จจัยหนึง่ แห่งความสาเร็ จ จึงกาหนดนโยบายด้ านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน เพื่อเป็ นแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้ เกิดอันตรายเนื่องจาก
การทางาน ซึง่ ถือเป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้ องให้ ความร่วมมือในการตรวจตรา และ
เฝ้าระวังสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ อยูใ่ นสภาพที่ปลอดภัย
 การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล
คณะกรรมการตระหนักดีวา่ การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีสว่ น
ช่วยในการเพิ่มคุณค่าให้ ธุรกิ จของบริ ษัท โดยพนักงานทุกคนมีสิทธิ และเสรี ภาพที่จะมีสถานที่ทางานที่สะอาด
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการล่วงละเมิดหรื อกดขี่ขม่ เหงในทุกรูปแบบ มีการจ้ างงานที่เป็ นธรรม โดยไม่มี
การบังคับการใช้ แรงงานโดยไม่สมัครใจหรื อใช้ แรงงานเด็ก รวมทังมี
้ การสนับสนุนให้ พนักงานได้ แสดงศักยภาพ
และคุณค่าแห่งตนในการเป็ นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาองค์กรให้ มคี วามเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนร่วมกัน
ด้ วยเหตุนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนได้ ยึดถือปฏิบตั ิตาม ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ อ งของการใช้ หลักความยุติธรรม และความจริ ง ใจในการบริ หารจัดการเกี่ ยวกับค่าจ้ า ง สวัสดิ การและ
ผลประโยชน์ โดยบริ ษัทกาหนดให้ มีกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เพื่อส่งเสริ มการออมและเพื่อให้ พนักงานได้ มีเงินก้ อนไว้
ใช้ ในวัยหลังเกษี ยณอายุ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีกระบวนการการแจ้ งเบาะแสและร้ องเรี ยนอย่างเหมาะสมสาหรับ
พนักงานที่ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม พร้ อมทังมี
้ กลไกการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสดังกล่าวด้ วย
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ทังด้
้ าน เงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทน
ในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริ ห ารจัดการบุคลากรด้ วยความ
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เป็ นธรรมควบคูก่ บั การเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้พฒ
ั นาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพ อย่าง
ทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
 ลูกค้ า
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะจัดหาสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้ า การจัดส่งที่
ถูกต้ องและทันเวลา ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้ าอย่างโปร่ งใสและเท่าเทียมกัน พร้ อมกับ
การเอาใจใส่กบั ความต้ องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้ าในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้ า พร้ อมให้
คาแนะนา และรับฟั งข้ อเสนอแนะหรื อข้ อคิดเห็นของลูกค้ า รวมถึงในเรื่ องการรักษาความลับของลูกค้ า โดยมีระเบียบและ
แนวปฏิบตั ิมีดงั นี ้
1. จัดให้ มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุ้มครองหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ใดๆ ที่ลกู ค้ ามอบหมายให้ อยู่
ในความดูแลของบริ ษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม
2. ดารงไว้ ซงึ่ สินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้ เพียงพอตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ทางการกาหนดเพื่อสร้ างความ
เชื่อมัน่ ของลูกค้ า
3. ไม่เรี ยก ร้ องขอ หรื อรับเงิน ของขวัญ หรื อรางวัล หรื อสิง่ ตอบแทนอื่นใดจากลูกค้ าหรื อบุคคลอื่น เว้ นแต่เป็ น
การรับอันเนื่องจากการให้ ตามประเพณีนิยม
4. ยึดถือและดารงความซื่อสัตย์สจุ ริ ตเป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจ
5. ปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอันเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
6. ดาเนินธุรกิจโดยถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อกาหนดของทางการ และจะไม่ให้ ความช่วยเหลือ ส่งเสริ ม หรื อ
สนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบด้ วยกฎหมาย
7. ติดตามพัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น และริ เริ่ มสร้ างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ างความพึงพอใจแก่
ลูกค้ า ตลอดจนทุม่ เทกาลังความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
8. ใช้ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ในผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพแก่ลกู ค้ า
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
9. จัดเก็บรักษา และดูแลข้ อมูลอันเป็ นความลับของลูกค้ าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลอัน
เป็ นความลับนันแก่
้ บคุ คลอื่น เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าหรื อเป็ นการดาเนินการตามกฎหมาย
10. สือ่ สารข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษัทให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง
 คู่ค้า
บริ ษัทฯ คานึงถึงความสาคัญกับคู่ค้า มีการซื ้อสินค้ าและบริ การจากคู่ค้าเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า รวมถึง
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กติกาและสัญญาต่อคู่ค้า อย่างยุติธรรม โปร่ งใส และให้ ความสาคัญในเรื่ องของการชาระค่าสินค้ า
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ตามกาหนดเวลา ทังนี
้ ้บริ ษัทมีระบบการคัดเลือกคูค่ ้ าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ลูกค้ าจะได้ รับสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามที่กาหนด โดยมีแนวทางปฏิบตั ิมีดงั นี ้
1. ไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ ากับคู่ค้าโดยไม่สจุ ริ ต และปฏิบตั ิตามสัญญา
ข้ อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่ งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ จะรี บ
แจ้ งให้ คคู่ ้ าทราบล่วงหน้ าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
2. ควบคุมดูแลหรื อป้องกันในกรณีที่ เกิดหรื ออาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบด้ วยกฎหมาย หรื อขัด
ต่อข้ อกาหนดของทางราชการ
3. ไม่ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา รวมทังส่
้ งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงาน
ใช้ ทรัพยากร และทรัพย์สนิ ของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ สินค้ าและบริ การที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ อง และ
ไม่สนับสนุนการใช้ สนิ ค้ าหรื อบริ การที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
4. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อตกลงทางการค้ าอย่างเคร่ งครัด เพื่อส่งผลให้ เกิดการค้ าที่มีมาตรฐานทั ง้ กับคู่ค้า
ในประเทศและต่างประเทศ
 ทรัพย์ สินทางปั ญญาและลิขสิทธิ์
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ โดยการนา
ผลงานหรื อข้ อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้ รับมาหรื อที่จะนามาใช้ ภายในบริ ษัทจะต้ องตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่า
จะไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
แนวปฏิบตั ิ
1. บริ ษัทฯ ต้ องดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและข้ อบังคับในทุกประเทศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุน
รวมถึงข้ อผูกพันตามสัญญาทีเ่ กี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่ถกู ต้ อง สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับ
ทางการค้ า และข้ อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ
2. บริ ษัทฯ จะไม่ละเมิดหรื อนาาสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่ถกู ต้ องไปใช้ ในทางที่ผิด
3. บุคลากรของบริ ษัทฯ ที่มีหน้ าที่รักษาความลับทางการค้ า สูตรลับทางการค้ า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
หรื อวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็ นความลับจะต้ องรักษาความลับนันๆให้
้ ปลอดภัยที่สดุ และป้องกันมิให้ ข้อมูล
เหล่านันรั
้ ่วไหล
4. บุคลากรของบริ ษัทฯต้ องเคารพสิท ธิ ในทรั พย์ สินทางปั ญญาของผู้อื่นไม่นาาผลงานของผู้อื่ นแม้ เพีย ง
บางส่วนไปใช้ เป็ นประโยชน์สว่ นตนโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรื อให้ คา่ ตอบแทนแก่เจ้ าของงานเสียก่อน
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 เจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ มีการกาหนดเงื่อนไขและการปฏิบตั ิกบั เจ้ าหนี ้ ซึง่ เป็ นสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ ให้ การสนับสนุนทางด้ าน
การเงินแก่บริ ษัทอย่างมีความเหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ทาการดูแลสถานะการเงินของบริษัท
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริษัทสามารถควบคุมความเสีย่ งในด้ านการเงินได้ และพร้ อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยมื เงินตาม
ข้ อตกลง
 คู่แข่ ง
ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรมและตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ น
ธรรมต่อทังสองฝ่
้
ายหลีกเลีย่ งวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตเพื่อทาลายคูแ่ ข่งทางการค้ า และไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสมและไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางเสื่อม
เสียโดยปราศจากข้ อมูลความจริ ง
 ชุมชนและสังคม
บริ ษัทจัดตังหน่
้ วยงานมวลชนสัมพันธ์ ด้านสิ่งแวดล้ อมและสังคม เพื่อสร้ างความเข้ าใจและความไว้ วางใจจาก
ชุมชนที่อยูอ่ าศัยโดยบริ เวณรอบพื ้นที่คลังสินค้ าและโรงคัดแยก และทาหน้ าที่ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์ ป้องกัน และ
แก้ ไขปั ญหาสภาพสิ่งแวดล้ อมที่อาจจะเกิดขึ ้นกับชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ และใกล้ เคียงบริ ษัท พร้ อมกับดูแลปั ญ หาข้ อ
ร้ องทุกข์ของชาวบ้ านที่อยู่ในบริ เวณนัน้ บริ ษัทยังได้ ให้ การสนับสนุนในส่วนของภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้ เคียง
สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาโรงเรี ยน สนับสนุนกิจกรรมด้ านศาสนา สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรี ยนและผู้สงู อายุ เป็ นต้ น
ตามโอกาสสมควร นอกจากนี ้ในการรับสมัครงานของบริ ษัทจะให้ ความสาคัญแก่ผ้ ทู ี่มีภมู ิลาเนาในบริ เวณใกล้ เคียง ทังนี
้ ้
เพื่อสร้ างงานให้ แก่ท้องถิ่นและสนับสนุนผู้ที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงอันจะนามาซึง่ รายได้ และความเจริ ญทางธุรกิจในชุมชน
นัน้
 การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของชุมชนและสัง คมที่เข้ มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นปั จจัยที่มีสว่ น
ช่วยให้ ธุรกิจของบริ ษัทมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีนโยบายในการกาหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบ
ที่มีต่อชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ รวมถึงการเข้ าไปมีสว่ นร่ วมและสนับสนุนกิจกรรมในทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ องค์กรท้ องถิ่น
และชุมชน โดยบริ ษัทมีแนวทางและการดาเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักของ CSR-DIW ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึง่ เป็ นโครงการที่สง่ เสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาดให้ ดาเนินการตามมาตรฐานของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมในเรื่ องความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม การสร้ างเครื อข่ายในการทากิจกรรม
เพื่อสังคมและชุมชนอย่างมีคุณภาพมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความชานาญการมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่าง
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ยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดให้ มีกิจกรรมและส่วนร่ วมสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้ นกิจกรรมด้ าน
ต่างๆ ดังนี ้
1) กิจกรรมสนับสนุนด้ านการศึกษา
2) กิจกรรมส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของไทย
3) กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มสัมมาอาชีพ
4) กิจกรรมส่งเสริ มสังคมและสาธารณประโยชน์
5) กิจกรรมด้ านพระพุทธศาสนา
 สิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมที่จะเกิดขึ ้นจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี เนื่องจาก
บริ ษัทดาเนินธุรกิจนาเข้ า คัดแยก และจัดจาหน่ายถ่านหิน ซึ่งอาจมีผลกระทบ คือการมีฝนฟุ
ุ่ ้ งกระจายรอบบริ เวณ
โรงงานคัดแยกและคลังเก็บสินค้ า ท่าเรื อ และบริ เวณที่รถบรรทุกขนส่งสินค้ าเพื่อนาไปจัดส่งให้ กบั ลูกค้ า บริ ษัทฯ จึงมี
การกาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจภายใต้ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม หรื อ ISO 14001:2015 เพื่อดูแล
รักษาสิง่ แวดล้ อมทังมลภาวะทางเสี
้
ยง ทางอากาศ และทางน ้า โดยบริ เวณคลังสินค้ าและโรงคัดแยกของบริ ษัททัง้ 3
แห่ง ได้ แก่ สาขาจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่งเป็ นสาขาที่มีกระบวนการคัด
แยกถ่านหิน บริ ษัทฯ มีนโยบายในการก่อสร้ างและปรับปรุ งโรงงานและคลังสินค้ าให้ เป็ นระบบปิ ด โดยการสร้ าง
อาคารคลุมเครื่ องจักรเพื่อป้องกันเสียงและฝุ่ นละอองออกสูภ่ ายนอก ในส่วนของถ่านหินที่อยู่ภายนอกอาคาร บริ ษัท
ได้ ใช้ ผ้าใบคลุมบนกองถ่านหินและมีระบบฉีดนา้ รอบๆ บริ เวณ เพื่อป้องกันไม่ให้ ฝุ่นฟุ้งกระจาย และเพื่อเป็ นการ
ป้องกันมลภาวะทางน ้า บริ ษัทได้ สร้ างบ่อพักพร้ อมกับคูน ้าโดยรอบพื ้นที่คลังสินค้ าและโรงคัดแยก เพื่อป้องกันน ้าจาก
ถ่านหินไหลออกไปภายนอกโดยตรง มีระบบการคัดแยกที่ได้ มาตรฐาน มีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการ
รักษาความสะอาดสุขอนามัย ในสาขาจังหวัดพระนครศรี อยุธยาบริ ษัทได้ สร้ างคันดินสูง 6 เมตร พร้ อมทังปลู
้ กต้ นไม้
มากกว่า 20,000 ต้ น เพื่อสิง่ แวดล้ อม นอกจากนี ้ในส่วนของการขนส่งถ่านหินบริ ษัทจะใช้ ผ้าใบปิ ดคลุมบนรถบรรทุก
ขนส่งถ่ านหิ นทุกคันอย่างมิ ดชิ ด และจะต้ องผ่านการตรวจสอบก่ อนที่รถจะเคลื่อนที่ออกจากบริ เวณท่าเรื อและ
คลังสินค้ า สาหรับบริ เวณท่าเรื อซึ่งจะเป็ นจุดขนย้ ายถ่านหินไปยังลูกค้ าหรื อโรงงานคัดแยกจะมีระบบสเปรย์น ้าเพื่อ
ป้องกันฝุ่ นฟุ้งกระจายเช่ นกัน ซึ่งจากนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่ บริ ษั ทฯ ได้ จัดท าขึน้ เพื่ อป้ องกันปั ญหาและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่กล่าวมานัน้ เกิดจากการที่บริ ษัทฯ ใส่ใจและให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อมาตรการด้ าน
การป้องกันปั ญหาและผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ซึ่งนอกจากการออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันปั ญหาที่
อาจจะเกิ ดขึน้ ก่อนล่วงหน้ าแล้ ว บริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญกับการปรั บปรุ งและแก้ ไขมาตรการต่างๆ ที่ มีอยู่ให้ มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ ้นกว่าเดิมด้ วย
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 นโยบายการดาเนินธุรกิจภายใต้ มาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทมีเจตจานงทีจ่ ะประกอบธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม ตามหลักการดังนี ้
1. ดาเนินกิจการโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม โดยให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดทางกฎหมาย
2. มุง่ พัฒนากระบวนการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนทบทวน และประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
3. ปลูกฝั งและส่งเสริ มพนักงานรวมทังผู
้ ้ เกี่ยวข้ องให้ มคี วามรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม
4. แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และแบ่งปั นประสบการณ์จากการดาเนินงานกับหน่วยงานอืน่ เพื่อ
ปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 การใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการได้ ตระหนักและส่งเสริ มให้ มกี ารปลูกจิตสานึกในการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้ เกิดขึ ้นใน
องค์กร โดยให้ ความรู้ และมีการกาหนดแนวทางในการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
- กาหนดแผนงานการใช้ ทรัพยากร และแผนงานการนาน ้ากลับมาใช้ ใหม่ในขันตอนต่
้
างๆ
- กาหนดแผนงานและกิจกรรมรณรงค์การประหยัดน ้า-ไฟฟ้ า
- กาหนดแผนการลดใช้ กระดาษ
- จัดกิจกรรมส่งเสริ มการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
- จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ างจิตสานึก
 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักและส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับดาเนินกิจการอย่างมี
สานึก โปร่ งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม จึงกาหนด
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการจ่ายสินบน โดยห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานตลอดจนบุคคลที่สามที่
มีความเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ กระทาการใดๆ ที่สอ่ ไปในทางคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่าจะโดยการนาเสนอ (Offering) การให้ คามัน่
สัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรี ยกร้ อง (Demanding) การให้ หรื อรับสินบน (Giving or Accepting
bribes) บริ ษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์ รัปชั่นใดๆ ทังสิ
้ ้นโดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทังหมดในทุ
้
กประเทศและทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯ จะสอบทานขันตอนการปฏิ
้
บตั ิอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริ ษัทฯ
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 นโยบายการแจ้ งเบาะแส / ข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการรับเรื่ องร้ องเรี ยน และการแจ้ งเบาะแส จึงกาหนดเป็ นนโยบายการเปิ ด
โอกาสให้ พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสีย มีช่องทางการร้ องเรี ยน การแสดงความคิดเห็น และแจ้ งเบาะแสการกระทาความผิด
กฎหมาย การทุจริ ต ความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง การละเมิดสิทธิ การปฏิบตั ิ
อย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระทาที่ขาดความรอบคอบ และขาดความระมัดระวัง รวมถึงการรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านการกากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต
 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเรื่องร้ องเรียนหรือผู้แจ้ งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อผู้แจ้ งเบาะแสจะได้ รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็ นธรรมจากบริ ษัทฯ เช่นไม่มีการ
เปลีย่ นแปลงตาแหน่งงานหรื อลดตาแหน่ง ลักษณะงานสถานที่ทางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้ าง หรื อ
การกระทาอื่นใดที่ไม่เป็ นธรรมแก่ผ้ แู จ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อผู้แจ้ งเบาะแสดังกล่าวสาหรับข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยนบริ ษัทฯ
จะเก็บรักษาเป็ นความลับไม่เปิ ดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่ที่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยตามข้ อกาหนดของกฎหมายบุคคลที่
เกี่ยวข้ องที่ได้ รับทราบเรื่ อง หรื อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยนจะต้ องรักษาข้ อมูลให้ เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยต่อ
บุคคลอื่น หากมีการจงใจฝ่ าฝื นนาข้ อมูลออกไปเปิ ดเผยบริ ษัทฯ จะดาเนินการลงโทษตามระเบียบข้ อบัง คับของบริ ษัทฯ
และ/หรื อดาเนินการทางกฎหมาย แล้ วแต่กรณี
 ช่ องทางในการร้ องเรียนและการแจ้ งบาะแส
เพื่อให้ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็ นธรรมตามหลักการกากับดูแล
กิจการ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีช่องทางในการร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีสว่ น
ได้ เสียได้ รับผลกระทบหรื อมีความเสีย่ งที่จะได้ รับผลกระทบอันจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จากการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อจากการปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ
รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้ อง หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต การปฏิบตั ิ
อย่างไม่เท่าเทียมกัน หรื อการกระทาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้ งผ่านช่องทางสื่อสาร
โดยตรงหรื อส่งจดหมายโดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเอกสารความลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
1. จดหมายลงทะเบียน
ถึงกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
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2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
คณะกรรมการบริ ษัท
bod@agecoal.com
คณะกรรมการตรวจสอบ ac@agecoal.com
กรรมการอิสระ
id@agecoal.com
เลขานุการบริ ษัท
ni-orn@agecoal.com
นักลงทุนสัมพันธ์
ir@agecoal.com
3. โทรศัพท์
เลขานุการบริ ษัท
02-894-0088 ต่อ 807
แผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร
02-894-0088 ต่อ 704
4. กล่ อง Drop Box
5. Website บริษัท หัวข้ อ “ช่องทางการร้ องเรี ยน”
ทังนี
้ ้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่รับจากทุกช่องทางดังกล่าว เพื่อสรุ ปข้ อเสนอแนะ
และประเด็นต่างๆ ทังหมดเพื
้
่อจะเสนอคณะกรรมการทราบเป็ นรายไตรมาส ยกเว้ นเป็ นจดหมายที่สง่ ถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ จะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และหากเป็ นกรณีเร่ งด่วนสามารถแจ้ งโดยตรงที่กรรมการ
ผู้จัด การ ที่ อี เ มล panom@agecoal.com หลัง จากนัน้ บริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น การตรวจสอบตามขัน้ ตอนและบัน ทึ ก การ
สอบสวนไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดยไม่เปิ ดเผยชื่ อผู้แจ้ งเบาะแสรวมทังด
้ าเนินการจัดเก็บข้ อมูลการแจ้ งเบาะแสเป็ น
ความลับเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้แจ้ งเบาะแสดังกล่าว
 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีระบบการประเมินความเสีย่ งโดยระบุเหตุการณ์ / โอกาสที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เช่น การให้ การช่วยเหลือทางการเมือง การรับหรื อให้ ของกานัล เงินบริ จาค และความสัมพันธ์ ทางธุรกิจและการจัดซื ้อจัด
จ้ าง โดยพิจารณาให้ ครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้ สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การ
คอร์ รัปชัน การที่ผ้ บู ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ
เปลีย่ นแปลงข้ อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้ มาหรื อใช้ ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถกู ต้ อง พร้ อมทังประเมิ
้
นถึงโอกาสที่จะเกิด
การทุจริ ตและระดับความรุ นแรงของผลกระทบ ทัง้ ที่เป็ นปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก กาหนดมาตรการต่อต้ านการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่เหมาะสมกับความเสีย่ งที่ประเมินได้ และมีการเฝ้ าติดตามการประเมินผลการปฏิบตั ิ
 แนวปฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ การกากั บ ดูแ ลและควบคุ มดู แ ลป้ องกัน และติ ดตามความเสี่ ยงจากการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจาก
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ สรุปได้ ดงั นี ้
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1. กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัททุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดย
การไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. พนักงานไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทีเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ
หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การติดตามการปฏิบตั ิการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
3. บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทฯ โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่
บริ ษัทฯ กาหนดไว้
4. ผู้ที่กระทาการคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทาผิดต่อนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ ซึ่งจะต้ องได้ รับ
การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการ
กระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
5. บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ นี ้
6. บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่า การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทงั ้
การทาธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
 แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่
ดังนี ้
1. กาหนดให้ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสีย่ ง การ
กากับดูแลกิจการ และให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มี
นัยสาคัญและข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ยังมีหน้ าที่รับผิดชอบใน
การทดสอบและประเมินความเสีย่ งจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การนามาตรการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุ งมาตรการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่นอย่างสม่าเสมอ โดยนาเสนอผลการประเมินความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทตามลาดับ อย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
2. กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองเป็ นประจาทุกปี เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามคู่มือ
การกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริ ษัทที่กาหนดขึ ้น ซึง่ รวมถึงนโยบายการต่อต้ าน
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การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณ/ข้ อ
พึงปฏิบตั ิของพนักงาน
3. หากการสืบสวนข้ อเท็จจริ งแล้ วพบว่า ข้ อมูลจากการตรวจสอบ หรื อข้ อร้ องเรี ยน มีหลักฐานที่มีเหตุอนั ควรให้
เชื่อว่ามีรายการ หรื อการกระทาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ รวมถึงการฝ่ าฝื น การกระทาผิดกฎหมาย หรื อจริ ยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริ ษัท หรื อ
แนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่ หรื อข้ อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรื อ
ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุ ง
แก้ ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยสารสนเทศที่เป็ นข้ อมูลสาคัญของบริ ษัท รวมถึงรายงานทาง
การเงิ น ข้ อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิ นและสารสนเทศเรื่ องอื่นๆ ตามเกณฑ์ ที่ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยและ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดอย่างถูกต้ อง ชัดเจน ครบถ้ วน โปร่ งใส รวดเร็ วและ
เท่าเทียมกัน รวมทังรายงานนโยบายและโครงสร้
้
างการกากับดูแลกิจการไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 561) รายงานประจาปี (แบบ56-2) และในเว็บไซต์ www.agecoal.com ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษภายใน 120 วัน
นับ ตัง้ แต่สิน้ สุด รอบปี บัญ ชี รวมถึ ง บริ ษั ท มี ก ารเปิ ดเผยรายงานการประชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น สามารถติ ด ตาม
รายละเอียดต่างๆ ในการประชุมได้ หากมีข้อสงสัยเพื่อซักถามสามารถติดต่อได้ ที่แผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
เบอร์ โทรศัพท์ 02-894-0088 ต่อ 704 และอีเมล : ir@agecoal.com เพื่อ ให้ ผ้ ูถือ หุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ รั บ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการดารงรักษาไว้ ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ การบันทึก
ข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการ
ดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
่งประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารและเป็ นอิสระ
อย่างเพียงพอเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิ นและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการบริ หาร
ความเสีย่ ง
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลภายในโดยกาหนดให้ พนักงานทุกระดับของ
บริ ษัทต้ องไม่นาข้ อมูลที่เป็ นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอื่นและรักษาข้ อมูลภายในและเอกสารที่ไม่
สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกอันนาไปสูก่ ารแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อครอบครัว หรื อพวกพ้ องในทางมิ
ชอบ เช่น ข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้ าหรื อสูตรการประดิษฐ์ คิดค้ นต่างๆ เป็ นต้ น พนักงานที่
เปิ ดเผยข้ อมูลและข่าวสารที่สาคัญของบริ ษัทออกสูบ่ คุ คลภายนอกโดยมิไ ด้ รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จดั การจะถูก
พิจารณาบทลงโทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษัทและอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายอีกด้ วย
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 การจัดทารายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการดาเนินธุรกิจที่สาคัญและการกากับดูแลกิจการ งบการเงินของบริ ษัท
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชนในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี โดยการ
จัดทางบการเงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่างสม่าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สดุ ในการจัดทารวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทังนี
้ ้ คณะกรรมการยังจัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงินแสดงควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชีปรากฎในรายงานประจาปี
ในการนี ้ คณะกรรมการได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระและไม่เป็ น
ผู้บ ริ ห ารเป็ นผู้ดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ คุณ ภาพของรายงานทางการเงิ น ระบบควบคุม ภายใน และความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจาปี
แล้ ว
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ
ทังในด้
้ านวิศวกรรม การบริ หารจัดการ และประสบการณ์ ด้านอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท และมี
ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีส่วนร่ วมในการ
กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ จริ ยธรรม เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ กลยุทธ์ ระยะยาว และงบประมาณประจาปี ของบริ ษัท
โดยมอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารเป็ นผู้นาเสนอ และคณะกรรมการบริ ษัทแสดงความคิดเห็ นและอภิปรายร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร
เพื่อให้ เกิดความเห็นชอบร่ วมกัน รวมถึงกากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่
กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้ มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การรายงานทาง
การเงิน และการติดตามผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
 โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ทประกอบด้ ว ยผู้ท รงคุณ วุฒิ จ านวน 9 ท่า น ซึ่ง เป็ นจ านวนที่ เ หมาะสมกับ บริ ษัท และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจานวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
และไม่ได้ เป็ นกรรมการอิสระจานวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารและมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระจานวน 6
ท่าน ซึ่งเกิ นกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ อี กทัง้ คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มให้ มีความหลากหลายใน
โครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัทให้ ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์
ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ ยึดมัน่ ในคุณธรรม และความซื่อสัตย์ โดยไม่จากัดเพศ เชื ้อชาติ
ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรื อคุณสมบัติเฉพาะด้ านอื่นๆ
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 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการเป็ นไปตามข้ อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการจัดประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น โดยกาหนดการประชุมล่วงหน้ าทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 4
ครัง้ บริ ษัทจะนาส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมให้ แก่คณะกรรมการล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการได้ กาหนดให้ การประชุมคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทังหมด
้
จึงครบเป็ นองค์ประชุมที่คณะกรรมการสามารถลงมติได้ และกรรมการทุกคนต้ องมีสดั ส่วนของ
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของการประชุมทังปี
้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทมีการบันทึกการประชุมอย่าง
ถูกต้ องและครบถ้ วนเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ กรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารมีการประชุมกันเองได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่มี
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารหรื อฝ่ ายบริ หารเข้ าร่วมประชุม เพื่อให้ มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรื อแสดงข้ อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริ ษัท และการบริ หารจัดการในเรื่ องที่สนใจอย่างอิสระ โดยให้ รายงานผลการประชุมให้ ประธานกรรมการและ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบ เพื่อให้ ฝ่ายบริ หารไปดาเนินการเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าว
 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใสและขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ ซึ่ง
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการมีการพิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนอยู่ในอัตราเดียวกับอุตสาหกรรมและอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจเพื่อรักษากรรมการที่มี
ความรู้ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่
 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้ มีการจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริ ษัท
งบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจาปี ทังนี
้ ้ รายงานทางการเงิน
ดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็ นที่
ยอมรับและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทังได้
้ ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทาและดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 การประเมินการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการได้ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของกรรมการเป็ นประจาทุกปี โดยจัดให้ มีการ
ประเมินเป็ น 3 รู ปแบบ คือ 1) รายบุคคล 2) ทังคณะ
้
และ 3) คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ คณะกรรมการได้ พิจารณา
ทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรค ในการดาเนินงานระหว่างปี ที่ผ่านมา เพื่อให้ นามาแก้ ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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ทางาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อยได้ ใช้ แนวทางแบบ
ประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนามาปรับปรุ งเพื่อให้ เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท โดยการประเมินแบ่งตามหัวข้ อ 6 หัวข้ อ ได้ แก่
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทาหน้ าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
 การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดให้ ป ระธานกรรมการเป็ นบุค คลคนละคนกับ กรรมการผู้จัด การและประธาน
กรรมการบริ หารเพื่อสร้ างดุลยภาพระหว่างการบริ หารและการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประธานกรรมการคนปั จจุบนั เป็ น
กรรมการอิสระ
 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. การพัฒนาความรู้
บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารเข้ าร่ วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริ ษัทควรเข้ าร่วมสัมมนาอย่างน้ อยจะเป็ นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการไทย (IOD) ซึ่งได้ แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรื อ Directors Accreditation Program
(DAP) หรื อหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หรื อ จากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้ งหลักสูตร
การฝึ กอบรมต่างๆ เพื่อนาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
2. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศกรรมการที่ ได้ รั บ การแต่ง ตัง้ ใหม่ โดยมอบหมายให้
เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ดาเนินการจัดเตรี ยมข้ อมูลบริ ษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้ างการถือหุ้น โครงสร้ างองค์กร คู่มือ
กรรมการและกาหนดการประชุม เพื่อให้ กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบของกรรมการ
นโยบายและแนวปฏิ บัติ ในการก ากับ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ท ตลอดจนสร้ างความรู้ ความเข้ า ใจในธุร กิ จและการ
ดาเนินงาน การบริ หารความเสี่ยง และเพื่อชี ้แจ้ งตอบข้ อสักถาม รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบตั ิการด้ านต่างๆ ของ
บริ ษัท เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
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 นโยบายการไปดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริ หาร
ระดับสูง
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ หลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละข้ อ แนะน าของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายการจากัดจานวนการไปดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ของกรรมการได้ จานวนไม่เกิน 5 แห่ง ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัททัง้ 9 ท่าน ดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่น
ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ กรรมการผู้จัดการและผู้บริ หารระดับสูงสามารถรั บตาแหน่ง
กรรมการที่บริ ษัทอื่นได้ ตามความจาเป็ น และไม่ทาให้ มีผลกระทบต่อหน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัท โดยต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้มีอานาจอนุมตั ิก่อน
 การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ ง
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ จะมีความต่อเนื่องในการบริ หารงาน อีกทัง้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความ
จาเป็ นและความสาคัญของการสืบ ทอดต าแหน่ง งานของผู้บริ หารระดับ สูง และต าแหน่ง ที่พิ จารณาว่า เป็ น Critical
Position โดยพิจารณาจากเกณฑ์อายุที่ใกล้ ครบเกณฑ์เกษี ยณ (60 ปี ) ความยากของการหาทดแทนในตลาดแรงงาน หรื อ
มีแนวโน้ มเป็ นที่ต้องการของตลาดจึงกาหนดให้ มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งงาน สาหรับตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อานวยการฝ่ าย เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่งทัง้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ ความเป็ นผู้นา ความซื่อสัตย์ และคุณสมบัติตามที่กาหนดในการดารง
ตาแหน่งงานหลัก (Key Jobs) รวมถึงให้ มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ เป็ นไปตามสถานการณ์ปัจจุบนั
ในตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูง บริ ษัทได้ จดั ทาแผนสืบทอดตาแหน่งรองรับผู้บริ หารตังแต่
้ ระดับผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้น
ไป โดยได้ ระบุตวั บุคคลที่จะทาหน้ าที่แทน ในกรณีที่ยงั ไม่มีตวั บุคคลที่สามารถรับได้ ทนั ที ได้ จดั ให้ มีระบบพัฒนาบุคลากร
ในลาดับรองลงมาเพื่อเตรี ยมความพร้ อม รวมทังสรรหาจากภายนอก
้
ทังนี
้ ้ เพื่ อรักษาความเชื่อมัน่ ให้ นกั ลงทุน องค์กร
ตลอดจนพนักงานว่าในการดาเนินงานของบริ ษัทจะได้ รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
 การรายงานการมีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิเรื่ องการรายงานการมีสว่ นได้ สว่ นเสียของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท
เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปั ญหาที่อาจจะก่อให้ เกิดการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ดังนี ้
1. กรรมการหรื อผู้บริ หาร รวมถึง บุคคลในครอบครัวที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จะต้ องจัดทา
และจัดส่งรายงานการมีสว่ นได้ เสียให้ กบั บริ ษัท โดยที่กรรมการและผู้บริ หารแต่ละท่านจะต้ องจัดทารายงาน
การมีสว่ นได้ เสียนับตังแต่
้ วนั ที่เข้ าดารงตาแหน่ง
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2. คณะกรรมการกาหนดให้ มีการทบทวนรายงานการมีสว่ นได้ เสียดังกล่าวเป็ นประจาทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี
หรื อภายใน 7 วัน หลังจากทราบว่ามีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูล
3. กรรมการหรื อผู้บริ หารมีหน้ าที่จดั ทาและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน
นับจากวันที่มีการเปลีย่ นแปลง
4. คณะกรรมการมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้จดั เก็บรายงานการมีสว่ นได้ เสีย
คณะกรรมการชุดย่ อย
 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 คน มีหน้ าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทาง
การเงินของบริ ษัทสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริ หารความเสี่ยง สอบทาน
การปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง พิจารณาคัดเลือกและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ อง
ครบถ้ วน และโปร่งใส กากับดูแล พิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบตั ิงาน งบประมาณและอัตรากาลังของสานักงาน
ตรวจสอบภายใน ทังนี
้ ้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ เป็ นไปตามวาระที่กาหนด มีการประสานงานและ
ติดตามการดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้ อย 1 คน ต้ องมีประสบการณ์ในด้ านบัญชีหรื อการเงิน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
1) สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2) สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ โยกย้ าย และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและหัวหน้ าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5) พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน
6) จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษั ท
ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทอาจแต่งตังให้
้ กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบ
แทนอยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนทดแทน
 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการ 3 คน มีหน้ าที่รับผิดชอบกาหนดกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทภายใต้ ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ/หรื อ แนวนโยบายของบริ ษัทมีอานาจสัง่ การ วางแผน และดาเนินกิจการของ
บริ ษัท ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริ ษัทกาหนดเสนอแผนการลงทุน และหรื อการระดมทุนของบริ ษัท
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแล้ วแต่กรณีมีอานาจพิจารณากาหนด
สวัสดิการให้ แก่พนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ประเพณี และกฎหมายที่ใช้ บงั คับอนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่
ปรึ ก ษาด้ านต่ า งๆ ที่ จ าเป็ นต่ อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ภายในวงเงิ น ที่ ค ณะ กรรมการได้ มอบอ านาจไว้
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจอนุมตั ิการซื ้อ การจัดจ้ าง การเช่า การเช่าซื ้อ ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนมีอานาจลงทุน
และดาเนินการชาระค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดภายในวงเงินที่ คณะกรรมการได้ มอบอานาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจอนุมตั ิ
การกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบคุ คลหรื อสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด และมีอานาจในการอนุมัติการซื อ้
ทรัพย์สนิ หรื อการชาระราคาใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัทตามสัญญา และ/หรื อข้ อตกลงกับคูค่ ้ า
โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1) มีอานาจสัง่ การ วางแผน และดาเนินกิ จการของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริ ษัท
กาหนด
2) กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทภายใต้ ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ/หรื อแนวนโยบายของบริ ษัท
3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรื อการระดมทุนของบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
4) อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาด้ านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษัทภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้ มอบ
อานาจไว้
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5) มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการให้ แก่พนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ประเพณี และกฎหมายที่
ใช้ บงั คับ
6) มีอานาจอนุมตั ิการซื ้อ การจัดจ้ าง การเช่า การเช่าซื ้อ ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนมีอานาจลงทุน และดาเนินการ
ช าระค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ จ าเป็ นต่ อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท โดยมี ร ายละเอี ย ดตามผัง อ านาจอนุมัติ ที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้ มอบอานาจไว้
7) มีอานาจอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบคุ คลหรื อสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
8) มีอานาจในการอนุมตั ิการซื ้อทรัพย์สิน หรื อการชาระราคาใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัท
ตามสัญญา และ/หรื อ ข้ อตกลงกับคูค่ ้ า โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ คณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ จะไม่
รวมถึงอานาจ และ/หรื อการมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศ และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึ่งการอนุมตั ิร ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของ
บริ ษัทหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 กรรมการอิสระ
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระเทียบเท่ากับข้ อกาหนดขันต
้ ่าของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่ องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่มีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ทาหน้ าที่
คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและสามารถช่วยดูแลไม่ให้ เกิดรายการที่มีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีคณ
ุ สมบัติในการดารงตาแหน่ง ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทบริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้
ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงิ นเดือน
ประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตรรวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผ้ มู ี
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อานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม ของบริ ษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษั ท
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัท บริ ษัทย่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทย่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของผู้ ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วยเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงานลูกจ้ าง พนักงานที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
อื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัท
ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ 1 ถึง 9 แล้ วกรรมการอิสระอาจ
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์
คณะ (Collective Decision) ได้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 6 คน ซึ่งเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างแท้ จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์
อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจและปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ
 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการกาหนดให้ กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยหมุนเวียนกันออกตาม
วาระคราวละ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
เมื่อครบกาหนดตามวาระ กรรมการอาจได้ รับการพิจารณาเสนอ
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ชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทต่อเนื่องได้ และสามารถกลับมาดารงตาแหน่งได้
ทังนี
้ ้ การดารงตาแหน่งดังกล่าวกรรมการอิสระจะสามารถดารงตาแหน่งได้ ไม่เกิน 3 วาระ หรื อ 9 ปี โดยนับจากวันที่
ดารงตาแหน่งและบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ ในปี 2560 ไม่มีกรรมการอิสระของบริ ษัท ดารง
ตาแหน่งเกิน 9 ปี
 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนโดยเฉพาะ เนื่องด้ วยบริ ษัทมีโครงสร้ างองค์กร
ขนาดเล็กในอนาคตอาจจะมีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและก
้
าหนดค่าตอบแทน โดยดูจากโครงสร้ างองค์กรที่
เปลีย่ นแปลง รวมถึงรายได้ ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บุคคลที่จะได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ และผู้บริ หารของ
บริ ษัท จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของ
บริ ษัท และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
การสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ หรื อในกรณีอื่นๆ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตังและเสนอต่
้
อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป ซึง่ บริ ษัทมีกระบวนการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากความเชี่ยวชาญ วิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นา
เป็ นผู้มีคุณธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่ งใส และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยการคัดเลือก
บุคคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต้ องสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทได้ จดั ทาตาราง
Board Skill Matrix เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากความรู้ ความชานาญที่
จาเป็ นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะพิจารณาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาดารงตาแหน่ง
กรรมการ จากการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น การสรรหาโดยที่ปรึ กษาภายนอก
(Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้ อมูลกรรมการ (Director Pool) หรื อการสรรหาโดยกระบวนการ
อื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม
ในการสรรหาและแต่ง ตัง้ กรรมการของบริ ษั ท คณะกรรมการก าหนดโครงสร้ างของคณะกรรมการให้
ประกอบด้ วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทังในด้
้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เ ป็ น
ประโยชน์กบั บริ ษัท เพศ และต้ องมีกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ
หรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทดาเนินกิ จการอยู่ ทังนี
้ ้ องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรื อพ้ นจาก
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทนัน้ ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตังโดยที
้
่ประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยมีกรรมการที่เป็ นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้ นี ้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
2. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
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(2) ผู้ถือ หุ้นแต่ละรายจะใช้ คะแนนเสีย งที่ มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดีย วหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จับ
สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้ น
จากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกนันจะมี
้
ผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริ ษัท
5. ในการลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่ องจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทจะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัทซึ่งได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท
และมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ
และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบ
อย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้เสนอการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หาร โดยเลือกตัง้ จากกรรมการ และ/หรื อ
ผู้บริ หารจานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังกรรมการบริ
้
หารคนหนึ่งเป็ นประธาน
กรรมการบริ หาร
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดาเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้
จัดทานโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจขึ ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ในการกากับ
ดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย โดยคณะกรรมการได้ เ ผยแพร่ น โยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับเข้ าใจและถือปฏิบตั ิตาม โดยบริ ษัทเชื่อว่าการ
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กากับกิจการที่ดีจะทาให้ บริ ษัทสามารถบรรลุพนั ธกิจของบริ ษัทได้ และหลักการกากับกิจการที่ดีเป็ นการควบคุมดูแล
การประกอบกิจการขององค์กรให้ มีความรับผิดชอบตามหน้ า ที่ด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริ ยธรรม นอกจากนี ้ การปฏิบตั ิตามหลักการกากับกิจการที่ดี ยังเป็ นการลด
ความเสีย่ งและสร้ างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้ กบั องค์กร โดยมุ่งเน้ นการสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ ในการเสนอชื่อและการใช้ สิทธิออกเสียงแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยดาเนินการโดยฝ่ าย
จัดการ ตังแต่
้ ปี 2553 เป็ นต้ นไป บริ ษัทกาหนดระเบียบปฏิบตั ิให้ การเสนอชื่อและใช้ สทิ ธิออกเสียงดังกล่าวต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย โดยบุคคลที่ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย มีหน้ าที่ดาเนินการ
เพื่อประโยชน์ ที่ดีที่สุดของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทได้ กาหนดให้ บุคคลที่ ได้ รับการแต่งตัง้ นัน้ ต้ องได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริ ษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรื อใช้ สิทธิออกเสียงในเรื่ องสาคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้ รับอนุมตั ิจา ก
คณะกรรมการบริ ษัท หากเป็ นการดาเนินการโดยบริ ษัทเอง ทังนี
้ ้ การส่งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษัทย่อย
ดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท
นอกจากนี ้ ในกรณีเป็ นบริ ษัทย่อย บริ ษัทกาหนดระเบียบให้ บุคคลที่ได้ รับแต่งตังจากบริ
้
ษัทนันต้
้ องดูแลให้
บริ ษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่ องการทารายการเกี่ยวโยง การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์สิน หรื อการทารายการ
สาคัญอื่นใดของบริ ษัทให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และใช้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและการทารายงาน
ข้ างต้ นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษัท รวมถึงต้ องกากับดูแลให้ มีการจัดเก็บข้ อมูล และการบันทึกบัญชี
ของบริ ษัทย่อยให้ บริ ษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ ทนั กาหนด
การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
กรรมการต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่
ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น การเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ที่มีสาระสาคัญ และมีผลกระทบต่อบริ ษัท ต้ องเป็ นข้ อมูลด้ านการ
ดาเนินงานให้ ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ แต่ถ้าข้ อมูลใดที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนต้ องผ่านความ
เห็ นชอบจากที่ ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท นโยบายและวิ ธีก ารติ ดตามดูแ ลในการน าข้ อ มูลภายในไปใช้ เ พื่ อ
ประโยชน์สว่ นตนนัน้ บริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ดแู ลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มี
กรรมการ และ/หรื อผู้บริ หารมีการใช้ ข้ อมูลภายในเพื่อประโยชน์สว่ นตัว โดยมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้
พิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษที่เป็ นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท หากพนักงานของ
บริ ษัทกระทาความผิดดังกล่าว นอกจากนี ้ทางบริ ษัทได้ จดั ทาเป็ นข้ อปฏิบตั ิว่าคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารของ
บริ ษัท ห้ ามทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรื อข้ อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษัทจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน และต้ องไม่ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทจนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 24
ชัว่ โมง นับแต่การเปิ ดเผยข้ อมูลนันสู
้ ส่ าธารณะทังหมด
้
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นโยบายการควบคุมภายใน
คณะกรรมการให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในทุกระดับการปฏิบตั ิงาน
มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้ าน ทังการสร้
้
างสภาพแวดล้ อม การควบคุม การประเมินความเสี่ยง
กิ จกรรมการควบคุม ข้ อมูลและการสื่อสาร และการติ ดตาม รวมถึงการดาเนิน กิ จการให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
ข้ อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องและจัดให้ มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิ ภาพเพียงพอในการปกป้อง
รักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริ ษัทอยูเ่ สมอ
คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ประเมินระบบควบคุมภายในโดยมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกอิสระ โดยบริ ษัทว่าจ้ างหน่วยงานภายนอกเข้ ามานาเสนอ
การประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเบื ้องต้ น เพื่อให้ ความเห็น ข้ อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุ ง
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ ้น และรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุก 3 เดือน
กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการได้ กาหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัท ดังนี ้
- การติดตามและประเมินผลโดยบริ ษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
- การประเมินตนเองโดยผู้บริ หารและพนักงาน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการสื่อสารให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานในระดับผู้บริ หารขึ ้นไปกากับติดตามผู้ใต้ บงั คับบัญชา
และต้ องแจ้ งหัวหน้ างานตามสายบังคับบัญชาทันที หากพบว่ามีการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามแนวนโยบายที่กาหนด
รวมทัง้ นานโยบายดังกล่าวมากาหนดเป็ นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริ หารและพนักงาน
ประจาปี
ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริ ษัท ได้ แก่ ความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั ิงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้ องตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วน
ได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็ น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
***************************************************************************

