บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

11.

การกํากับดูแลกิจการ

11.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทใหความสําคัญกับการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะ
ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเปนการเสริมสรางความโปรงใส
และประสิ ท ธิ ภาพของฝ า ยจั ด การ อั น จะสร า งความเชื่ อ มั่ น ให เ กิ ด ขึ้ น แก ผู ถื อ หุ น ผู ล งทุ น และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ย
คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่ง
ครอบคลุมหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด ดังนี้
11.1.1

สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)

ผูถือหุนยอมมีสิทธิในฐานะเจาของบริษัท มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินการของ
บริษัทผานคณะกรรมการบริษัทที่ผูถือหุนเลือกเขามาทําหนาที่ หรือตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัท
การประชุมผูถือหุนจึงเปนเวทีสําคัญสําหรับผูถือหุนในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม และลงมติตัดสินใจดําเนินการ
หรือไมดําเนินการ ดังนั้น ผูถือหุนจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเขารวมประชุม มีเวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณา และรับทราบ
ผลการลงมติ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก
1. บริษัทตองไมกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิในการเขาถึงสารสนเทศของบริษัท อาทิ ผูถือ
หุนตองไดรับขอมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนและขอมูลประกอบการพิจารณาอยาง
ครบถวนเพียงพอ ผูถือหุนตองมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณากอนการประชุมผูถือหุนโดยไดรับ
ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน บริษัทตองมีชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหผูถือหุนสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
2. คณะกรรมการบริษั ทตองอํานวยความสะดวกในการประชุมผู ถือหุน สถานที่จัด การประชุม มีขนาด
เพียงพอรองรับจํานวนผูถือหุน อยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง และไมไกลเกินไปจนเปน
อุปสรรคตอการเดินทาง มีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการ มีการรักษาความปลอดภัยและพรอมรับมือ
กับเหตุฉุกเฉิน
3. บริษัทตองไมกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิในการเขารวมประชุมของผูถือหุน โดยผูถือ
หุนทุกคนยอมมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามขอสงสัย เสนอ
ความคิดเห็นตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการ
ประชุม ซึ่งประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาใหอยางเหมาะสม และสงเสริมใหมีการแสดงความเห็นและ
ซักถามในที่ประชุม
4. ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสําหรับแตละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติตองเลือกใชวิธีการ
และอุปกรณออกเสียงที่โปรงใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติไดรวดเร็ว
และผูถือหุนมีสิทธิทราบผลการลงมติอยางทันทวงที
5. กรรมการบริษัททุกคน รวมทั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และเลขานุการบริษัทตองเขารวมประชุมผูถือหุน
ทุกครั้ง หากไมติดภารกิจสําคัญ เพื่อตอบขอซักถามและรับฟงความคิดเห็นของผูถือหุน ทั้งนี้ ผูบริหาร
ระดับสูงทุกคนควรเขารวมการประชุมผูถือหุนเพื่อตอบขอซักถามเชนกัน
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11.1.2

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทจะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ
ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ ถึงแมผูถือหุนจะไมสามารถเขารวมประชุมดวยเหตุไมสะดวกประการใด ผูถือ
หุนยอมมีสิทธิมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนได โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทตองรักษาสิทธิของผูถือหุน และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุน
ทุกรายยอมมีสิทธิรับขอมูลหรือเอกสารเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสําหรับผูถือหุนชาวตางชาติ โดย
เอกสารที่สงใหกับผูถือหุนชาวตางชาติตองแปลเปนภาษาอังกฤษ
2. ผูถือหุนยอมมีสิทธิมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุม และลงมติแทนผูถือหุน โดยผูถือหุนมีสิทธิไดรับเอกสาร
และคําแนะนําในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะที่ถูกตองตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให
กรรมการในที่ประชุมแลวยอมมีสิทธิเขารวมประชุมและลงมติเชนเดียวกับผูถือหุนทุกประการ หรือผูถือ
หุนอาจมอบฉันทะใหกรรมการอิสระทานใดทานหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได ผูถือหุนมีสิทธิไดรับ
ประวัติและขอมูลการทํางานของกรรมการอิสระแตละทานอยางครบถวนและเหมาะสมในการพิจารณา
3. คณะกรรมการบริษัทตองสนับสนุนใหผูถือหุนขางนอยใชสิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ ทั้งนี้ การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปน
กรรมการตองเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท โดยหนวยงานสํานักกรรมการผูจัดการใหญ
และเลขานุการบริษัทตองมีความพรอมในการรับขอเสนอ ใหความชวยเหลือ และใหคําแนะนําได
11.1.3

บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย (Role of Stakeholders)

การดําเนินธุรกิจของบริษัทยอมเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย ตั้งแตผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน
เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก แตละฝายยอมมีความตองการและมีผลประโยชนที่
แตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติตอแตละฝายจึงตองกําหนดเปนนโยบายที่สอดคลองกับความตองการ โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
1. บริษัทแบงผูมีสวนไดเสียออกเปนกลุม ไดแก ผูถือหุนรายยอย ผูถือหุนใหญและนักลงทุนสถาบัน เจาหนี้
ลูกคา คูคา บริษัทที่บริษัทถือหุน บุคลากรของบริษัท ชุมชนและสังคมในภาพรวม ทั้งนี้ บริษัทตองจัดใหมี
ชองทางในการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียแตละกลุมอยางพอเพียง
2. บริษัทมีพันธะสัญญาตอผูบริโภคในการพัฒนาสินคาและบริการใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง และกําหนด
ราคาสินคาให เหมาะสมกับสถานการณ โดยไมกระทําการใดอันเปนการเอาเปรียบผู บริโภคภายใต
กฎหมายคุมครองผูบริโภค และกฎหมายปองกันการผูกขาดทางการคา ในการปฏิบัติตอคูคาของบริษัท
ตองดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม และตองไมเอาเปรียบคูคา โดยถือเอาประโยชนของบริษัทเปนที่ตั้ง
3. บริ ษั ท ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง สวั ส ดิ ภ าพของบุ ค ลากร โดยไม เ อาเปรี ย บในการทํ า สั ญ ญาจ า ง มี ก ารกํ า หนด
คา ตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ ศั ก ยภาพเพื่ อ กระตุ น ให บุ ค ลากรบริ ษั ท มี แ รงจู ง ใจในการทํ า งาน มี ก าร
ฝกอบรม ใหการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดี มีการ
กําหนดมาตรฐานความปลอดภัย สรางวินัยในการทํางาน ไดรับการเอาใจใสดูแลอยางทั่วถึง และมีแผน
ชดเชยที่ดี หากมีเหตุใหบุคลากรของบริษัทตองยุติการทํางานดวยสาเหตุใดก็ตาม
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4. บริษัทตองมีหนวยงานที่รับผิดชอบตอสังคมเพื่อใหการชวยเหลือ สนับสนุน สรางประโยชนแกชุมชน และ
สังคมในภาพรวม โดยบริษัทมีแผนการในการรักษาสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากธุรกิจของบริษัท มีแผนชดเชยที่ดีหากมีอุบัติเหตุ และมีการ
วางแผนแกไขอยางยั่งยืน
5. คณะกรรมการบริษัทควรดําเนินการประชาสัมพันธสื่อความถึงความตระหนัก และความเอาใจใสที่มีตอผู
มีสวนไดเสียอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
11.1.4

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตองเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางครบถวน ถูกตอง แมนยํา และไมบิดเบือนขอเท็จจริง เพื่อใหผูมีสวนได
เสียใชประกอบการตัดสินใจ การเปดเผยขอมูลเปนดัชนีชี้วัดความโปรงใสในการดําเนินงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการ
สรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุนถึงความซื่อสัตยสุจริตในการดําเนินงาน และเปนกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงาน
บริษัทจึงใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลเปนอยางมาก และพยายามเพิ่มชองทางในการใหขอมูลตลอดเวลา โดยมี
แนวปฏิบัติดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการเปดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เปนสารสนเทศทางการเงิน และที่ไมใช
ทางการเงินอยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท ไดรับ
สารสนเทศอย า งเท า เที ย มกัน ตามที่ กํ า หนดโดยกฎหมายและหนว ยงานภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วขอ ง รวมทั้ ง
ขอบังคับของบริษัท บริษัทควรจัดทําและปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตใหมีความครบถวนอยางสม่ําเสมอ
รวดเร็ว และทันตอสถานการณ เพื่อใหแนใจวาผูถือหุนสามารถหาขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
และติดตอกับหนวยงานที่รับผิดชอบการใหขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. จัดใหมีหนวยงานสื่อสารองคกร ทําหนาที่ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การดําเนินงาน และผลงานของ
บริษัทที่เปนประโยชนแกผูถือหุน นักลงทุน พนักงาน ผูที่เกี่ยวของ และสาธารณชนอยางมีประสิทธิภาพ
สม่ําเสมอ และขจัดความเขาใจที่ผิด รวมทั้งมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธทําหนาที่ประสานงานกับนัก
ลงทุนสถาบัน เจาหนี้ นักวิเคราะหหลักทรัพย และผูถือหุนของบริษัท ในการใหขอมูลการดําเนินงานและ
การลงทุนของบริษัทดวยชองทางการติดตอที่สะดวก รวดเร็ว และเขาถึงไดงาย
3. คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการทํางบการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี
พรอมทั้งรายงานประจําปของคณะกรรมการเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
4. ในรายงานประจําป คณะกรรมการบริษัทตองจัดทํารายงานการประเมินฐานะ และแนวโนมของบริษัท
โดยสรุปที่เขาใจไดงาย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดย
แสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี รายงานทางการบริหารที่จําเปน เพื่อการวิเคราะหในรูปแบบตางๆ
นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน รายงานการตรวจสอบ และรายงานการเขารวมประชุมของกรรมการ
และ/หรือกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยเปรียบเทียบกับจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องในแตละป
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5. คณะกรรมการบริษัทตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตามกฎเกณฑของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกําหนดใหจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบดวย
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11.1.5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility)

11.1.5.1 ความเปนอิสระของคณะกรรมการ
กรรมการตองวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจ หาก
การตัดสินใจของคณะกรรมการตกอยูภ ายใตภาวะกดดันจากหนาที่การงานหรือครอบครัวหรือมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ยอม
บิดเบือนการตัดสินใจใหตัดสินเขาขางตนเอง คนใกลชิด หรือเพื่อประโยชนของตนเอง ความเปนอิสระของกรรมการจึงเปน
เรื่องที่ตองคํานึงถึงอยางยิ่ง เพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหุนและบริษัท ดังนั้น กรรมการที่ขาดความเปนอิสระไมควร
ทําหนาที่ตัดสินใจ โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
1. เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทภายใตการนําของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผูนําและสามารถควบคุม
การดําเนินงานของผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึงควรจัดใหมีการแบงแยก
บทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญออกจากกันอยางชัดเจน
2. กรรมการอิสระจะตองเขาถึงขอมูลทางการเงิน และธุรกิจอยางเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได
อยางเปนอิสระ รักษาประโยชนของผูที่เกี่ยวของ เขาประชุมโดยสม่ําเสมอ และมีการประชุมรวมกันของ
กรรมการอิสระอยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งรายงานรับรองความเปนอิสระของตนเมื่อไดรับการแตงตั้ง
และเปนประจําทุกป เพื่อเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัท
3. กรรมการอิสระตองมีความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยฯ เกี่ยวกับคุณสมบัติ และขอบเขตการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการอิสระ สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และดูแลไมให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ หรือบริษัทอื่นซึ่งมี
ผูบริหาร และ/หรือผูถือหุนรายใหญกลุมเดียวกัน นอกจากนี้ ยังตองสามารถใหความคิดเห็นในการ
ประชุมไดอยางเปนอิสระ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมี จํานวน 12 คน ประกอบดวยคณะกรรมการอิสระจํ านวน 6 คน แตเนื่องจาก
ประธานกรรมการไมไดเปนกรรมการอิสระ ซึ่งแตกตางจากขอแนะนําในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยฯ วาในกรณีที่ประธานกรรมการไมไดเปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทควรประกอบดวยกรรมการอิสระ
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น เพื่อใหการออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจ
เปนไปโดยอิสระและสอดคลองกับหลักการที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยฯ มากที่สุด เพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหุน
และบริษัท บริษัทจึงไดมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการใหครอบคลุมถึงเรื่องการใชสิทธิออกเสียงชี้ขาดของ
ประธานกรรมการ ในกรณีที่การออกเสียงลงมติของกรรมการมีคะแนนเสียงเทากัน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
หัวขอ 11.1.5.2 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และการไดรับเอกสารขอมูล ขอ 9
11.1.5.2 การประชุมคณะกรรมการ และการไดรับเอกสารขอมูล
กรรมการทุกคนควรเขาประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัทเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม กรรมการแตละทานตองไดรั บทราบวัน
ประชุม ระเบียบวาระการประชุม และขอมูลการประชุมเพื่อนําไปศึกษาลวงหนาพอสมควร โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทควรอุทิศเวลา ทุมเท และใหความสนใจกับการดําเนินงานของบริษัทอยางเต็มที่และ
พร อ มที่ จ ะเข า ร วมประชุ ม อย า งสม่ํ า เสมออยา งน อยเดือ นละหนึ่ ง ครั้ ง หรื อ ตามความจํ าเป น โดยมี
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เลขานุการบริษัทเปนผูประสานงาน เตรียมความพรอม เตรียมเอกสารที่ใชในการประชุม และเชิญประชุม
ทั้งนี้ กรรมการตองมาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคประชุม
2. การขาดการประชุมมากกวา 3 ครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร ถือวาไมมีความประสงคที่จะเปน
กรรมการบริษัทอีกตอไป ทั้งนี้ หากกรรมการมีความจําเปนไมสามารถเขารวมประชุมได จะตองแจงลาตอ
ประธานกรรมการเปนลายลักษณอักษร
3. ประธานกรรมการบริษัทเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับ
กรรมการผูจัดการใหญ ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการใหญควรพิจารณาคําขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่
สําคัญเปนวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4. ประธานกรรมการบริษัทตองมั่นใจวา คณะกรรมการบริษัทไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอใหแกผูบริหารใน
การนําเสนอขอมูล และเพียงพอสําหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายในประเด็นที่สําคัญ
5. ประธานกรรมการบริษัทควรมีมาตรการที่ชัดเจน เพื่อใหกรรมการไดรับขอมูลที่เกี่ยวของลวงหนา โดยมี
เวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอยางถูกตองในเรื่องตางๆ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทแตละครั้งไมนอยกวา 7 วัน เวนแตเปนการเรียกประชุมเรงดวน
6. คณะกรรมการบริษัทสามารถขอเอกสารขอมูล คําปรึกษาและบริการตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัทจากผูบริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงาน เพื่อประกอบการประชุมแตละครั้ง
และสามารถขอความเห็นที่เปนอิ สระจากที่ปรึกษาภายนอกไดหากเห็นวาจําเปน โดยบริษัทจะเป น
ผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
7. กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียในวาระการประชุมใดจะตองงดออกเสียง งดให
ความเห็นในวาระนั้น หรือออกจากหองประชุม
8. การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะตองมีความชัดเจนทั้งผลการประชุม และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อใชอางอิง
9. กรณีที่มีการออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการในเรื่องใดที่มีคะแนนเสียงเทากัน หากประธาน
กรรมการซึ่งไดใชสิทธิออกเสียงลงมติในฐานะกรรมการมิไดออกเสียงไปในแนวทางเดียวกันกับเสียงขาง
มากของกรรมการอิสระที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงมติในวาระนั้น หรือในกรณีที่ไมมีเสียงขางมาก
ของกรรมการอิสระ ประธานกรรมการควรงดออกเสียงชี้ขาดในวาระนั้น
11.1.5.3 สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท เปนผูทําหนาที่ดูแลใหมีการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางราบรื่น
และโปรงใส เปนไปตามระเบียบและกฎหมาย โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทตองแตงตั้งเลขานุการบริษัทตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เพื่ อทํ าหนา ที่จั ดเก็บ เอกสารรายงานการประชุ ม จัด เก็ บและสง สํ าเนาการมี สว นไดเ สีย ตอ ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน รวมทั้งการอื่นที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กําหนดในนามของคณะกรรมการ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เมื่อมีการแตงตั้ง
แลว ใหประธานกรรมการแจงรายชื่อไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดทุนภายใน 14 วัน
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2. สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท มีหนาที่ดําเนินการประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน และใหคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัท
ควรรับทราบ รวมทั้งจัดอบรม และใหขอมูลแกกรรมการ
11.1.5.4 คาตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการใหญไมอาจกําหนดคาตอบแทนใหตนเองได เนื่องจากเปนการ
ขัดกันของผลประโยชน การกําหนดคาตอบแทนตองดําเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทําหนาที่
เปนผูพิจารณากําหนดและเสนอใหคณะกรรมการเห็นชอบ จากนั้นจึงใหผูถือหุนเห็นชอบตามผลงานที่คณะกรรมการไดทํา
ไวตอไป โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีหนาที่ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ
คาตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู จัด การใหญ ในการกํา หนดโครงสร าง/องค ประกอบของ
คาตอบแทนอยางเปนธรรมเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคลองกับผลการดําเนินงาน อยูใน
ระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวได หรือเทียบเคียงไดในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดย
โครงสราง/องคประกอบคาตอบแทนควรมีความชัดเจน โปรงใส งายตอการเขาใจ
2. ผูถือหุนมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑและนโยบายการกําหนดคาตอบแทนกรรมการทุกป โดยคณะกรรมการ
บริษัทตองนําเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผูถือหุนเปนผูพิจารณา โดยกําหนดเปนวาระการประชุมใน
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
3. คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง ตองรายงานเกี่ยวกับนโยบายเรื่องคาตอบแทนกรรมการ
หลักการและเหตุผล ไวในรายงานประจําปของบริษัท
11.1.5.5 แผนการสืบทอดตําแหนง
คณะกรรมการบริษัทตองดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวา บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบ
ในตําแหนงงานบริหารที่สําคัญในทุกระดับอยางเหมาะสม การสรรหากรรมการผูจัดการใหญจะเปนไปตามกระบวนการ
สรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท
11.2

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด

11.2.1

การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะรวมกันพิจารณาในเบื้องตนถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
อิสระ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ และจะตองไมมีคุณสมบัติตองหาม ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ งอื่ น ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท จะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กกรรมการอิ ส ระจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมดานอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนําเสนอรายชื่อบุคคลดังกลาวตอที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการ
บริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการ
แทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระเทาที่ยังเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน
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บริษัทไดกําหนดใหโครงสรางคณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 (1/3)
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทและตองไมนอยกวา 3 ทาน โดยโครงสรางคณะกรรมการดังกลาวจะทําใหเกิดการ
ถวงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องตางๆ ทั้งนี้ กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนราย
ใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทหรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน
รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
ความสัมพันธทางธุรกิจขางตน รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช า หรื อ ให เ ช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย รายการเกี่ ยวกั บ สิ น ทรั พ ย ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให ห รื อ รั บ ความ
ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง
ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใด
จะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่
ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
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6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม
หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10. ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิสระ
อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได
นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน จะตองเปนบุคคลที่มีความรูและ
ประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
11.2.2

การสรรหากรรมการ

ในการแตงตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 1
รายจากจํานวนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทั้งหมดจํานวน 3 ราย มีหนาที่รับผิดชอบในการพิจารณา
คัดเลือกและกลั่ นกรองบุคคลที่ มีประสบการณ และมีค วามรูค วามสามารถที่ เกี่ย วขอ งกั บธุร กิจ ของบริษั ท รวมถึง มี
คุณสมบัติและไมมีคุณสมบัติตองหามตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของอื่นๆ กับการเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อใหได
กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการ เพื่อ
นําเสนอรายชื่อกรรมการดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเปดโอกาสใหกรรมการและผูถือหุนมีสวนรวมในการ
เสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใหที่ประชุมผูถือหุนสามารถเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
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2. ใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. ใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยูเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
4. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่พึงมี ใหประธานที่ประชุมออกเสียงไดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลาก
กัน สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได
กรณี ที่ ตํ า แหน ง กรรมการว า งลงเนื่ อ งจากเหตุ อื่ น นอกจากการครบวาระออกจากตํ า แหน ง กรรมการ ให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดย
บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติ
การแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู
11.2.3

การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผูมาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปน
ผูรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสม มีความรูความสามารถ ทักษะ
และประสบการณที่ เ ป น ประโยชนต อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท เขา ใจในธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เป น อย างดี และสามารถ
บริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวได และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
11.3

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ

11.3.1

แนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัทมีการกําหนดแนวทางที่สําคัญสําหรับการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัท
ที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. บริษัทจะสงบุคคลที่เปนตัวแทนของบริษัทเขาไปเปนกรรมการในแตละบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัท
ที่เ กี่ ย วข อ ง ตามสั ด ส ว นการถื อ หุ น ในแต ล ะบริ ษั ท อย า งไรก็ ดี การส ง ตั ว แทนของบริ ษั ท เข า ไปเป น
กรรมการในแตละบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของจะตองไดรับการพิจารณาและเห็นชอบโดย
ที่ประชุมกรรมการบริษัทโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละบริษัท
2. คณะกรรมการของบริษัทมีหนาที่ในการกํากับดูแลบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของแตละ
บริษัทภายใตขอบเขตดังตอไปนี้
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2.1. กํากับดูแลใหมีการคณะกรรมการของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของแตละบริษัท
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และ
มติที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ
(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics)
2.2. ดําเนินการติดตาม และใหคําแนะนําเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่
เกี่ยวของเปนไปตามสัญญาและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
2.3. ติดตามผลการดําเนิ นงานดา นตางๆ ของบริษัทย อย บริษั ทรวม และบริ ษัทที่เ กี่ยวของอยา ง
ตอเนื่อง รวมถึงใหคําแนะนําเพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัท
ที่เกี่ยวของเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปญหาที่อาจเกิดขึ้นได
อยางทันเวลาและเหมาะสม
2.4. พิจารณา ติดตาม และใหคําแนะนําเพื่อใหบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของมีระบบ
ควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจ
2.5. พิจารณา ติดตาม และดําเนินการในการจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่
สําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ให
เปนปจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอยางสม่ําเสมอ
2.6. คณะกรรมการของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของอาจมอบหมายใหกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการก็ได ทั้งนี้ การ
มอบอํานาจดังกลาวจะไมรวมถึงการมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจชวงที่ทําใหกรรมการหรือ
ผูรับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มี
สวนไดเสีย หรือมีผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่อาจขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ
3. บริ ษั ท จะกํ า หนดแผนงานและดํ า เนิ น การเพื่ อ ทํ า ให มั่ น ใจได ว า บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม และบริ ษั ท ที่
เกี่ยวของมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงขอมูลตางๆ ที่ตอง
เปดเผยแกหนวยงานกํากับดูแล หนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ และนักลงทุนภายนอก รวมถึง
สาธารณชน ที่มีความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได
4. ในกรณีที่บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของมีความจําเปนตองเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทจะตองติดตามใหบริษัทยอย บริษัทรวม และ
บริษัทที่เกี่ยวของเขาทํารายการดวยความโปรงใสและเปนธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑวา
ดวยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ซึ่งกําหนดโดยหนวยงาน
กํากับดูแลที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
5. บริษัทจะดําเนินการที่จําเปนและติดตามใหบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของมีระบบในการ
เปดเผยขอมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ
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11.3.2

สรุปสาระสําคัญของสัญญาระหวางบริษัทกับผูถือหุนอื่นในการบริหารจัดการบริษัทยอย และบริษัท
รวม

11.3.2.1 สัญญาระหวางผูถือหุน ระหวาง NSC กับผูถือหุนรายอื่น
NSC เปนบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ใน NSC โดย NSC ไดเขาถือหุนรอยละ
25 ใน XPCL โดย XPCL ถือเปนบริษัทรวมทางออมของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งใน สปป.ลาว เพื่อประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟาพลังน้ํา ขนาดประมาณ 1,285 เมกะวั ตต ซึ่ งปจ จุบันอยูระหวางการดํ าเนิน การก อสรา ง และคาดวาจะเริ่ ม
ดําเนินการเชิงพาณิชยไดภายในป 2562 ทั้งนี้ NSC มีการเขาทําสัญญาระหวางผูถือหุนกับผูถือหุนรายอื่นของ XPCL โดย
มีสาระสําคัญของสัญญาในสวนที่มีผลตอการบริหารงานหรือมีอํานาจควบคุมใน XPCL ตามรายละเอียดในหัวขอ “สวนที่
2.2.8 ขอมูลสําคัญอื่น”
11.4

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดมีการกําหนดนโยบายและ
วิธีการดูแลกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทในการนําขอมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไป
ใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน ดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยเกี่ยวกับหนาที่ในการรายงานการถือครอง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และการรายงานการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยของบริษัทโดย
ตนเอง คู สมรส และบุตรที่ยั งไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานั กงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑที่กํา หนดไวใ น
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
2. กําหนดใหก รรมการและผู บริหารของบริษั ทรวมถึงคู สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ ภาวะจัดทํ าและ
เปดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และรายงานการไดมาหรือ
จําหนา ยหลักทรัพ ยข องบริษั ทต อสํ านัก งาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑที่ กําหนดไว ในพระราชบั ญญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจัดสงสําเนารายงานนี้
ใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต.
3. กําหนดใหกรรมการและผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปน
ระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา และผูปฏิ บัติงานที่เกี่ยวของที่ไดรั บทราบขอมูลภายในที่เป น
สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทใน
ชวงเวลากอนที่จะเผยแพรงบการเงินหรือเผยแพรเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทจนกวา
บริษัทจะไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว โดยบริษัทจะแจงใหกรรมการและผูบริหาร รวมถึงผูดํารง
ตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา งดการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัทอยางเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยางนอย 30 วันลวงหนากอนการเปดเผย
ขอมูลตอสาธารณชน และควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแกสาธารณชน
แลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
4. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทใชขอมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัทที่ยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งตนไดลวงรูมาใน
ตําแหนงหรือฐานะเชนนั้น มาใชเพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่น
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ซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุนหรือหลักทรัพยอื่น (ถามี) ของบริษัทไมวาทั้งทางตรงหรือ
ทางออมที่อาจจะเกิดความเสียหายแกบริษัทไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม และไมวาการกระทําดังกลาว
จะทําเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น หรือนําขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผยเพื่อใหผูอื่นกระทําดังกลาว
โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม
5. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทหรืออดีตกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่ลาออก
แลว เปดเผยขอมูลภายใน หรือความลับของบริษัทตลอดจนขอมูลความลับของคูคาของบริษัทที่ตนได
รับทราบจากการปฏิบัติหนาที่ใหบุคคลภายนอกรับทราบ แมวาการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะไมทําให
เกิดผลเสียหายแกบริษัทและคูคาของบริษัท
6. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทหรืออดีตกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีหนาที่เก็บรักษา
ความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทและมีหนาที่ในการใชขอมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทเทานั้น ทั้งนี้ หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทนําความลับ
และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทไปใชประโยชนใหแกบริษัทอื่นที่ตนเองเปนผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร
พนักงานและลูกจาง

7. กําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตน โดยเริ่มตั้งแตการ
ตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ

11.5

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชี คือ บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด สําหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (audit fee) เปนจํานวนเงินรวม 1.28 ลานบาท
สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนใหแกผูสอบ
บัญชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด สําหรับการสอบบัญชีงบการเงินเปนจํานวนเงินรวม 2.26 ลานบาท
โดยแบงเปนคาสอบบัญชีของบริษัทจํานวน 1.81 ลานบาท และคาสอบบัญชีของบริษัทยอยจํานวน 0.45 ลานบาท
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