ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

11.

การกากับดูแลกิจการ

11.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัย
สาคัญ โดยกาหนดให้มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ข องตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. โดยครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติอันเป็นสากล เพื่อ ใช้อ้างอิงและ
ถือเป็นแนวปฏิบัติสาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ท านโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเพื่ อ เป็ น แนวทางใน
การดาเนินการให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยยึดหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี และ
แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 5 หมวด ได้แก่
11.1.1 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ สิ ท ธิ แ ละความเท่ า เที ย มกั น ของผู้ ถื อ หุ้ น โดยระบุ ไ ว้ ใ นนโยบาย
บรรษัทภิบาลอย่างชัดเจนให้ผู้ถือ หุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รั บ
สารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้ง
และถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกาไร
ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้ น คณะกรรมการบริ ษัทมี นโยบายอ านวยความสะดวกโดยจัด ส่งข้ อ มู ลสารสนเทศที่
ครบถ้ วน ชั ดเจน เพีย งพอ และทัน เวลา คณะกรรมการบริ ษัท สนั บสนุ นให้ผู้ ถือ หุ้น เข้ าร่ วมและใช้ สิท ธิอ อกเสี ยงใน
การประชุม หรือ มอบฉัน ทะให้บุค คลใดบุ คคลหนึ่ง เข้ า ร่ว มประชุม หรื อ กรรมการอิสระอย่ างน้ อ ยคนใดคนหนึ่ง เป็ น
ผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แ สดงความคิดเห็น
ขอคาอธิบาย หรือตั้งคาถามได้อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จะระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุม
ล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษา
ข้อมูลล่วงหน้าอย่างพอเพียงก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเ ล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และการประกาศหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุม ผู้ถือ หุ้นโดยพร้อ มเพรียงกัน เพื่อ ร่วมชี้แ จงหรือ ตอบข้อ ซั กถามของผู้ถือ หุ้นใน
ที่ประชุม
11.1.2 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศ
อย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อ การตัดสินใจ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือ นัดประชุมพร้อมทั้งข้อ มูลประกอบ
การประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ทั้งผู้ถือ หุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือ หุ้นที่เป็นคนไทยและผู้ถือ หุ้นต่างชาติ ผู้ถือ หุ้ น
รายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดาเนินงานของ
บริษัทฯ และสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
และขอคาอธิบายเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
11.1.3 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกาหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้
ในนโยบายบรรษัทภิบาล และร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้
หน่วยงานรัฐ ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ตลอดจนสั งคมส่วนรวม โดยได้กาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
สาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกัน
เป็นหลัก มีหลักปฏิบัติที่สาคัญ ได้แก่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติ
ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น พนั ก งาน ลู ก ค้ า คู่ ค้ า เจ้ า หนี้ คู่ แ ข่ ง ทางการค้ า และสั ง คมส่ ว นรวม โดยก าหนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อ ให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติ
ด้วยดี
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle
Blowing Policy) เพื่อ ปกป้อ งผู้แ จ้งเบาะแสในการกระทาผิด และเปิดเผยถึงกระบวนการในการจัดการกับเรื่อ งที่มี
การร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทาผิด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) และกาหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ในคู่มือจริย ธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการให้และรับสินบน
รวมถึงการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ปรากฏในคู่มือ ดังนี้
(1)

(2)

การให้และรับสินบน
-

ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานเรี ย กหรื อ รั บ ผลประโยชน์ ใ ด ๆ จากคู่ ค้ า ผู้ รั บ เหมา
ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา และผู้ที่บริษัทฯ ทาธุรกิจด้วย

-

ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานเสนอผลประโยชน์ ใ ด ๆ ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ลู ก ค้ า
สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ

ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
-

ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรื อรับของขวัญหรือของกานัลใด ๆ จากคู่ค้า
หรือผู้ที่บริษัทฯ ทาธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับ
การผูกมัดทางธุรกิจ

-

ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่า
ปกติจากบุคคลที่บริษัทฯ ทาธุรกิจด้วย
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(ก)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง จึงกาหนดเป็นนโยบายและ
การปฏิบัติต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา ทั้งใน
ด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแ ลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มี
ความปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของพนั ก งานอยู่ เ สมอ บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น ตามมาตรการด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ
และการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทางาน
บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งใน
ระยะสั้ นและระยะยาว และยึด มั่ นในการให้ ผ ลตอบแทนที่ เป็ น ธรรมแก่ พนั ก งาน ทั้ ง ด้า นเงิ น เดื อ น สวัส ดิ การ และ
ผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริหารจัดการบุคลากรด้วย
ความเป็นธรรม ควบคู่กับการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่าง
ทั่วถึงและสม่าเสมอ
(ข)

ลูกค้าของบริษัทฯ (“ลูกค้า”)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา โดยกาหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมั่นใน
การรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทาไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม
หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์
การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด การติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่
วางใจของลู ก ค้ า ตลอดจนการจั ด ให้ มี ร ะบบและกระบวนการที่ ใ ห้ ลู ก ค้ า ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ ปริ ม าณ
ความปลอดภัยของสิน ค้าและบริ การ รวมถึงการให้ คาแนะนาเกี่ยวกับวิธี การใช้สิน ค้าและบริ การของบริษัทฯ ให้ มี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์โดยมิชอบ
(ค)

คู่ค้า/เจ้าหนี้ของบริษัทฯ (“คู่ค้า”/“เจ้าหนี้”)

บริ ษัท ฯ ก าหนดนโยบายและการปฏิ บัติ ต่ อ คู่ ค้า และ/หรื อ เจ้า หนี้อ ย่ างเสมอภาคและเป็ น ธรรม
คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันไว้ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง
รายงานที่ถูกต้อ ง การเจรจาแก้ปัญ หาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุร กิจ โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(1)

ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

(2)

กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น
ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติ ธรรม
และรวดเร็ว
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(3)

(ง)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ปฏิ บัติ ต ามเงื่อ นไขต่า ง ๆ ที่ต กลงกัน ไว้อ ย่ างเคร่ งครั ด กรณี ที่ ไม่ สามารถปฏิ บั ติต าม
เงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาตามคู่มือจริยธรรม

คู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ (“คู่แข่งทางการค้า”)

สาหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ กาหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือ
จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ แ ข่ ง ทางการค้ า ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สากล ภายใต้ ก รอบแห่ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ
หลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉลและไม่ทาลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดย
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด
(จ)

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดาเนินธุ รกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุล
ระหว่างการเติบโตทางธุร กิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อ มไปพร้อ มกัน และถือ เป็นนโยบายของ
บริษัทฯ ที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้
ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดาเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดาเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.12 ความรับผิดชอบต่อสังคม
ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้
หน่วยรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่ :

อาคารธนภูมิ ชั้น 26
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

:

+662 007 6000

โทรสาร

:

+662 007 6060

Web Site

:

www.banpupower.com

e-mail

:

complaint@banpupower.co.th

11.1.4 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(ก)

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการดารง
ตาแหน่งดังกล่าวเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือ จริยธรรมธุรกิจถึง
ข้อ ปฏิบัติสาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จาเป็นต้องทารายการดังกล่าวจะต้อง
กระทาโดยมีร าคาและเงื่อนไขเสมือ นการทารายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียใน
ส่วนที่ 2.3.11 หน้า 4
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ คู่มือจริยธรรมธุรกิจได้กาหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้
ข้อ มูลภายในเพื่อ ประโยชน์ข องตนในการซื้อ ขายหุ้ นของบริษัทฯ หรือ ให้ข้อ มูลภายในแก่ บุคคลอื่นเพื่อ ประโยชน์ใ น
การซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการทางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูล
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้นเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อ
ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ
(ข)

การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึง
สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดย
จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อ มูลตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทาหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งใน
และต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทาหน้าที่เผยแพร่ข้อมู ลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่าง
ทั่วถึงและตรงเวลา
11.1.5 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(ก)

ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทจะดูแ ลให้มีก ารจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทาง
การดาเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจาปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็น
ผู้นาเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็น และอภิป รายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็ม ที่ เพื่ อ ให้เกิ ด
ความเห็นชอบร่วมกั น ก่อ นที่ จะพิจารณาอนุ มัติ โดยคณะกรรมการบริษั ทแต่งตั้ งประธานเจ้ าหน้าที่ บริหารให้เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และได้พิจารณากาหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร
(ข)

จริยธรรมธุรกิจ

นอกจากการยึดมั่นในหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้
มีการดาเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสาคัญในเรื่องเป้าหมายและวิธีการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความสาเร็จนั้น ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจมีการกาหนดเป้าหมายไว้ใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์
ค่านิยม หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

พนักงานของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ต้องเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม
บริษัทฯ กาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของ
บริษัทฯ ที่จะต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
มีการจัดประชุมชี้แจง จัดทาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และทากิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
พนักงานของบริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงความสาคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม บริษัทฯ กาหนดให้ผู้บริหาร
ระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบเข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติ
ตามคู่มือ จริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี นอกเหนือ จากมาตรฐาน
การประพฤติปฏิบัติที่กาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว
(ค)

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปัจจุบัน
มีจานวนกรรมการจานวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจานวน 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจานวน
8 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระจานวน 3 คน
(ง)

การรวมหรือแยกตาแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยมีบทบาท อานาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
(จ)

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการประชุมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจาเป็น ในการประชุมมีการกาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย โดยมี
ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียอย่าง
มีนัยสาคัญในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี รายงานงบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจา ในการจัดทารายงาน
งบการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้าให้ผู้จัดทามีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจั ดทา รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ฉ)

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน
ด้านการบริหารการดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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และมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีส่วนได้เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น
ทรัพย์สินของบริษัทฯ
11.2

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และผู้บริหาร โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ ดังนี้
11.3

ขอบเขตอานาจหน้าที่

11.3.1 ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ในการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้
เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
1.

นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน งบประมาณประจาปีของบริษัทฯ

2.

ผลงานและผลประกอบการประจ าเดือ นและประจ าไตรมาสของบริ ษั ท ฯ เที ย บกั บแผนและ
งบประมาณ และแนวโน้มในระยะต่อไปของปี

3.

การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านบาท

4.

การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 15 และมีจานวนเกิน 1,000 ล้าน
บาท

5.

การซื้อและจาหน่ ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

6.

การทาธุร กรรมหรือ การกระทาใด ๆ ที่มีผลกระทบที่สาคัญ ต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน
ยุทธศาสตร์การทาธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ

7.

การทาสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทาธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทาธุรกิจปกติที่มี
ความสาคัญ

8.

การทารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่
กาหนดในพ.ร.บ. หลักทรัพย์

9.

ธุร กรรมใด ๆ ที่มีผ ลให้โ ครงสร้างเงิน ทุนในงบดุ ลรวมของบริษัท ฯ มี อัตราส่วนหนี้สิน ต่อ ทุ นเกิ น
2 ต่อ 1

10.

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

11.

การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกว่าที่กาหนดไว้ในงบประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาท

12.

การเปลี่ ยนนโยบายและวิธี ปฏิบั ติที่มี นัย สาคั ญ เกี่ ยวกั บการบั ญ ชี การบริ หารความเสี่ยงและ
การเก็บรักษาเงิน
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13.

การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน

14.

การกาหนดและทบทวนอานาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร

15.

การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้ช่วยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน

16.

อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับ
ผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงาน

17.

การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท

18.

การมอบอานาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใด
คนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอานาจดังกล่าว

19.

การแต่งตั้งและกาหนดอานาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อย

20.

การจัดให้มีและกากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

21.

การแต่งตั้งและกากับดูแลกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัท
ในเครือ

22.

การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่และการแจ้งเลิกบริษัท

23.

การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก 5 ปี

24.

กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น
โดยกาหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้

25.

-

ในกรณี ที่ ข้ อ มู ล เป็ น การรายงานประจ ารอบระยะเวลาบั ญ ชี ได้ แ ก่ รายงานผล
การดาเนินงานและงบการเงิน และรายงานประจาปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขาย
หลักทรัพย์บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

-

ในกรณี ที่ ข้ อ มู ล เป็ น การรายงานตามเหตุ ก ารณ์ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่
การได้มา/ จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การร่วม / ยกเลิกการร่วมทุน
การเพิ่มทุน / ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล
หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะและหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การปรับเปลี่ยนขอบเขตอานาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 1 – 24
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11.3.2 ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทา
รายงาน หรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้
1.

สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.

สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.

สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.

พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

7.

6.1

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ

6.2

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

6.3

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6.4

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบัตร (Charter)

6.8

รายการอื่นที่ เห็ นว่า ผู้ถือ หุ้น และผู้ลงทุน ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้าที่ แ ละ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ตรวจสอบเรื่อ งที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีข องบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า
กรรมการบริษัท ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทาความผิด
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
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ตามที่กาหนดไว้ในพ.ร.บ.หลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แ ก่สานักงาน
ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
8.

สอบทานและติ ด ตามการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ ย งของฝ่ า ยบริ ห าร และสอบทานการท าธุ ร กรรมอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น รวมถึ ง การท า
Commodity Hedging กับคู่สัญญาเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน

9.

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและ
ผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอั ตรากาลังของสานักงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

10.

ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11.

สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสานักงานตรวจสอบภายใน

12.

จัดทารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

13.

ในการปฏิบัติตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างาน
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

14.

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับ ค าปรึก ษาจากผู้ เชี่ ย วชาญอิส ระตามความเหมาะสมด้ ว ย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

15.

ปฏิ บั ติ ก ารอื่น ใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายด้ ว ยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

11.3.3 ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลักคือ
การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตาม
การปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตาแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสาหรับ
การดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อานวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้
1.

พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล
จริยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

2.

ติดตามกากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและหลักจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการ
บริษัทและพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดพร้ อมทั้ง
จัดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรม
ทางธุรกิจ

3.

พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดารง
ตาแหน่งของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ พร้อมทั้ง
ติดตามการทาแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อานวยการสายขึ้นไป)
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4.

สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบ
วาระหรือมีตาแหน่งว่างลง หรือตาแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.

เสนอแนะวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการท างานของกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการบริ ษั ท ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผล และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผล
การประเมิน

6.

ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา ให้สอดคล้องกับภาวการณ์

7.

จัดทารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาดาเนินการดังนี้
1.

ในการปฏิบัติตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เชิญฝ่ายจัดการ
หรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

2.

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาอาจจ้างที่ปรึกษาหรือมีกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

11.3.4 ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้
1.

เสนอแนวทางจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

2.

พิจ ารณาเสนอแนะการก าหนดค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์อื่ น ใด โดยค านึง ถึ ง หน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์แ ละประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อกาหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจาปี

3.

พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เหมาะสม
กับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย

4.

พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจาปี ตลอดจน
ผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัทฯ

5.

ทบทวนและเสนอข้อ แก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์

6.

จัดทารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7.

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนดาเนินการดังนี้
1.

ในการปฏิบัติตามขอบเขต อานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือ
หัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

2.

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนอาจจ้างที่ปรึกษาหรือใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ได้
โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

11.3.5 ขอบเขตอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1.

การอนุมัติงบลงทุนรายการใหม่ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ อนุมัติได้ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อ
รายการ

2.

อนุมั ติก ารเบิ กจ่ ายการลงทุ นในโครงการลงทุน ตามงบประมาณที่ไ ด้อ นุมั ติแ ล้ว มู ลค่ ารวมของ
โครงการในวงเงิน 600 ล้านบาท

3.

กลั่นกรองและนาเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจาปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการ
ที่สาคัญของพนักงาน

4.

พิจารณาและอนุมัติการเข้าทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาเช่า หรือสัญญาบริการ ระยะเวลาไม่เกิน
5 ปีและมูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท

5.

กาหนดและทบทวนอานาจอนุมัติที่มอบให้กับผู้บริหารระดับรองลงไป

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจาทุกปี โดยใช้
หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจาปีตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อกาหนดค่าตอบแทน
และมาตรการจูงใจที่เหมาะสม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้บริหารระดับสูงต่อไปตามลาดับ
11.4

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

11.4.1 การสรรหากรรมการของบริษัทฯ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็น ผู้ทาหน้า ที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรื อ
ทดแทนตาแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น โดยมีขั้นตอนการดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
1.

กรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตาแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่ง
ต่ออีกวาระหนึ่ง

2.

กรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาอาจเชิญให้กรรมการบริษัทที่มีอยู่ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมายัง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

3.

พิจารณารายชื่อบุคลลที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 2 กรณีข้างต้น โดยต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้
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4.

ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ของทางการ

5.

การด าเนิน การทาบทามบุค คลที่ มีคุ ณ สมบั ติส อดคล้อ งกั บเกณฑ์ คุณ สมบัติ ที่ กาหนดไว้ เพื่ อ
ความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตาแหน่งกรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้ถือหุ้น

6.

เสนอชื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

11.4.2 การสรรหากรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้กาหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ในแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.00 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อ ย บริษัทร่วม บริษัทย่อ ยลาดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ

3.

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้ บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

4.

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุร กิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้ นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่น้อ ยกว่า 2 ปีก่อ นวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุร กิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระ
หนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่
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20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้
นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.

6.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.

7.

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.00 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9.

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี
หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็น
คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
(ก)

ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
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(ข)

เหตุผลและความจาเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค)

ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ
อิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คาว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
สานักงานสอบบัญ ชี หรือ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือ ชื่อ ในรายงานการสอบบัญ ชี หรือ รายงาน
การให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
11.4.3 หลักเกณฑ์ทั่วไปสาหรับการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ ของบริษัทฯ
1.

องค์ ป ระกอบและคุ ณ สมบั ติ แ ละของคณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด

2.

ประธานของคณะกรรมการย่อยคณะต่าง ๆ ต้องเป็นกรรมการอิสระ

3.

กรรมการบริษัทแต่ละคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยได้ไม่เกิน 2 คณะ

4.

หากเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อย 2 คณะ จะเป็นประธานของคณะกรรมการย่อยได้เพียง
คณะเดียว

11.4.4 หลักเกณฑ์ทั่วไปสาหรับการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเพื่อดารงตาแหน่ง โดยมีหลักเกณฑ์คือ

11.5

1.

การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป ความรู้ ความสามารถในธุรกิจ และประสบการณ์ และเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้กาหนด

2.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละคนกับประธานคณะกรรมการบริษัท

3.

มีการกาหนดบทบาทอานาจและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแยกจากประธานคณะกรรมการ
บริษัทอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกากับดูแลกิจการ

4.

คณะกรรมการบริษัทกาหนดกรอบอานาจหน้าที่และเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และให้มีการประเมินผลการเป็นประจาทุกปี

5.

ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลาดับ โดยใช้
เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อ มโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจาปี เพื่อ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (“นโยบาย
การกากับ ดูแลบริษัทย่อยฯ”) และอ านาจอนุมัติและดาเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อ ย (Delegation of
Authorities (DOA)) เพื่อกากับดูแลและรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ ข้อบังคับ
คาสั่ง หรือข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการของบริษัท
บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการกากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ประกาศสานั ก งาน ก.ล.ต. และข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ค าสั่ง หรื อ ข้ อ ก าหนด
ตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน”) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ในการท ารายการที่ มี นั ยส าคั ญ ที่ เ ข้ าข่ า ยเป็น การได้ ม าหรื อ จาหน่ ายไปซึ่ง ทรั พย์ สิ น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ เรื่อ ง การเปิดเผยข้ อ มูลและการปฏิบั ติการของบริษัทจดทะเบีย นในการได้มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”)
ในการนี้ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กาหนด
ไว้ใ นข้ อ 18/1 ซึ่ งมี ข นาดรวมกั นเป็นไปตามก าหนดในข้ อ 18 (2) ของประกาศคณะกรรมการก ากั บตลาดทุน ที่
ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ทั้งนี้ นโยบายการกากับดูแลบริษัทย่อยฯ ของบริษัทฯ มีดังนี้
11.5.1 กรณีดังต่อไปนี้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทฯ
1.

การแต่งตั้งหรือ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อ ยหรือ บริษัทร่วมอย่างน้อ ย
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว
เว้นแต่นโยบายฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ จะได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการและ
ผู้ บ ริ ห ารที่ บ ริ ษั ท ฯ แต่ ง ตั้ ง หรื อ เสนอชื่ อ มี ดุ ล ยพิ นิ จ ในการพิ จ ารณาออกเสี ย งในการประชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การทั่ ว ไปและ
การดาเนินธุ ร กิจตามปกติ ข องบริษัทย่ อ ยและบริษัท ร่วมได้ตามแต่ที่ก รรมการและผู้บริห ารราย
ดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)
อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มี
รายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และ
มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกาหนดลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

2.

การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจั ดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน
และ/หรือ ทุ นช าระแล้ ว ของบริ ษั ทย่ อ ยซึ่ งไม่ เป็ น ไปตามสัด ส่ วนการถื อ หุ้ น เดิ มของผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

การดาเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อม
ของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น
3.

การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย

4.

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสาคัญตามข้อ 11.5.2
ข้อ 5

5.

การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจาปีรวมของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมด
เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กาหนดไว้ในอานาจอนุมัติและดาเนินการ (Delegation of Authority)

6.

การแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ย เฉพาะกรณี ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด
สานักงานสอบบัญ ชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่สอบบัญชี
ของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดสานักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

รายการตั้งแต่ข้อ 7 ถึงข้อ 10 นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสาคัญ และหากเข้าทารายการจะมีผลกระทบอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ต่ อ ฐานะทางการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ย ดั ง นั้ น ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงใน
เรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทารายการเปรี ยบเทียบกับ
ลักษณะ และ/หรือ ขนาดของบริษัทฯ (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศ เรื่องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่
กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่ง
รายการดังต่อไปนี้ คือ
7.

กรณีที่ บริษัท ย่อ ยตกลงเข้า ทารายการกับบุ คคลที่เกี่ย วโยงกันของบริ ษัทฯ หรือ บริษั ทย่อ ย หรื อ
รายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สินของบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จากัดเพียง
กรณีดังต่อไปนี้
7.1

การโอนหรื อ สละสิ ท ธิ ป ระโยชน์
ความเสียหายแก่บริษัทย่อย

รวมตลอดถึ ง การสละสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งที่ มี ต่ อ ผู้ ที่ ก่ อ

7.2

การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น

7.3

การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย

7.4

การเข้าทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวม
กิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

7.5

การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสาคัญ
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8.

การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้าประกัน การทานิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้อง
รับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นใน
จานวนที่มีนัยสาคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

9.

การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

10.

รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อย
อย่างมีนัยสาคัญ

11.5.2 ก่อนบริษัทย่อยเข้าทารายการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษั ทฯ ด้วยคะแนน
เสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
1.

กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
รายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อ
คานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทารายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนาดของ
บริษัทฯ (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศเรื่องการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มา
บังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2.

การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน
และ/หรือ ทุนชาระแล้วของบริษัทย่อ ยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือ หุ้นเดิมของผู้ถือ หุ้น หรือ
การดาเนินการอื่นใดเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กาหนด
ในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลทาให้บริษัทฯ ไม่มีอานาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้
ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนาหลักเกณฑ์
การคานวณขนาดของรายการตามที่กาหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิ น
มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ

3.

การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะเลิก
นั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่กาหนด
ไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4.

รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท
ย่อยอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคานวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทารายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณขนาดของรายการตามที่กาหนดไว้
ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้อง
ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงิน และ
ผลการดาเนิน งานของบริษัท ย่อ ย ซึ่ งรวมถึ งแต่ไม่ จากัดเพียงการแก้ไขข้อ บังคั บของบริษัทย่อ ย
ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

11.5.3 คณะกรรมการของบริษัทฯ จะติดตามดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (โดย
อนุโลม) ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ
11.5.4 คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องดาเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และ
ระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งกาหนดมาตรการในการติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่ทาให้มั่นใจได้ว่าการดาเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายและประกาศ เรื่อง
การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างแท้จริงและ
ต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูล ฐานะทางการเงิน และผลดาเนินการ การทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญ และรายการที่มีนัยสาคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และการดาเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในการกากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อ ยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้อ งตาม
ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (แล้วแต่กรณี)
11.5.5 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและ
ผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือ
จ าหน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี นั ย ส าคั ญ ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ ทราบโดยครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และภายใน
กาหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กาหนด อนึ่ง ให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อ ย
พิจารณาการเข้าทารายการระหว่างกั น การได้มาหรือ จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสาคัญ ของ
บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย โดยน าประกาศเรื่ อ งการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ ประกาศเรื่ อ ง
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาใช้บังคับโดยอนุโลม

2.

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนาส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยให้ทราบถึงความสัมพันธ์
และการทาธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
หลี ก เลี่ ยงการทารายการที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ง ทางผลประโยชน์ หรื อ บริ ษั ท ฯ โดย
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยทราบภายในกาหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กาหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคานึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อยเป็นสาคัญ
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ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วน
ได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย
อนึ่ง การกระทาดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทาที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
(ก)

การท าธุ ร กรรมระหว่า งบริ ษัท ฯ หรือ บริ ษั ทย่ อ ยกับ กรรมการ ผู้บ ริห าร หรื อ บุค คลที่ มี
ความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

(ข)

การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อ ยล่วงรู้มา เว้นแต่
เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(ค)

การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับที่
บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อ ย (แล้วแต่กรณี) กระทาและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือ หลัก
ปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

3.

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยาย
ธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ
ผ่านรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน และเข้าชี้แจงหรือนาส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
กรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอ

4.

กรรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งน าส่ ง ข้ อ มู ล หรื อ เอกสารที่ เ กี่ ย วด้ ว ย
การดาเนินงานให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามเหมาะสม

5.

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยต้องชี้แ จงหรือส่งเอกสารประกอบแก่บริษัทฯ
ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสาคัญใด ๆ

6.

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และรัดกุมเพียงพอเพื่อ ป้อ งกันการทุจริตที่อ าจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ รวมทั้งควรจัดให้มีร ะบบงานที่
ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทารายการที่มีนัยสาคัญตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดได้อ ย่างต่อเนื่อ งและน่าเชื่อถือ และมีช่อ งทางให้กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ในการติดตามดูแลผลการดาเนินงานและ
ฐานะการเงิน การทารายการระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ การทารายการ
ระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทารายการที่มีนัยสาคัญของ
บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวใน
บริษัทฯ โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษั ทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทา
ไว้อย่างสม่าเสมอ
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11.5.6 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมถึง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อ มูลภายในของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ทั้งที่ได้มาจากการกระทาตามหน้าที่หรือในทางอื่นทางใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยสาคัญต่อ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อ ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
11.5.7 บริษัทฯ จะต้องดาเนินการให้มีกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนตามที่บริษัทฯ กาหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในการพิจารณาวาระที่มี
สาระสาคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครั้ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดเพิ่มเติมนโยบายการกากับดูแลบริษัทย่อยฯ ที่เกี่ยวข้องไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และ
เพื่อ ให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ และ
เพื่ อ ให้บ ริ ษัท ฯ มี กลไกในการก ากั บดู แ ลบริษั ท ย่อ ยและบริษั ท ร่ว มทั้ ง ทางตรงและทางอ้อ ม รวมทั้ งมี แ นวปฏิ บัติ ใ น
การบริ ห ารงานของบริ ษั ท ย่อ ยและบริ ษัท ร่ วมเพื่ อ ดู แ ลรัก ษาผลประโยชน์ ใ นเงิ น ลงทุ น ของบริษั ท ฯ โดยบริ ษั ทฯ ได้
ดาเนินการบังคับใช้นโยบายการกากับดูแลบริษัทย่อยฯ และอานาจอนุมัติและดาเนินการ (DOA) ในบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ผ่านการลงนามรับทราบโดยกรรมการในบริษัทย่อยที่บริษัทฯ แต่งตั้งหรือผ่านการอนุมัติโดยที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)
11.6

การใช้ผู้สอบบัญชีนอกเครือข่ายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

เนื่อ งด้ วยเกณฑ์ การขออนุญ าตตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อ ง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 18 (6)(ข) กาหนดให้งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่
ประกอบธุร กิจหลักของบริษัทฯ ต้อ งผ่านการตรวจสอบหรือ สอบทานโดย (1) ผู้สอบบัญ ชีข องผู้ข ออนุญ าตเว้นแต่
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถทาการสอบบัญชีได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่บริษัทดังกล่าว
จัดตั้งขึ้น หรือ (2) ผู้สอบบัญ ชีท้อ งถิ่นซึ่งสังกัดสานักงานสอบบัญ ชีที่เป็นเครือข่ายเดียวกับ สานักงานสอบบัญ ชีของ
ผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต โดยสานักงานสอบบัญชีทั้งสองแห่งนั้นเป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full member) ของ
เครือข่ายดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ผู้ สอบบัญ ชีข องบริษัทย่อ ยและบริษัทร่ว มที่ประกอบธุร กิจหลัก ของบริ ษัทฯ เกือ บทั้ง หมดเป็ น
เครือข่ายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ เครือข่ายไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ยกเว้นเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท
บ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศมอริเชียสและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม
(Sub Holding Company) ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมในประเทศจีนมีผู้สอบบัญชีเป็นเครือข่าย
เคพีเอ็มจีในประเทศมอริเชียส (“เคพีเอ็มจี”) เนื่องจากในขณะที่บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ จัดตั้งขึ้นนั้น บริษัทฯ ได้
พิจารณาค่าใช้จ่ายและความจาเป็นที่ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่ อยู่ในเครือข่ายเดียวกันแล้ว บริษัทฯ เห็นว่าเคพีเอ็มจีได้เสนอ
ค่าใช้จ่ายในระดับที่เหมาะสมกว่า และการใช้ผู้สอบบัญชีเครือข่ายอื่นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดทางบการเงิน
ของบริ ษั ทฯ เนื่ อ งจากผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ยในล าดั บถั ด ไปทั้ งหมด ได้แ ก่ บริ ษั ทย่ อ ยที่ ถื อเงิ น ลงทุน ทางอ้ อ ม
(Sub Holding Company) และบริษัทย่อยที่ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามีผู้สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ นอกจากนี้เคพีเอ็มจีเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานไม่ด้อยกว่าผู้สอบบัญชีในเครือข่าย
เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสาคัญ กับการเปิดเผยข้อ มูลและความโปร่งใสโดยกาหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล
ความโปร่งใสรายงานทางการเงินและการดาเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศ
ทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา
อย่างสม่าเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่าง
เคร่งครัด
ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
หรือราคาหลักทรัพย์ ในส่วนของกรรมการได้มีกาหนดข้อปฏิบัติไว้ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558
และคู่มือจริยธรรมธุรกิจดังนี้
11.7.1 การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
(ก)

ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน
และในเรื่องการทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

(ข)

ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูล ภายในแก่บุคคล
อื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

(ค)

ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้น
สภาพการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว

11.7.2 การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
(ก)

บริษัทฯ กาหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอ านาจในการให้สัมภาษณ์หรือ ตอบคาถาม
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ข้อมูลได้โดยได้รับ
อนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ข)

บริษัทฯ กาหนดให้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้จัดการกองทุน
นักลงทุน สถาบันการเงิน และสายสื่อสารองค์กรเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน

(ค)

กรณีที่มีบุคคลภายนอกติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ หากเป็นผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสอบถามให้
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ตอบ หากเป็นสื่อมวลชนสอบถามให้สายสื่อสารองค์กรเป็นผู้ตอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาส
จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุ รกิจ
ที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณี
ที่จาเป็นต้อ งทารายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้อ งดูแ ลให้ทารายการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เหมือ นการทา
รายการกั บบุ ค คลภายนอก ทั้ ง นี้ กรรมการ ผู้ บ ริ หาร หรือ พนัก งานที่มี ส่ วนได้ เ สีย ในรายการนั้น จะต้ อ งไม่มี ส่ วนใน
การพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษั ทฯ จดทะเบียนอย่า งเคร่ง ครัด นอกจากนั้ นในแนวปฎิ บัติข องกรรมการบริษัท ได้มี การกาหนดแนวทางสาหรั บ
กรรมการหากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ ทราบโดย
เคร่งครัด
ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ว่าจ้างบมจ. บ้านปู โดยนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จาก
บุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ต รงกับความรับผิดชอบ
และห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ทาซ้า ลบทิ้ง หรือทาลายข้อมูลที่มีการป้องกันใด ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือ
พนักงานที่มีส่วนร่วมในการทางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่ง
งานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหาร
และพนักงานเหล่านั้นจะมีการทาสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) กับบริษัทฯ จนกว่าจะ
มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
11.8

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

11.8.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษั ท ฯ จ่ ายค่ า ตอบแทนจากการสอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยและงบการเงิ น รวมให้ แ ก่ บ ริ ษั ท
ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PwC) สาหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวนทั้งสิ้น
50,000 บาท
นอกจากนี้ สาหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ PwC สาหรับ
การสอบบัญชี (Audit Fee) เป็นจานวนทั้งสิ้น 1,220,000 บาท
ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็น
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
11.8.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ PwC สาหรับการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการเสนอขายครั้งนี้ เป็นจานวน 5,190,000 บาท
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