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คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเนื่องจากพจิารณา 

เหน็ว่าเป็นกลไกส าคญัในการน าไปสูก่ารมรีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได ้ซึง่จะชว่ยสรา้งความเชือ่มัน่และความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ ผูม้สี่วนไดเ้สยี และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย โดย
การมกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่จีะเป็นเครื่องมอืเพื่อเพิม่มลูค่า สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั รวมทัง้ส่งเสรมิ
การเตบิโตอยา่งยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในระยะยาว  

 
ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึก าหนด  “นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ”  เพือ่ยดึถอื 

เป็นแนว ทางปฏบิตัทิีด่ขีองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ  อย่างเตม็ก าลงั
ความสามารถและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจด
ทะเบยีน กฎ ระเบยีบ และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
  คณะกรรมการบรษิทั ควิทซี ี เอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) จะพยายามดูแลใหม้กีารปฏบิตัติาม
นโยบายและแนวปฏบิตัไิวอ้ยา่งเครง่ครดั  และจะมกีารตดิตามการปรบัปรงุหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบั
บรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเป็นประจ าทกุปี บนแนวทางการด าเนินธุรกจิทีย่ดึมัน่ใน
ความถกูตอ้งและโปร่งใส  เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งและสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทกุฝา่ยของบรษิทัฯ  และความมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาเพื่อยกระดบัการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ไปสู่แนวปฏบิตัิ
อนัเป็นเลศิ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    ในนามคณะกรรมการ 
                                                            บรษิทั ควิทซี ี เอนเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
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หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 

บรษิทัฯ ตระหนักและให้ความส าคญัในสทิธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น  รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภท
สถาบนั ได้แก่ สทิธกิารซื้อขายหรอืโอนหุน้ สทิธใินการทีจ่ะได้รบัส่วนแบ่งก าไรของกจิการ สทิธใินการได้รบั
ขอ้มลูขา่วสารของกจิการอยา่งเพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
แต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องที่มผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปนัผล 
การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบั การลดทนุหรอืเพิม่ทนุ เป็นตน้  
 นอกเหนือจากสทิธิพื้นฐานต่างๆ ขา้งต้นแล้ว บรษิัทฯ ยงัได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการ
สง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้  ดงันี้ 

 จดัส่งหนังสอืนัดประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 21 วนั โดยจะระบุ
วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุม  กฎเกณฑต์่างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีง
ลงมติ ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน 
รวมทัง้เผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวไวใ้น Website ของบรษิทัทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ   อย่าง
น้อย 1  เดอืน  เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ได้มเีวลาศกึษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า
เพยีงพอกอ่นไดร้บัขอ้มลูในรปูแบบเอกสารจากบรษิทั 

 บรษิทั ฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบตัสิ าหรบัระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี เพื่อให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ดงันี้ 

วาระที ่1   พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
วาระที ่2   พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
วาระที ่3   พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ  

   31 ธนัวาคม ปีทีผ่า่นมา 
วาระที ่4   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปีทีผ่า่นมา 
วาระที ่5   พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
วาระที ่6   พจิารณาอนุมตัจิ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
วาระที ่7   พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัช ี
               ประจ าปี 
วาระที ่8   เรือ่งอืน่ๆ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามประเดน็ส าคญัต่างๆ  

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะ
ใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหนึ่ง
แบบใดทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มหนงัสอืนดัประชมุ 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ ถงึคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ล่วงหน้ากอ่นวนัประชมุผูถ้อืหุน้ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วนั ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั
ฯ หรอืทาง อเีมล์ของนักลงทุนสมัพนัธ์ โดยแจง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย  
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 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละ
อสิระ  

 บรษิัทฯ อ านวยความสะดวกใหผู้ถ้ือหุ้นได้ใชส้ทิธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่าง
เตม็ที ่โดย บรษิทัจะจดัประชมุในวนัท าการทีโ่รงแรมซึง่อยูใ่นเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ที่มี
การคมนาคมทีส่ะดวกต่อการเดนิทางมาร่วมประชุมของผูถ้อืหุน้ และจดัเตรยีมอากรแสตมป์ 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีร่บัมอบฉนัทะ 

 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ทกุคน เขา้รว่มการประชมุผูถ้อืหุน้โดยพรอ้มเพรยีง 
และรว่มตอบขอ้ซกัถามต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 เมือ่การประชมุแลว้เสรจ็ บรษิทัฯ จะเผยแพรผ่ลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามญั
และวสิามญัผูถ้อืหุน้ในวนัท าการถดัไปบน website ของบรษิทั และจดัท ารายงานการประชุมโดย
แสดงขอ้มูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทฯ ภายใน 14 วนั นับจากวนั
ประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 

 บรษิทัน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับคะแนนและ
แสดงผล เพือ่ใหก้ารด าเนินการประชมุสามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แมน่ย า 

 

หมวดท่ี 2    กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั (The Equitable Treatment of 
Shareholders) 
 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัแิละคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมและเป็นธรรม ทัง้
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นคนไทยหรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิผูถ้อืหุน้รายใหญ่
หรอืผูถ้อืหุน้รายยอ่ย  โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธติ่างๆ ขัน้พืน้ฐานทีเ่ทา่เทยีมกนั 

 บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระหรอืบุคคลอืน่เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ได ้

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอเรือ่งเพือ่บรรจุเป็นวาระ และเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ซึ่งได้เผยแพร่
รายละเอยีดในเว็บไซต์ของบรษิัท ฯ ที่ http://www.qtc-energy.com โดยให้เสนอมายงับรษิัทฯ 
ล่วงหน้า 3 เดอืนกอ่นการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 บริษัทฯ ไม่มกีารเพิม่วาระการประชุมที่ไม่มกีารแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูกอ่นการตดัสนิใจ 

 คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน และสนับสนุน
ใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง เพือ่ความโปรง่ใสและตรวจสอบได้ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ  (Insider 
Trading) ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งซึง่รวมถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้ง  รวมตลอดถงึ
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าวทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูรวมถงึไดก้ าหนด

http://www.qtc-energy.com/
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บทลงโทษเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ  หรอืน าขอ้มลูของบรษิทัฯ  ไปใชเ้พื่อประโยชน์
สว่นตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการป้องกนัการน าขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชน์ 

 การใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  เกีย่วกบัภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอื
ครองหลกัทรพัย์ในบรษิัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

หมวดท่ี 3 บทบำทของผูมี้ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีและปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรมต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 พนักงาน : บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัของพนักงานทุกคนในบรษิทัฯ ซึ่งจะมสี่วนร่วมใน
การขบัเคลื่อนใหบ้รษิทัฯ สามารถพฒันาการด าเนินธุรกจิต่อไปในอนาคต บรษิทัฯ จงึมุ่งเน้นใน
การพฒันาศกัยภาพและความรู้ความสามารถ และทกัษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
พจิารณาใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามความรูค้วามสามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการ
ดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท างานโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในการ
ท างาน  ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดถ้อืปฏบิตัติ่อพนกังานทกุรายอยา่งเทา่เทยีมและเป็นธรรม    

 คู่คา้และเจา้หนี้ : บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติ่อคู่คา้ทัง้ทีเ่ป็น Supplier และเจ้าหนี้ทางการเงนิอย่างเป็น
ธรรม เสมอภาค ไม่เอารดัเอาเปรยีบ โดยปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการคา้ และ/หรอืขอ้ตกลงตาม
สญัญาทีท่ ารว่มกนัอยา่งเครง่ครดั เพือ่พฒันาความสมัพนัธท์างธุรกจิทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชน์ของทัง้
สองฝา่ย 

 ลกูคา้ : บรษิทัฯ เอาใจใสแ่ละรบัผดิชอบต่อลกูคา้โดยเน้นการผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้อย่างครบถ้วน การรกัษาความลบัของลูกค้า 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญัต่อการก าหนดราคาขายสนิคา้ทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ลูกคา้อย่าง
เทา่เทยีมกนั 

 คูแ่ขง่ : บรษิทัฯ ประพฤตติามกรอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่แีละกฎหมายทีก่ าหนดไว ้รกัษาบรรทดั
ฐานของขอ้พงึปฏบิตัใินการแขง่ขนั และหลกีเลีย่งวธิกีารไมส่จุรติเพือ่ท าลายคูแ่ขง่ 

 ชมุชนและสงัคม : บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั บรษิทัฯ 
เน้นการปลูกฝงัจติส านึก ความรบัผดิชอบและพฒันาคุณภาพชวีติของทุกคนในชุมชนและสงัคม
ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่
กระท าการใดๆ ทีข่ดัหรอืผดิกฎหมาย  

 บรษิทัฯ มมีาตรการชดเชยในกรณีทีผู่ม้สี่วนไดเ้สยีได้รบัความเสยีหายจากการทีบ่รษิทัฯละเมดิ
สทิธติามกฎหมายของผูม้สีว่นไดเ้สยี  ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั 

 บรษิทัฯ ประกาศใหท้ราบทัว่กนัว่า กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีร่บัทราบขอ้มลูภายในทีม่ี
นัยส าคญัทีอ่าจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลกัทรพัย์ จะต้องระงบัการซื้อขาย
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หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนทีบ่รษิทัฯ จะมกีารประกาศผลการด าเนินงาน หรอื
ขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 บรษิทัฯ มแีนวทางการด าเนินการทีช่ดัเจนกรณีมผีูแ้จง้เบาะแสเกีย่วกบัการท าผดิกฎหมาย ความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในบกพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณ โดย
สามารถแจ้งผ่านช่องทางจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท   บริษัทฯ ได้มกีาร
ก าหนดมาตรการคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแสไวแ้ลว้ 

 

หมวดท่ี 4 กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้
รายงานขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนขอ้มูลที่
ส าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่มผีลกระทบต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้ ี
ส่วนได้เสยีของบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ทัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มูลอย่างเท่าเทยีมกนั โดยมกีาร
เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบรษิทัฯ ต่อผู้ถอืหุน้ และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้มูลของ
ตลาดหลกัทรพัย ์และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ   

คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนักถงึความรบัผดิชอบและมุ่งมัน่ทีจ่ะดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสอย่างเครง่ครดั ดงันี้ 

 บรษิัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ  แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) พรอ้มทัง้มกีารเผยแพร่
ขอ้มูลดงักล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบรษิทัฯ ทัง้ที่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ  โดยมกีาร
ดแูลปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 

 คณะกรรมการรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายก ากบัดูแลกจิการผ่านทางแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 คณะกรรมการจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงนิแสดง
ควบคูไ่ปกบัรายงานของผูส้อบบญัช ีและจดัใหม้รีายงานการก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

 คณะกรรมการมกีารเปิดเผยรายชื่อ บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในแต่ละปี
ผา่นทางแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

 บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูผา่นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ56-1)  
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีาร
รายงานการเปิดเผยขอ้มลู เกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ   
ซึง่มกีารเปิดเผยขอ้มลูดงัหวัขอ้ต่อไปนี้ (1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ (2) ลกัษณะการ
ประกอบธุรกจิ (3) ปจัจยัความเสีย่ง (4) ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ (5) ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
(6) ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอื่น (7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (8) โครงสร้างการจัดการ         
(9) การก ากบัดแูลกจิการ  (10) ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (11) การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการ
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ความเสีย่ง (12) รายการระหว่างกนั (13) ขอ้มูลทางการเงนิที่ส าคญั (14) การวเิคราะห์และค าอธบิาย
ของฝา่ยจดัการ 

 คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลกัทรพัยเ์ป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 กรรมการ และผูบ้รหิาร 4 รายแรกนบัจากกรรมการผูจ้ดัการ มหีน้าทีต่อ้งจดัท ารายงานการมสี่วน
ได้เสยีของตนเองและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งต่อประธานกรรมการบรษิทั และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ และเปิดเผยขอ้มูลให้กรรมการทุกท่านทราบ ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 และคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มนีโยบาย ใหพ้นักงานระดบับรหิาร 
ต าแหน่งผูจ้ดัการฝา่ย ตอ้งจดัท ารายงานการมสี่วนได้เสยีของตนเองและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อ
ความโปรง่ใสและเป็นธรรม ในการด าเนินธุรกจิ โดยรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ  รบัทราบ
ทกุปี 

 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารด ารงรกัษาไวซ้ึง่ระบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล เพื่อใหม้ัน่ใจ
ได้อย่างมเีหตุผลว่าการบนัทกึขอ้มูลทางการบญัชมีคีวามถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะ
ด ารงรกัษาไว้ซึ่งทรพัย์สนิ และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิการทุจรติหรอืการ
ด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั รวมถึงมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงนิ 
รายการระหว่างกนั และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ 

 บรษิัทฯ ได้ก าหนดให้มหีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อท าหน้าที่สื่อสารกบับุคคลภายนอก 
ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุทัว่ไป นกัวเิคราะห ์ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

1) เปิดเผยสารสนเทศทีส่ าคญัใหป้ระชาชนทราบ 
2) เผยแพรส่ารสนเทศต่อประชาชนอยา่งทัว่ถงึ 
3) ชีแ้จง้กรณีทีม่ขีา่วลอืหรอืขา่วสารต่างๆ 
4) การเปิดเผยในเชงิสง่เสรมิทีไ่มม่เีหตุอนัควร 
5) การซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทจดทะเบียน โดยใช้ขอ้มูลภายใน ได้อย่าง

ถกูตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา เทา่เทยีม โปรง่ใสและเป็นธรรม 
6) การด าเนินการเมื่อมกีารซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบียนผดิไปจาก

สภาพปกตขิองตลาด 
โดยจดัใหม้ชี่องทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการตดิต่อ ดงันี้ 
 โทรศพัท ์    :   (66)2379 3089 ต่อ 241 
 โทรสาร      :   (66)2379 3099 
 Email        :   ir@qtc-energy.com 
 Website    :   http://www.qtc-energy.com/irs/investor_th.html 

นอกจากนี้   บรษิทัฯ ก าหนดใหบุ้คคลผูม้อี านาจในการใหข้อ้มลูดงักล่าว ไดแ้ก่ ประธาน
กรรมการบรหิาร หรอื กรรมการผูจ้ดัการ 

mailto:ir@qtc-energy.com
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 บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหบุ้คคลทีม่อี านาจในการประสานงานการเปิดเผยขอ้มลูกบัตลาดหลกัทรพัย ์
(Contact Person) ดงันี้ 

1) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ไดแ้ก่ รายการไดม้า/จ าหน่ายไป ซึง่สิ้น
ทรพัย ์รายการเกีย่วโยง ก าหนดวนัประชุมผูถ้อืหุน้ การเปลีย่นแปลงกรรมการ
และผูส้อบบญัช ีการยา้ยทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และ
โครงการลงทนุ การจ่าย/งดจ่ายเงนิปนัผล เป็นตน้ โดยกรรมการผูจ้ดัการ 

2) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบญัช ีไดแ้ก่ งบการเงนิประจ าปีและ
งบการเงนิรายไตรมาส แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) โดยกรรมการผูจ้ดัการ 

 การให้ข่าวสารทัว่ไปส าหรับการบริหารองค์กร กับสื่อสารมวลชนโดยก าหนดให้ประธาน
กรรมการบรหิาร หรอื กรรมการผูจ้ดัการ มหีน้าทีใ่นการใหข้อ้มูลขา่วสารที่เกีย่วกบัการบรหิาร
จดัการองคต์่อสือ่สารมวลชน 

 ก าหนดบุคคลผูป้ระสานงาน (Contact Person) กบัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1) บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนดให้ เลขานุการ

บรษิทั ฯเป็นผูป้ระสานงาน 
2) ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ก าหนดให ้

เลขานุการบรษิทัฯ เป็นผูป้ระสานงาน 
  

หมวดท่ี 5  ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of 
Directors)  
 

5.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
 

 5.1.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  
โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการอย่างน้อย 5 คน กรรมการ
อสิระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่ที่
ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และ
ไม่จ ากดัจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง ปจัจุบนั  บรษิัทฯ  มีกรรมการตรวจสอบ
จ านวน 3 ทา่น โครงสรา้งกรรมการดงักล่าวจะท าใหเ้กดิการถ่วงดุลในการออกเสยีงเพื่อ
พจิารณาในเรื่องต่างๆ   และบรษิทัฯ มนีโยบายใหผู้ท้ีจ่ะเป็นประธานกรรมการตอ้งเป็น
กรรมการอสิระเทา่นัน้ 

   
 5.1.2 ควำมหลำกหลำยของกรรมกำร 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบรษิทัฯ ที่
จะตอ้งสรรหา ส าหรบัผูท้ีจ่ะมาปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นกรรมการ  โดยจะพจิารณาจากทกัษะ
ทีจ่ าเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงพจิารณาจากวชิาชพี ความ
เชีย่วชาญเฉพาะดา้น โดยไมจ่ ากดัเพศ   



                                                                                                         นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 10 
 

 
 5.1.3 คณุสมบติัของกรรมกำร 

คณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในระดบัต าแหน่งผูบ้รหิารจากองคก์รต่างๆ จงึสามารถน าประสบการณ์ 
ความรูค้วามสามารถมาพฒันาและก าหนดนโยบายทศิทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทั
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ และก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัทฯ และผู้ถือหุ้น โดย
คณะกรรมการบรษิัทฯ จะมบีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมของ
องค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการ
ปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการและประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตาม
แผนทีว่างไว้ และคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัจด
ทะเบยีนไดไ้มเ่กนิ 3 แหง่   

   
 5.1.4 คณุสมบติัของกรรมกำรอิสระ 

บรษิทั ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั คอื กรรมการทีม่ไิดเ้ป็น
กรรมการบรหิาร (Non-Executive Director) และไมไ่ดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานประจ า
และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทั บรษิทัไดก้ าหนดคณุสมบตัิเทา่กบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยผูท้ีไ่ดร้บัเสนอชือ่เป็นกรรมการอสิระของบรษิทั  
มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามนิยามทีก่ าหนด ดงันี้ 

 (1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิัท
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลของบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยนับ
รวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

 (2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้
เงนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัท
ร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะได้พน้
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ 
ก.ล.ต. 

 (3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของ
ผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็น
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

  (4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ 
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บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เว้นแต่จะไดพ้น้
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

  (5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอสิระ ผู้บรหิาร หรอืหุ้นส่วนผู้จดัการของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี
กอ่นวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

  (6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษา
กฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ใน
กรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ
ซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัทีย่ ื่นค า
ขออนุญาตต่อส านกังาน 

  (7) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

  (8) ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการ 
   ด าเนินงานของบรษิทั  
                             (9)  ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของผู้

ขออนุญาตหรอืบรษิทัยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการ
ทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้
เกนิร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของผูข้ออนุญาต
หรอืบรษิทัยอ่ย 

 5.1.5 บรษิทัฯ มนีโยบายในการแบ่งแยกต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  ให้
เป็นคนละบุคคลกนั เพื่อป้องกนัมใิห้บุคคลใดมอี านาจเบ็ดเสรจ็ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ จะเป็นผู้ก าหนดอ านาจหน้าที่ และคดัเลือก
บุคคลเพือ่เขา้ด ารงต าแหน่งดงักล่าว 

 5.1.6 จ านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบั 
ดูแลกจิการทีด่ ีและคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัจด
ทะเบยีนไดไ้มเ่กนิ 3 แหง่   

 5.1.7  กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ สามารถด ารงต าแหน่ง  
   กรรมการบรษิทัอืน่ไดไ้มเ่กนิ 3 บรษิทั โดยตอ้งผา่นความเหน็ชอบของ 
   คณะกรรมการบรษิทัฯ กอ่น 
 5.1.8  กรรมการอสิระแต่ละคนด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระต่อเนื่องได้ไมเ่กนิ 9 ปี 
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 5.1.9  คณะกรรมการมกีารแต่งตัง้กรรมการคนใหมเ่พือ่ต่อจากวาระทีเ่หลอือยูข่อง 
        กรรมการคนกอ่นหน้า โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 

 5.1.10 คณะกรรมการไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการด ารงต าแหน่งในบรษิทัอืน่ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 
   ทราบในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  
   (แบบ 56-2)  
 5.1.11 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทัฯ เพือ่ใหม้หีน้าทีแ่ละความ 
       รบัผดิชอบ ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ดงันี้ 

       1. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้  
    (ก) ทะเบยีนกรรมการ 
            (ข) หนงัสอืนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุ  
                                         คณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ บรษิทัฯ 
    (ค) หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 
            2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร 
            3. ด าเนินการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 
5.2 คณะกรรมกำรชุดย่อยในคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
 

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ยงัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกจิการของ
บรษิทัฯ ดงันี้ 
 1. คณะกรรมการบริหาร   บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้ก าหนดแนวทางและ   

 กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ  ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
 บรษิทัฯ และเพือ่ใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่งคล่องตวั  

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทัฯ มกีรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 3 ท่าน เพื่อปฏบิตัหิน้าที่
เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะตอ้งมคีวามรู้
และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ ได ้

 3. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล ประกอบดว้ยกรรมการ
อสิระ 2 ใน 3 โดยประธานฯเป็นกรรมการอสิระ ท าหน้าทีส่รรหาและคดัเลอืกบุคคลเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบรษิทัฯ ตดิตามการท าแผนสบืทอดต าแหน่ง
งาน ประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ เสนอนโยบายจ่ายค่าตอบแทน 
และผลประโยชน์อื่นส าหรบัคณะกรรมการบรษิัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ
ผู้จดัการ และรองกรรมการผู้จดัการ และพจิารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ อตัราค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิาร
ใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั ก ากบั
ดแูลใหก้ารปฏบิตังิานของบรษิทัเป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาลของหน่วยงานต่างๆ เช่น 
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ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เป็นตน้  

 4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิัทฯ มกีรรมการบรหิารความเสีย่ง  เพื่อปฏิบตัิ
หน้าทีใ่นการก ากบัดูแลกระบวนการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร      ใหส้อดคลอ้งกบั
แผนธุรกจิ นโยบายและกลยุทธ์ อย่างเหมาะสมตามขอบเขตที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

5.3 บทบำท หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 

  บรษิทัฯ ก าหนดให้กรรมการบรษิทัฯ ปฏบิตัิตามขอ้พึงปฏิบตัทิีด่ ีส าหรบักรรมการบรษิทัจด
ทะเบยีน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตอ้ง
เขา้ใจและทราบถงึบทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบของตน และต้องปฏิบตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยความ 
ซื่อสตัย์ สุจรติ และค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส าคญั โดยมีบทบาท หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 
 

1. จดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนั 
 สิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทัฯ 
2. ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัอยา่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 
3. จดัใหม้รีะบบการบญัช ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีม่คีวามน่าเชือ่ถอื 

ได้รวมทัง้ดูแลใหม้รีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหิารความ
เสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

4. จดัใหม้กีารท างบดุลและงบก าไรขาดทนุของบรษิทัฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัช ี
ของบรษิทัฯ ซึ่งผูส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
และอนุมตั ิ

5. ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั (Direct) และก ากบัควบคุมดูแล 
 (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่
 ก าหนดไว้  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อเพิ่มพูลมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 สงูสดุใหแ้กก่จิการและความมัง่คัง่สงูสดุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ (Maximize  Economic Value 
 and Shareholders’ Wealth) นอกจากนี้  คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการ
 ก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ         ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น 
 การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั   และการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิทีส่ าคญัหรอื
 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

6. พจิารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัแิผนการขยายธรุกจิโครงการลงทนุขนาดใหญ ่
 ตลอดจนการเขา้รว่มลงทนุกบัผูป้ระกอบการรายอืน่ๆ ทีเ่สนอโดยฝา่ยบรหิาร  
7. ตดิตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเนื่อง 
8. พจิารณาก าหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน  มอี านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร 
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กรรมการผู้จดัการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เป็นตน้ รวมถงึการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ทัง้นี้ การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดนัน้ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่ าให ้ คณะกรรมการบรหิาร กรรมการ
ผูจ้ดัการ  และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการที่
อาจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใดท ากบับรษิทัหรอื
บรษิทัย่อย (ถ้าม)ี ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

9. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอืน่ใด 
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามทีค่ณะกรรมการ
เหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ 
เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร ทัง้นี้ การมอบ
อ านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพจิารณา
และอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มสี่วนได้เสีย หรอือาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีจ่ะท าขึน้กบับรษิทั หรอืบรษิัทย่อย    (ถ้าม)ี 
เวน้แต่เป็นการอนุมตัริายการธุรกจิปกตแิละเป็นไปตามเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป หรอืเป็น
ตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัิไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารตามทีก่ าหนดเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ /หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ /หรอืประกาศ 
อืน่ใดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

10. คณะกรรมการไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เป็นลายลกัษณ์ 
อกัษรมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และทบทวนนโยบาย ดังกล่าวอย่าง    
น้อยปีละ 1 ครัง้และส่งเสรมิใหจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกจิทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อให้
กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนเขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมที ่บรษิทัใชใ้นการ
ด าเนินธุรกจิและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักล่าวอย่างจรงิจงัรวมถงึการ
ก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk  Management Policy)      การประเมนิ
ประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 
 5.4 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
  บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายเกีย่วกบัจ านวนองคป์ระชมุคณะกรรมการว่า จะตอ้งมกีรรมการอยู่ไม่
น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึเป็นองคป์ระชุม  และ ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินหอ้ง
ประชมุตอ้งมกีรรมการอยูไ่มน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
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  คณะกรรมการบรษิทัฯ ปฏบิตัหิน้าทีผ่า่นการประชมุของคณะกรรมการบรษิทัฯ ดงันี้ 
1) บรษิทัฯ มกีารจดัท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทัง้ปี และแจ้งให้

กรรมการแต่ละทา่นทราบ 
2) คณะกรรมการของบรษิทัฯ จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างน้อย 3 เดอืน

ต่อครัง้ และอาจมกีารประชมุพเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็น โดยการประชุมแต่ละครัง้ได้
มกีารก าหนดวาระในการประชุมอย่างชดัเจนและมกีารส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
รายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพยีงพอกอ่นเขา้รว่มประชมุ รวมทัง้ไดม้กีารจดบนัทกึรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และจดัเกบ็รายงานการประชุมทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทัฯ พรอ้ม
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได ้

3) ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูพ้จิารณาเลือกเรื่องเขา้วาระการประชุม
คณะกรรมการ ทัง้นี้ กรรมการแต่ละคนมอีสิระทีจ่ะเสนอเรือ่งเขา้สูว่าระการประชมุ 

4) ประธานกรรมการจดัสรรเวลาในการประชุมให้เพยีงพอทีฝ่่ายบรหิารจะเสนอเรื่อง และ
กรรมการจะอภปิรายปญัหาส าคญักนัอย่างรอบคอบ โดยมกีารจดัท าบนัทกึการประชุม
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็ไวส้ าหรบักรรมการและผูเ้กีย่วขอ้ง ตรวจสอบได้ 

5) คณะกรรมการสนบัสนุนใหผู้บ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการ
เพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาโดยตรง  และเพื่อมี
โอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูส าหรบัใชป้ระกอบการพจิารณาแผนการสบืทอดงาน 

6) บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่อ
อภปิรายปญัหาต่าง ๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจโดยไม่มฝีา่ยจดัการร่วมดว้ย 
และแจง้ผลการประชมุใหก้รรมการผูจ้ดัการ 

7) คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้เีลขานุการคณะกรรมการบรษิทั ฯ ท าหน้าทีใ่หก้ารสนับสนุนการ
จดัเตรยีมระเบยีบวาระการประชุม ท าหนังสอืเชญิประชุม ดูแลและจดัการประชุม จดัเกบ็
เอกสารเกี่ยวกบัการประชุม และจดัท ารายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อ
ประธานกรรมการกอ่นทีจ่ะน าเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุ 

 
 5.5 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 
 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็น
ประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  เพือ่ใหท้ราบถงึปญัหาและอปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทีผ่า่นมา  เพื่อใหก้ารท างาน
ของคณะกรรมการมปีระสทิธิผลมากขึ้น เพราะทราบถงึความรบัผดิชอบของตนเองได้ชดัเจน และเพื่อช่วย
ปรบัปรงุความสมัพนัธร์ะหว่างคณะกรรมการบรษิทักบัฝา่ยจดัการ  รวมถงึแนวทางการปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี  
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 5.6 ค่ำตอบแทน  
  

  บรษิทัฯ มกีารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในระดบัทีเ่หมาะสมและเป็นอตัราที่
เพยีงพอส าหรบัการรกัษากรรมการและผูบ้รหิารทีม่คีุณภาพไวโ้ดยไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ากเกนิควร และ
อยู ่ในระดบัทีส่ามารถเทยีบเคยีงได ้กบับรษิทัในกลุ ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปจัจัยที่จะน ามาพิจารณา 
ประกอบดว้ย ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ ทัง้นี้ การจ่ายค่าตอบแทน
ของกรรมการจะต้องผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของ
ผูบ้รหิาร จะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดไว ้ซึง่จะพจิารณาจากภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ส าหรบักรรมการทีเ่ป็นกรรมการชดุยอ่ย จะไดร้บัคา่ตอบแทนตามบทบาท หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 
 
 5.7 กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร 
  

  5.7.1 คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรม
และใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่ว ขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถงึ 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทัฯ เพื่อใหม้กีารปรบัปรุง
การปฏบิตังิานงานอยา่งต่อเนื่อง ไดแ้ก่ หลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)   

  5.7.2 บรษิทัฯ จดัท าเอกสารและขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ
ใหม่ และม ีคู่มอืศกึษาลกัษณะธุรกจิและแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิัทใหแ้ก่
กรรมการใหม ่

5.7.3 บรษิทัฯมแีผนการคดัเลอืกบุคคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในต าแหน่งงาน 
บรหิารทีส่ าคญัทุกระดบัใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทั
ได้ผูบ้รหิารทีม่คีวามเป็นมอือาชพีและบรหิารได้โดยเป็นอสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืรายอื่นใด   โดยมคีณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พจิารณาและมกีารทบทวนแผน
ดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี ทัง้นี้ ผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัการก าหนดใหเ้ป็นบุคคลทีจ่ะสืบทอด
ต าแหน่งนัน้ จะได้ร ับการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล ( Individual 
Development Plan) เพื่อเตรยีมความพร้อมส าหรบัการเลื่อนต าแหน่งต่อไปใน
อนาคต    
 

5.8     กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย 
 บรษิทัไดก้ าหนดใหก้รรมการ  กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิาร รายงานการมสีว่นได้

เสยีของตนและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  เมือ่เริม่ด ารงต าแหน่ง หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง
ขอ้มลูต่างๆ และทบทวนขอ้มลูต่างๆ เป็นประจ าทกุปี  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
รายงานสว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัซึง่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
บรษิทั   
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