
 

  

 

นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
(Corporate Governance Policy)  

  
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด  (มหำชน) (“บริษัท”) มีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงมี

ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ สร้ำงควำมมัน่คงด้ำนพลงังำนให้กบัชมุชนและประเทศชำติ ท ำให้
ธุรกิจเติบโตอย่ำงยั่งยืน เพิ่มพูนควำมมั่งคัง่ของผู้ ถือหุ้น และตระหนักในกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับและดูแล
กิจกำรของบริษัท เพื่อเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ระเบียบข้อบงัคบัและแนวทำงที่เก่ียวข้องกบัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย์”) 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) โดยให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็น  
ผู้ก ำหนดแนวนโยบำย ควบคุมและก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกับและดูแลกิจกำรของบริษัทและ    
อยูใ่นกรอบจริยธรรมที่พงึปฏิบตัิ  

บริษัท จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัและดแูลกิจกำรฉบบันีข้ึน้ โดยมีสำระส ำคญัของนโยบำย ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบักำรสนบัสนนุ สง่เสริม และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่  
ผู้ ถือหุ้นทกุรำย โดยได้รับสิทธิพืน้ฐำนต่ำง ๆ ของผู้ ถือหุ้นด้วยวิธีกำรและมำตรฐำนอนัเป็นที่ยอมรับ เช่ือถือได้ โปร่งใส 
และเป็นธรรม โดยให้สิทธิในกำรได้รับกำรปฏิบตัิที่เท่ำเทียมกนัแก่ผู้ ถือหุ้นในกำรซือ้ ขำย หรือโอนหุ้น กำรได้รับสว่นแบ่ง
ผลก ำไรจำกบริษัท กำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น กำรได้รับข่ำวสำร ข้อมูลของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ กำรเสนอวำระกำร
ประชุมลว่งหน้ำ กำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคดัเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท กำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม     
ผู้ ถือหุ้นอย่ำงเป็นอิสระ และกำรมีสว่นร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษัท กำรแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร 
กำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแก้ไขข้อบงัคบั
และหนงัสือบริคณห์สนธิ กำรลดทนุหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมตัิรำยกำรพิเศษ เป็นต้น โดยก ำหนดให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยมี
สทิธ์ิออกเสยีงตำมจ ำนวนหุ้นท่ีถืออยู ่แตล่ะหุ้นมีสทิธิออกเสยีงหนึง่เสยีง   

นอกจำกสทิธิดงักลำ่วข้ำงต้นนีแ้ล้ว บริษัท หรือ คณะกรรมกำรบริษัทท่ีด ำเนินกำรในนำมของบริษัท ต้องตระหนกั
และให้ควำมส ำคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น ไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธ์ิของผู้ ถือหุ้น โดยก ำหนด
แนวนโยบำยในกำรสนบัสนนุ สง่เสริม และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.1    กำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.1.1 บริษัทจะด ำเนินกำรเปิดเผยนโยบำยในกำรสนบัสนุนและส่งเสริมผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้ำร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้น  

1.1.2 บริษัทจะดูแลให้มีกำรให้ข้อมูลวัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมีค ำชีแ้จงและ
เหตผุลประกอบตำมวำระหรือมติที่ขอตำมที่ระบ ุไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุหรือในเอกสำรแนบ 
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วำระกำรประชุมและจะละเว้นจำกกำรกระท ำใด ๆ ที่เป็นกำรจ ำกัดโอกำสของผู้ ถือหุ้ นใน
กำรศกึษำสำรสนเทศของบริษัท  

1.1.3 บริษัทจะสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ ในกรณี
ที่ผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกำสให้สำมำรถมอบฉนัทะให้
กรรมกำรอิสระหรือบคุคลใด ๆ เข้ำร่วมประชมุแทนตนได้ 

1.1.4 บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค ำถำมเพื่อสอบถำมข้อมลูเก่ียวกบักำรประชมุแตล่ะครัง้หรือ
ข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทผ่ำนอีเมล cs@gulf.co.th หรือตำมที่อยู่ของบริษัทตำมหลกัเกณฑ์ที่
บริษัทก ำหนด 

1.1.5 บริษัทจะสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนด
ทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ และเสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 คนเป็นทำงเลือกในกำร
มอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

1.2    กำรด ำเนินกำรในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.2.1 บริษัทจะสนบัสนนุให้สง่เสริมให้น ำเทคโนโลยี เช่น บำร์โค้ด บตัรลงคะแนน หรืออื่น ๆ มำใช้กบั
กำรประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้กำรลงทะเบียนผู้ ถือหุ้ น กำรนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถกูต้อง แม่นย ำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะ
จดัให้มีกำรเปิดเผยผลกำรลงคะแนนไว้ในรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้คะแนนเสียงที่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และกำรงดออกเสียงในแต่ละวำระที่มีกำรลงคะแนนเสียง ในกรณีที่วำระ
กำรประชุมประกอบไปด้วยรำยกำรที่ต้องมีกำรลงคะแนนเสียง บริษัทจะท ำให้กำรลงมติให้
ด ำเนินกำรลงแตล่ะรำยกำรในวำระนัน้ ๆ ทีละรำยกำร เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส 

1.2.2 บริษัทจะสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยผู้ ถือหุ้ นสำมำรถซักถำม
ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ และกรรมกำรทุกคนในเร่ืองที่เก่ียวข้องได้ตำมควำม
เหมำะสม 

1.2.3 บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนนเสียง หรือเป็นผู้ นับหรือ
ตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชุม เช่น ผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท หรือที่ปรึกษำกฎหมำย 
และเปิดเผยผลกำรนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงดงักลำ่วให้ที่ประชุมทรำบพร้อมบนัทึกไว้ใน
รำยงำนกำรประชมุด้วย 

1.2.4 บริษัทจะจดักำรประชุมให้เหมำะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและ
ตัง้ค ำถำมตอ่ที่ประชมุในเร่ืองที่เก่ียวกบับริษัทได้ 

1.3   กำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุ และกำรเปิดเผยมติกำรประชมุ ผู้ ถือหุ้น 

1.3.1 รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นจะบนัทกึกำรชีแ้จงขัน้ตอนกำรลงคะแนนเสยีงและวธีิกำรแสดงผล
คะแนนให้ที่ประชมุทรำบก่อนด ำเนินกำรประชมุ รวมทัง้กำรเปิดโอกำสให้มกีำรซกัถำม และจะ
บนัทกึค ำถำม ค ำตอบประเด็นส ำคญั ผลกำรลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระ รวมถึงจะมีกำร
บนัทกึรำยช่ือกรรมกำรทัง้ที่เข้ำร่วมประชมุและลำประชมุด้วย 

1.3.2 บริษัทจะเปิดเผยให้สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระของกำรประชมุ
ภำยในวนัท ำกำรถดัไปผำ่นระบบของตลำดหลกัทรัพย์ 
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1.3.3 บริษัทจะท ำรำยงำนกำรประชุมทัง้กรณีกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นและกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น 
และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมให้แล้วเสร็จภำยใน 14 วันนับแต่วันประชุม และส่งให้ตลำด
หลกัทรัพย์และ/หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด และเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัทตอ่ไป 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษัทมีควำมมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำรและผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็น
ผู้บริหำร ทัง้ที่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย นกัลงทนุสถำบนั รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นตำ่งชำต ิเพื่อท ำให้เกิดควำม
โปร่งใสและเป็นธรรม 

2.1   กำรให้ข้อมลูก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.1.1 บริษัทจะแจ้งก ำหนดกำรประชมุพร้อมระเบียบวำระ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทอย่ำงน้อย 28 วนั ก่อนวนันดั
ประชมุผู้ ถือหุ้น  

2.1.2 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบถึงกฎเกณฑ์ตำ่ง ๆ ที่ใช้ในกำรประชมุ ขัน้ตอนกำรออกเสยีงลงมติ 
และสทิธิกำรออกเสยีงลงคะแนนตำมแตล่ะประเภทของหุ้น  

2.1.3 บริษัทจะท ำหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  

2.2   กำรคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

2.2.1 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยที่ถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 
ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอวำระในกำรประชุมสำมญั  
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี โดยบริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 3 เดือน ก่อนวนั
สิน้สดุรอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก่อน โดยในกรณีที่วำระดงักล่ำวได้รับ
กำรพิจำรณำเห็นชอบให้บรรจุเข้ำเป็นวำระกำรประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีเป็นวำระทีก่ ำหนดโดยผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทปฏิเสธให้
บรรจุเข้ำเป็นวำระประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี บริษัทจะชีแ้จงเหตผุลให้ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปีทรำบ 

2.2.2 บริษัทก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร
ในคณะกรรมกำรบริษัท โดยให้เสนอช่ือผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำ (ถ้ำมี) หรือคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นกำรลว่งหน้ำในระยะเวลำ 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบบญัชี พร้อมข้อมลูประกอบกำร
พิจำรณำด้ำนคุณสมบตัิและกำรให้ควำมยินยอมของผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือ ตำมหลกัเกณฑ์ที่
บริษัทก ำหนด 

2.2.3 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยได้สิทธิในกำรแต่งตัง้กรรมกำรรำยคน ตำมหลกัเกณฑ์ที่
บริษัทก ำหนด 
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2.2.4 บริษัทจัดให้มีช่องทำงแก่ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยให้สำมำรถเสนอแนะ แสดงควำมคิดเห็น ห รือ
ร้องเรียนยังกรรมกำรอิสระ ผ่ำนอีเมล id@gulf.co.th ซึ่งกรรมกำรอิสระจะเป็นผู้ พิจำรณำ
ด ำเนินกำรให้เหมำะสมในแตล่ะเร่ือง 

2.3    กำรปอ้งกนักำรใช้ข้อมลูภำยใน (Insider Trading) 

2.3.1 บริษัทก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกนักำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
และแจ้งให้บคุคลที่เก่ียวข้องถือปฏิบตัิ  

2.3.2 บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ตำม
กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ โดยจะมีกำรเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วในรำยงำน
ประจ ำปี 

2.3.3 บริษัทก ำหนดให้กรรมกำร ผู้ บริหำร รวมถึงผู้ ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชี/
กำรเงินที่ได้ รับทรำบข้อมูลภำยในที่ เป็นสำระส ำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
หลกัทรัพย์ ต้องไม่มีกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทภำยใน 14 วนัก่อนที่จะเผยแพร่งบกำรเงิน
รำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปีต่อสำธำรณชนและควรรออย่ำงน้อย 24 ชัว่โมงภำยหลงั
กำรเปิดเผยงบกำรเงินดงักลำ่ว  

2.4 กำรมีสว่นได้เสยีของกรรมกำรบริษัท 

2.4.1 บริษัทจะเปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยไว้ในรำยงำนประจ ำปี  
2.4.2 บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีของตนและบคุคลที่

มีควำมเก่ียวข้อง โดยรำยงำนต่อเลขำนุกำรบริษัท และเลขำนุกำรบริษัทจะต้องน ำส่งส ำเนำ
รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียนีใ้ห้แก่ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ
ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีได้รับรำยงำน  

2.4.3 บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้สว่นเสียอย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระและ
บนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

2.4.4 บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรท่ีมีสว่นได้สว่นเสียอย่ำงมีนยัส ำคญัในลกัษณะที่อำจท ำให้กรรมกำร
รำยดงักล่ำวไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ จะต้องงดออกเสียงลงคะแนน หรือไม่เข้ำ
ร่วมกำรประชมุในวำระท่ีพิจำรณำเร่ืองที่ตนมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และไมน่ ำข้อมลูใด
ที่ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ไปใช้ 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจที่มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม ที่ค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เคำรพและปฏิบัติอย่ำง
เหมำะสมต่อผู้มีสว่นได้เสียแต่ละกลุม่ รวมทัง้สง่เสริม ร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรพฒันำสงัคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ควำมยัง่ยืนในกำรท ำธุรกิจ 

mailto:id@gulf.co.th
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3.1    กำรก ำหนดนโยบำยตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 

3.1.1 บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรม เท่ำเทียมและค ำนึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น 
แบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรมและสม ่ำ เสมอ มีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรและ
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยมุ่งมัน่ด ำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบกำรที่ดี สำมำรถสร้ำงผลก ำไรให้
เติบโตขึน้อย่ำงต่อเนื่องและมั่นคง ด ำรงวิถีทำงในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงรอบคอบและมี
จรรยำบรรณ เสริมสร้ำงศกัยภำพในกำรแขง่ขนัและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว 

3.1.2 บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้ำด้วยควำมเต็มใจ เต็มก ำลงัควำมสำมำรถ ด้วยควำมเสมอภำคเป็น
ธรรม และยดึมัน่ในหลกัจริยธรรมที่พึงมี โดยไม่เปิดเผยข้อมลูหรือควำมลบัของลกูค้ำและมุง่มัน่
รักษำสมัพนัธภำพท่ียัง่ยืนกบัลกูค้ำ 

3.1.3 บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้ำ ตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่สุจริต โดยยึดถือกำรปฏิบัติตำม
สญัญำ จรรยำบรรณและจริยธรรมธุรกิจและค ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด  รวมทัง้
สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ สร้ำงห่วงโซ่อุปทำน และห่วงโซ่คุณค่ำเพื่ อ
ผลประโยชน์สงูสดุร่วมกนั 

3.1.4 บริษัทจะปฏิบตัิตนต่อคู่แข่งตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำที่สจุริต โดยยึดมั่นในกำรด ำเนิน
ธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรมภำยใต้กรอบของกฎหมำยและจรรยำบรรณและจริยธรรมบริษัท 

3.1.5 บริษัทจะปฏิบตัิตอ่ชมุชนรอบสถำนท่ีสถำนประกอบกำรตัง้อยู่ด้วยควำมรับผิดชอบ โดยมุง่เน้นที่
จะสง่เสริมกิจกรรมเพื่อพฒันำคณุภำพชีวิตของคนในชมุชน ทัง้ด้ำนกำรศกึษำ อำชีพ ศิลปะและ
เทคโนโลยี รวมทัง้ช่วยเหลอืบรรเทำสำธำรณภยัตำ่ง ๆ เมื่อจ ำเป็น 

3.1.6 บริษัทจะปฏิบตัิต่อเจ้ำหนีอ้ย่ำงมีจริยธรรม โดยจะปฏิบตัิตำมข้อตกลงหรือสญัญำที่ตกลงกนัไว้ 
และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่ำย กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่
ระบไุว้ได้ จะต้องรีบแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบลว่งหน้ำ เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข และจะไม่
เรียกหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเป็นกำรทจุริตอีกด้วย 

3.1.7 บริษัทจะปฏิบตัิต่อภำครัฐและหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ อย่ำงมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง
ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณและจริยธรรมบริษัทและนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชนั 

3.1.8 บริษัทจะปฏิบตัิตอ่พนกังำนอยำ่งเป็นธรรมและมีกำรพฒันำควำมรู้และศกัยภำพของพนกังำน มี
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี และมีกำรก ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำนที่
กฎหมำยก ำหนด 

3.1.9 บริษัทปฏิบตัิตอ่สิง่แวดล้อมตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ร่วมอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
เพื่อควำมยัง่ยืน รวมทัง้สง่เสริมและสนบัสนนุโครงกำรด้ำนกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่แวดล้อมด้วย 

3.2  กำรเปิดเผยกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย และกำรจดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 

3.2.1 บริษัทจะเปิดเผยกิจกรรมต่ำง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม และบริษัทจะเปิดเผยกลไกในกำรสง่เสริมกำรมีสว่นร่วมของพนกังำนในกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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3.2.2 บริษัทดแูลให้มีกำรจดัท ำรำยงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจกำรโดยรวมไว้ในรำยงำน
ประจ ำปี หรือท ำเป็นฉบบัแยกตำ่งหำก 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูที่มีสำระส ำคญัอยำ่งถกูต้อง เพียงพอ เช่ือถือได้ ทนัเวลำ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ
เพื่อท ำให้แนใ่จวำ่ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำยได้รับกำรปฏิบตัิโดยเทำ่เทียมและรับทรำบข้อมลูในภำษำทีง่่ำยตอ่กำรเข้ำใจ ผำ่น
ช่องทำงตำ่ง ๆ ที่เหมำะสม  

4.1 กำรเปิดเผยข้อมลู 

4.1.1 บริษัทจะจัดท ำกลไกดูแลกำรเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง เพียงพอต่อกำรตัดสินใจของนกัลงทุน 
และไมท่ ำให้เกิดควำมส ำคญัผิดในสำระส ำคญัของข้อมลู 

4.1.2 ข้อมลูส ำคญัของบริษัท ในที่นี ้หมำยถึง ข้อมลูตำ่ง ๆ ที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้อง
มีกำรเปิดเผยโดยวิธีกำรที่เหมำะสมเพรำะมีผลกระทบต่อนัยส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท ตอ่รำคำหลกัทรัพย์ หรืออำจสง่ผลตอ่กำรตดัสนิใจลงทนุของนกัลงทนุ  

4.1.3 บริษัทก ำหนดให้บคุคลที่ได้รับมอบหมำยมีสิทธิในกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัที่ยงัไม่ได้เปิดเผยสู่
สำธำรณะเทำ่นัน้  

4.1.4 บริษัทห้ำมมิให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสูส่ำธำรณะในช่วง 2 สปัดำห์ก่อนวนัที่ก ำหนดไว้ว่ำจะให้มี
กำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญั 

4.1.5 บริษัทจะรำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร จรรยำบรรณและจริยธรรมบริษัท นโยบำยด้ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม และผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย
ดงักลำ่ว ผำ่นช่องทำงตำ่ง ๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

4.1.6 คณะกรรมกำรบริษัทจะสนับสนุนให้บริษัทจัดท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทกุ
ไตรมำส ทัง้นี ้เพื่อให้นกัลงทุนได้รับทรำบข้อมูลและเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละไตรมำสได้ดียิ่งขึน้ นอกเหนือจำกข้อมลูตวัเลข
ในงบกำรเงินเพียงอยำ่งเดียว 

4.1.7 บริษัทจะก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยค่ำสอบบญัชีและคำ่บริกำรอื่นที่เก่ียวข้องกบักำรให้บริกำรของ
ผู้สอบบญัชี 

4.1.8 บริษัทจะเปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุยอ่ย จ ำนวน
ครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ และ
ควำมเห็นจำกกำรท ำหน้ำที่ รวมถึงกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอยำ่งตอ่เนื่องของ
คณะกรรมกำรในรำยงำนประจ ำปี 

4.1.9 บริษัทจะเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด โดยนโยบำยดังกล่ำวนัน้จะสะท้อนถึงภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของแต่ละคน 
รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของค่ำตอบแทนด้วย ทัง้นี ้จ ำนวนค่ำตอบแทนที่เปิดเผยจะรวมถึง
คำ่ตอบแทนที่กรรมกำรแตล่ะทำ่นได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทยอ่ยด้วย 



7 

4.1.10 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดหลักทรัพย์ ตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้น และ /
หรือ ตอ่สำธำรณะอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

4.2 ข้อมลูขัน้ต ่ำทีจ่ะมีกำรเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท 

4.2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมตำ่ง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของบริษัทโดย
สง่เสริมกำรมีสว่นร่วมของพนกังำน 

4.2.2 บริษัทเปิดเผยข้อมลูตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง โดยจะเปิดเผยผ่ำนช่องทำงของ
ตลำดหลกัทรัพย์ และ Website ของบริษัททัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยจะกระท ำอย่ำง
สม ่ำเสมอและน ำเสนอข้อมลูที่เป็นปัจจบุนัมำกที่สดุ โดยอยำ่งน้อยจะประกอบด้วยข้อมลูตอ่ไปนี ้ 
4.2.2.1 วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท 
4.2.2.2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 
4.2.2.3 รำยช่ือคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
4.2.2.4 งบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนทัง้ฉบบัปัจจบุนั

และของปีก่อนหน้ำ 
4.2.2.5 แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี ที่สำมำรถให้ดำวน์โหลดได้ 
4.2.2.6 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 
4.2.2.7 โครงสร้ำงกลุม่บริษัท รวมถึงบริษัทยอ่ยด้วย 
4.2.2.8 กำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมของกรรมกำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้บริหำร 

ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
4.2.2.9 หนงัสอืเชิญประชมุสำมญัและวิสำมญัผู้ ถือหุ้น 
4.2.2.10 ข้อบงัคบับริษัทและหนงัสอืบริคณห์สนธิ  
4.2.2.11 นโยบำยด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท 
4.2.2.12 นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
4.2.2.13 กฎบตัร หรือหน้ำที่รับผิดชอบ คณุสมบตัิ วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของคณะกรรมกำร

บริษัท  
4.2.2.14 กฎบตัร หรือหน้ำที่รับผิดชอบ คณุสมบตัิ วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของคณะกรรมกำร

ชดุยอ่ยตำ่ง ๆ 
4.2.2.15 จรรยำบรรณและจริยธรรมบริษัท 
4.2.2.16 ข้อมลูติดตอ่หนว่ยงำน หรือบคุคลที่รับผิดชอบตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
4.2.2.17 ข้อมลูหรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทน ำเสนอตอ่นกัวิเครำะห์ ผู้จดักำรกองทนุ หรือสือ่ตำ่ง ๆ 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

5.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท 

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท 
5.1.2 คณุสมบตัิของคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท 
5.1.3 คณุสมบตัิของคณะกรรมกำรอิสระให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท 
5.1.4 กำรแตง่ตัง้ วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ และกำรพ้นจำกต ำแหนง่ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบตัร

คณะกรรมกำรบริษัท 
5.1.5 กำรแตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัทและกำรก ำหนดหน้ำที่รับผิดชอบของเลขำนกุำรบริษัทรวมถึงเง่ือนไข

ในกำรให้พ้นจำกหน้ำที่และกำรแต่งตัง้เลขำนกุำรบริษัทคนใหม่ ให้ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ใน
กฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท 

5.2 คณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

5.2.1 คณะกรรมกำรบริษัทจดัให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) และ/หรือ
คณะกรรมกำรชดุอื่น ตำมควำมเหมำะสม 

5.2.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะสนบัสนนุให้กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรชดุยอ่ย มีควำมอิสระและเป็น
กลำง 

5.2.3 คณะกรรมกำรบริษัทจดัท ำกฎบตัรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อให้กำรปฏิบตัิหน้ำที่
ของกรรมกำรชุดย่อยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลวุัตถุประสงค์ต่อหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย 

5.3 บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

5.3.1 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบตำมที่ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัทในด้ำนตำ่ง ๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้
5.3.1.1 ด้ำนนโยบำยและกำรก ำกบัดแูล 
5.3.1.2 ด้ำนกำรเงิน 
5.3.1.3 ด้ำนกำรควบคมุ และกำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
5.3.1.4 ด้ำนทรัพยำกรบคุคล 
5.3.1.5 ด้ำนกำรจดักำรควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
5.3.1.6 ด้ำนกำรติดตอ่สือ่สำรกบัผู้ ถือหุ้น 
5.3.1.7 ด้ำนอื่น ๆ ตำมที่ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท 

5.4 กำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบริษัทอื่น 

เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุในกำรที่กรรมกำรบริษัทสำมำรถอุทิศเวลำส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนดเป็นนโยบำยให้กรรมกำรบริษัทควรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
รวมไมเ่กิน 3 แหง่  
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นอกจำกนี ้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำมำรถด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรที่บริษัทอื่นได้ แตต้่องไม่เป็นอปุสรรค
ตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ และกิจกำรนัน้ต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกนั 
หรือเป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ  ยกเว้นบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทในเครือ 

 5.5 วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรอิสระควรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจำกวนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรครัง้แรก 

 5.6 กำรจดัประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

 5.6.1 ก ำหนดให้มีกำรประชมุอยำ่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้   

 5.6.2 ให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร ในกรณีที่คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำเห็นสมควร จะเลอืกกรรมกำรคนหนึง่หรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได้ 

5.6.3 ให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมกำร ทัง้นี ้กรรมกำรตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปมีสิทธิ
เรียกร้องขอให้เรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจะต้อง
ก ำหนดวนัประชมุภำยใน 14 ว ัน นบัแตว่นัท่ีได้รับกำรร้องขอ 

5.6.4 ให้ประธำนกรรมกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 
วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง
กำรนดัประชมุโดยวิธีอื่นและก ำหนดวนัประชมุเร็วกวำ่นัน้ก็ได้ 

5.6.5 เลขำนกุำรบริษัทต้องจดัท ำรำยงำนกำรประชมุให้เสร็จภำยใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ  

 5.7 องค์ประชมุ 

5.7.1 องค์ประชมุขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชมุจะต้องมีกรรมกำรอยูไ่มน้่อยกว่ำ 
2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  

5.7.2 ประธำนกรรมกำรจะท ำหน้ำที่เป็นประธำนในกำรประชุม หำกในกำรประชุมครำวใดประธำน
กรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รอง
ประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมี แต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่
ได้ ให้กรรมกำรท่ีมำประชมุเลอืกกรรมกำรคนหนึง่เป็นประธำนในท่ีประชมุ 

5.7.3 กำรวินิจฉยัชีข้ำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ให้ถือเสียงข้ำงมำกโดยกรรมกำรคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน และถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด ทัง้นี ้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในวำระใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวำระนัน้ 
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5.8 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท 

5.8.1 มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยรวมของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย  (As a 
Whole) และกำรประเมินตนเองเป็นรำยบุคคล (Self Assessment) เป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้
คณะกรรมกำรร่วมกนัพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไข 

5.8.2 บริษัทอำจจัดให้มีที่ปรึกษำภำยนอกมำช่วยในกำรก ำหนดแนวทำง และเสนอประเด็นในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรทกุ ๆ 3 ปี และเปิดเผยกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วไว้ใน
รำยงำนประจ ำปี  

5.9 คำ่ตอบแทน 

5.9.1  ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย
กำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร และนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของ
ผู้บริหำรและพนกังำนท่ีบริษัทก ำหนดไว้ 

5.10  กำรพฒันำตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร 

5.10.1  กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ บริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรพัฒนำ
กรรมกำร และนโยบำยกำรพฒันำผู้บริหำรและพนกังำนท่ีบริษัทก ำหนดไว้ 


