กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ประกาศ
ที่ TGE-Policy-006
เรื่อง นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัท หรือ กลุ่มบริษัท) ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการกากับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส
และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนาไปสู่ความเชื่อมั่นของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดทา
นโยบายการกากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ดังนี ้
• หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน
• หลักปฏิบตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
• หลักปฏิบตั ิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
• หลักปฏิบตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
• หลักปฏิบตั ิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
• หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
• หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
• หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นาองค์กรทีส่ ร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมการบริษัทต้องมีความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าที่ตอ้ งกากับดูแลให้องค์กร
มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งคลอบคลุมถึง
1) กาหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2) กาหนดนโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
3) ติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
แนวปฏิบัติ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าขององค์กร บริษัทจะกาหนด
บทบาท อานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน นอกเหนือจากหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามกฎหมายซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอานาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะมีหน้าที่กากับดู แลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี รวมทัง้ จะเป็ นผูก้ าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กาหนดกลยุทธ์นโยบายการดาเนินงานของบริษัท ตลอดจนเป็ นผูจ้ ดั สรรทรัพยากรสาคัญ
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย และคอยติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงานต่าง ๆ
ของบริษัท
หลักปฏิบัติ 1.2
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กากับดูแลกิจการให้นาไปสู่ผล (governance
outcome) อย่างน้อยดังนี ้
1) สามารถแข่ ง ขัน ได้แ ละมี ผ ลประกอบการที่ ดี โดยค านึ ง ถึ ง ผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and
performance with long-term perspective)
2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย (ethical and
responsible business)
3) เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship)
4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
แนวปฏิบัติ
บริ ษั ท ให้ค วามส าคัญ ในการสร้า งคุ ณ ค่ า ให้แ ก่ กิ จ การอย่ า งยั่ง ยื น โดยบริ ษั ท จะจัด ท านโยบายจริ ย ธรรมแล ะ
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายอื่น ๆ ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดาเนินงานไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในการดาเนินงาน และจะกากับดูแลให้มี
การสื่อสาร ให้ทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอือ้ ให้มีการปฏิ บตั ิจริงตามนโยบาย ติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวน
นโยบาย และการปฏิ บัติเป็ น ประจา โดยบริษั ท จะมีการเผยแพร่ นโยบายการกากับ ดูแลกิ จการที่ ดี และนโยบาย
จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งการสื่อสารและเผยแพร่สาหรับการปฐมนิเทศ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใหม่

หลักปฏิบัติ 1.3

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดแู ลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of
care) และซื่อสัตย์สจุ ริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบัติ
บริษัทมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายตรวจสอบภายในดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
มติท่ีประชุมที่เกี่ยวข้อง มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและดาเนินการในกรณีท่ีมีการทุจริตคอร์รปั ชั่น เป็ นต้น รวมทัง้ มี
กระบวนการอนุมตั ิการดาเนินงานที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงการลงทุน การทาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนยั สาคัญ
การทารายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดาเนินกิจการอันจะทาให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 1.4
คณะกรรมการบริษัทจะต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกาหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตาม
ดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย
แนวปฏิบัติ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ บริษัทจึงจัดทากฎบัตรของคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ซึ่งกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามดูแลให้กรรมการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย ทัง้ นี ้ บริษัทจะกาหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวทุกปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
เพื่อจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท
หลักปฏิบัติ 2

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1
คณะกรรมการบริษัทจะต้องกาหนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็ นไปเพื่อ
ความยั่งยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทงั้ กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสียและ
สังคมโดยรวม
แนวปฏิบัติ
บริษัทจะมีการกาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ที่ชดั เจนและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อสื่อสารให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ ายเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และเพื่อให้บุคลากรในทุกระดับขององค์กรยึดถือเป็ นหลักใน
การปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความ
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พร้อม ความชานาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปั จจัยต่าง ๆ รวมทัง้
การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2.2
คณะกรรมการบริษัทต้องกากับดูแลให้ม่ นั ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง
และ/หรือ ประจาปี ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาปี ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการ โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปั จจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
บนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงของการตัง้ เป้าหมายที่อาจ
นาไปสู่การประพฤติท่ผี ิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท ยังมีการติดตามการดาเนินการ
ตามกลยุทธ์และแผนงานประจาปี อยู่เสมอ เพื่อกากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดาเนินงานที่
เหมาะสมตามแผนที่กาหนด
หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมการบริ ษั ท จะต้อ งรับ ผิ ด ชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้า งคณะกรรมการ ทั้ง ในเรื่ อ งขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระ ที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสู่วตั ถุประสงค์ และเป้าหมาย
หลักที่กาหนดไว้
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัท เป็ น ผู้กาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้ ง ในเรื่อ งองค์ประกอบ ขนาด สัด ส่ วน
กรรมการที่เป็ นอิสระอย่างเหมาะสมซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมดเพื่อเป็ นการถ่วงดุลคณะกรรมการ และ
คานึงถึงคุณสมบัติท่หี ลากหลายทัง้ ในด้านเพศ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็ นประโยชน์และเพียงพอใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมี 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ น
ผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร และบริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการบริษัท นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระ ไม่นอ้ ยกว่ากว่า 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมด
หลักปฏิบัติ 3.2
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กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
คณะกรรมการต้องเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่นั ใจว่า องค์ประกอบ และการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการเอือ้ ต่อการใช้ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
แนวปฏิบัติ
บริษัทกาหนดให้ประธานกรรมการของบริษัทเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด บริษัทจึงมีนโยบายให้ประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน นอกจากนี ้ บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการอิสระมีการ
ดารงตาแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก ในกรณีท่จี ะ
แต่งตัง้ กรรมการอิสระนั้นให้ดารงตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความ
จาเป็ นดังกล่าว
บริษัทกาหนดให้ตอ้ งมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอ
แนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบต่อไป โดยภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วบริษัทจะมีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ท่ีผ่าน
มา และรายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
หลักปฏิบัติ 3.3
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่ในการสรรหาและ
คัดเลือกกรรมการของบริษัทผูบ้ ริหารและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิ ดเผย
ข้อมูลของกรรมการและผูบ้ ริหาร อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จานวนปี ท่ดี ารงตาแหน่ง
รวมถึงข้อมูลของที่ปรึกษาในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาในรายงาน
ประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1
หลักปฏิบัติ 3.4
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กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทให้ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาให้โครงสร้างและ
อัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนาพาองค์กรให้ดาเนินงาน
ตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากาหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บ ริห าร เพื่ อ น าเสนอขอความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท และที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น โดยค านึ ง
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
3.4.1

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

3.4.2

ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีคุณภาพใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ให้กบั องค์กรได้

3.4.3

องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ ทัง้ รูปแบบที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน

3.4.4

เป็ นอัตราที่เทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

โดยภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีนโยบายให้
การกาหนดโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการทัง้ รู ปแบบที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินจะต้องได้รบั การอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกาหนด
หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมการบริษัทจะต้องกากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ
แนวปฏิบัติ
บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกคนต้องปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิท่ีดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะส่งเสริมคณะกรรมการทุกคนเข้าใจและทราบถึง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และคานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
นอกจากนีก้ รรมการบริษัททุกคนจะต้องอุทิศเวลาเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอโดย
บริษัทจะกาหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุม
กรรมการบริษัททัง้ หมดที่ได้จดั ให้มีขึน้ ในแต่ละปี
หลักปฏิบัติ 3.6
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการจะต้องกากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่อยและ
กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริษัทและกิจการอื่นที่
บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
แนวปฏิบัติ
บริษั ท ได้มี การก าหนดนโยบายการลงทุน ในบริษัท ย่อ ยหรื อ บริษัท ร่วมโดยบริษัทจะพิ จารณาลงทุน ในกิ จการที่มี
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน หรือลงทุนใน
ธุรกิจที่เอือ้ ประโยชน์ให้กบั บริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึน้
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
นอกจากนี ้ บริษั ท มี น โยบายที่ จะก ากับดูแลบริษัท ย่อ ยและบริษัท ร่วม โดยบริษั ท จะส่ งกรรมการหรือ ผู้บริหารที่มี
คุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทนในการบริห ารกิจการของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมนัน้ ๆ เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญและควบคุมการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว
นอกจากนี ้ กรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนของบริษัท จะต้องทาหน้าที่ในการกากับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้
บริหารจัดการหรือดาเนิ นงานต่าง ๆ ตามนโยบายที่บริษัทกาหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ที่อนุมตั ิในเรื่องที่สาคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ประจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะต้องถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปด้วย
แนวปฏิบัติ
บริษัทจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้
เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทจะถูกนาไปใช้
ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ทัง้ นี ้ ภายหลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมินใน
ภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมการบริษัทต้องกากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละคนมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน ให้
กรรมการทุกคนได้รบั การเสริมสร้างทักษะและความรู ้ สาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมการสัมมนาและการอบรมตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึน้
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ และการประกอบธุรกิจของบริษัท และภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลการฝึ กอบรมต่าง ๆ ในรายงาน
ประจาปี
หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ม่ นั ใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่จาเป็ น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์ท่ีจาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการ
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ครัง้ ต่อปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจาเป็ น โดยการประชุมแต่ละครัง้ ได้มีการกาหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บ
รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผูท้ ่เี กี่ยวข้องตรวจสอบ
ได้
นอกจากนีบ้ ริษัทจะมีการแต่งตัง้ เลขานุการบริษั ทเพื่อดูแลและให้คาแนะนาแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและ
สม่าเสมอ และรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ ดูแลประสานงานให้มี
การปฏิบตั ิตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมถึงหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1
คณะกรรมการบริษัทต้องดาเนินการให้ม่ นั ใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง
ให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
แนวปฏิบัติ
บริษัทจะกาหนดคุณสมบัติ อานาจ หน้าที่ของผูบ้ ริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน และในการพิจารณาหลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการสรรหาและแต่งตัง้ บุคคล หรือเห็นชอบบุคคลที่ถกู เสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จะพิจารณากาหนดร่วมกันกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี ้ บริษัทจะจัดทานโยบายสืบ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ทอดตาแหน่งสาหรับการเตรียมสืบทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อให้การดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมการบริษัทต้องกากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทจะดาเนินการให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดยคานึงถึง
หลักยุติธรรม สามารถอ้างอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็ นค่าตอบแทนที่สามารถ
รักษาผูบ้ ริหารที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่บริษัทต้องการ รวมทัง้ สร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบตั ิงานที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานที่ดี
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี ้ ค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จะทาหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยพิจารณาจาก
ผลการดาเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตั ิงาน ความสามารถของผูบ้ ริหารแต่ละคน
หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ดาเนินงานของกิจการ

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและทาความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บริหารและการดาเนินงานของกิจการ และกากับดูแลโครงสร้างและความสัมพันธ์นนั้ ไม่ให้เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการ โดยภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว บริษัทมีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
หลักปฏิบัติ 4.4
คณะกรรมการบริษัทต้องติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู ท้ ักษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทจะคอยติดตามดูแลการบริหารงานให้มีการพัฒนาบุคลากรทัง้ ในเรื่อง ความรูท้ กั ษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสมอยู่เสมอ มีการกาหนดให้มีโครงสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับ ความรู ้ ความสามารถ และ
หน้าที่ความรับผิดชอบในตาแหน่งงาน และมีระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์พนักงานอย่าง
เหมาะสม ให้สิทธิและสวัสดิการที่ดี เหมาะสมกับสถานะของบริษัทและเป็ นไปตามกฎหมายแรงงาน แก่ผบู้ ริหารและ
พนักงานของบริษัท ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์ สิน และ
จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานหรือผูบ้ ังคับบัญชา รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
และเพิ่มพูนทักษะความรู ้ โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมตามตาแหน่งงานทัง้ ภายใน และภายนอกบริษัทตามความจาเป็ น
และเหมาะสมเพื่อเป็ นการพัฒนาและเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 5.1
คณะกรรมการบริษัทต้องให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสาคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
คุณ ค่ า ให้กิ จ การตามสภาพปั จ จัย แวดล้อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู่เ สมอ ซึ่ง อาจครอบคลุม การก าหนดรู ป แบบธุ ร กิ จ
(business model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ การวิจยั การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและกระบวนการทางาน โดยบริษัทได้คานึงถึงการพัฒนาคุณภาพของสินค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
คานึงถึงสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด ทัง้ นีเ้ พื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลกาไรทางธุรกิจ
และการตอบแทนสู่สงั คม
หลักปฏิบัติ 5.2
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
คณะกรรมการบริษัทต้องติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และสะท้อนอยู่ในแผนดาเนินการ (operational plan) เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาเนินการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียภายใน หรือผูม้ ีส่วนได้เสีย
ภายนอก ทัง้ นี ้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผูม้ ีส่วนได้เสีย อันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การดาเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่น รวมทัง้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้มี
การกาหนดนโยบาย และแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
• ผูถ้ ือหุน้
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และ
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัท และส่งผลให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั
ผลตอบแทนสูงสุด โดยกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติห น้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต หลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่จะเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• พนักงาน
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิกบั พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมตามความรู ้
ความสามารถของพนั ก งานแต่ ล ะคน และสวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสม ให้ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาความรู ้
ความสามารถของพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการทางานให้มีประสิทธิภาพสูง รวมทัง้ มีการจัดตัง้ กองทุนสารอง
เลีย้ งชีพสาหรับพนักงานและเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทางานในด้าน ต่าง ๆ อีกด้วย
• คู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี ้
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนีท้ ุกฝ่ ายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม ซื่อสัตย์และไม่เอา
เปรียบ รวมทัง้ ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามสัญญา ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริง และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
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• ลูกค้า
บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดและรักษามาตรฐานและคุณภาพสินค้าและ
บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า จัดให้มีการกาหนดราคาสินค้าและบริการในอัตราที่
เป็ นธรรม รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้า และไม่นาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น
• คู่แข่งทางการค้า
บริษัทมีนโยบายที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
• ชุมชนและสังคม
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนที่บริษัทและบริษัทในเครือ
ตัง้ อยู่ให้มีคณ
ุ ภาพดีขึน้ พร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัท เน้นการปลูกฝั งจิตสานึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมให้เกิดขึน้ ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม
• สิ่งแวดล้อม
บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ความสาคัญกับการ
ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิ จกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้าง
คุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
หลักปฏิบัติ 5.3
คณะกรรมการบริษัทต้องคอยติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูก้ าหนดนโยบาย เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท
และได้ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กาหนดไว้ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม โดยจะมีการทบทวนแผนธุรกิจ และงบประมาณดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ เพื่อ
ติดตามดูแลการจัดสรรและจัดการทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิ ภาพประสิทธิผล และเป็ นไปอย่างยั่งยืนตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
หลักปฏิบัติ 5.4
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่
สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ ดูแลให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และพัฒนาการดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของ
กิจการ
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทจะคอยดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจะจัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่
เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท
หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1
คณะกรรมการบริษัทต้องกากับดูแลให้ม่ นั ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทาให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุม
ทั้งองค์กร และกากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธี
ควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ บริษัทจะแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ในการพิจารณาปั ญหาหรือปั จจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ กับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และหาทาง
ลดความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงให้ต่าที่สดุ โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมการบริษัทต้องจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทจะดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวนไม่นอ้ ย
กว่า 3 คนโดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้ นี ้ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีท่ีเพียงพอที่จะสามารถ
ทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้
หลักปฏิบัติ 6.3
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการบริษัทต้องคอยติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษัทกับ
ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาส
ของบริษัท และการทาธุรกรรมกับผูท้ ่มี ีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
แนวปฏิบัติ
บริษัทกาหนดให้ผทู้ ่มี ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวไม่มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการนัน้ ๆ โดย
บริษัทได้จดั ทานโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซ่งึ กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนด เพื่อเป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิเมื่อมีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนี ้ บริษัทจะจัดให้มีการสอบทานการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยส่วนงานตรวจสอบภายในจะต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและกาหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทารายการว่าเป็ นไป
โดยถูกต้อง ตรงตามสัญญา หรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้
โดยภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีนโยบาย
เปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการระหว่างกัน
ตามหลักเกณฑ์ม าตรฐานการบัญชี และตามหลักเกณฑ์ท่ี คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนด โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมการบริษัทต้องกากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติดา้ นการต่อต้านคอร์รปั ชั่นที่ชัดเจน และ
สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้จริง
แนวปฏิบัติ
บริษัทได้มีการจัดทานโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชั่น ซึ่งกาหนดมาตรการและแนวปฏิบัติดา้ นการต่ อต้าน
คอร์รปั ชั่นที่ชดั เจน เพื่อสื่อสารให้ในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริง
หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมการบริษัทต้องกากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส
แนวปฏิบัติ
บริษัทได้มีการจัดทานโยบายการแจ้งเบาะแสและให้ข้อมูลการกระทาความผิด ซึ่งได้กาหนดกลไกในการรับเรื่อง
ร้องเรียน การดาเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส และการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียนโดยจะไม่กระทาการใดอัน
ที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน และไม่เปิ ดเผยชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตวั ผูแ้ จ้ง
เบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียนได้
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1
คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
สาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ
บริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้ รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ทั่วไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะคอยดูแลให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทา และเปิ ดเผยข้อมูล มีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ท่เี หมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
มีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายถึงผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ ัดทาบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายในและเลขานุการบริษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทจะให้ความเห็นชอบในการเปิ ดเผยข้อมูล โดยจะคานึงถึง ผล
การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม ภายในของบริษัท ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงินและ
ข้อ สัง เกตที่ เ กี่ ย วกับ ระบบควบคุม ภายใน ความเห็ น คณะกรรมการตรวจสอบ ความสอดคล้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์
เป้าหมายหลักกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 )
และรายงานประจาปี สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัท
จั ด ท าค าอธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ข องฝ่ ายจัด การ ( Management discussion and analysis หรื อ MD&A) เพื่ อ
ประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิน ทั้งนี ้ เพื่อให้นักลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับฐานะ
ทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทได้ดียิ่งขึน้ นอกจากตัวเลขทางการเงินเพียงอย่างเดียว
หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งแสดงควบคู่
กับรายงานของผูส้ อบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญในรายงานประจาปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเป็ นไปตามข้อกาหนด ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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นอกจากนี ้ ในการอนุมตั ิการทารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการจะมีการ
ประเมินปั จจัยความเสี่ยงทัง้ ที่มาจากภายนอกและภายในเพื่อให้ม่ นั ใจว่าการทารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความ
ต่อเนื่องในการดาเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชาระหนี ้
หลักปฏิบัติ 7.3
ในภาวะที่กิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการบริษัทต้องมั่นใจได้ว่า
กิจการมีแผนในการแก้ไขปั ญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้การคานึงถึงสิทธิ
ของผูม้ ีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในการบริหารจัดการการแก้ไขปั ญหาทางการเงินโดยคานึงถึงสิทธิของ ผูม้ ีส่วนได้
เสียทุกฝ่ าย โดยในกรณีท่ีกิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชาระหนีห้ รือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการบริษัท จะ
ดูแลอย่างใกล้ชิดให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังเป็ นพิเศษ และดาเนินการติดตามการแก้ไขปั ญหาโดยให้
ฝ่ ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ม่ นั ใจว่าการพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน
ของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลโดยกาหนดแผนการแก้ไขปั ญหาทางการเงินที่
คานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผู้มีส่ว นได้เสียทุกฝ่ าย รวมถึงการติดตามให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบอย่างครบถ้วน
หลักปฏิบัติ 7.4
คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาจัดทารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบัติ
ภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วบริษัทจะมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น การปฏิบตั ิต่อพนักงานและ
ผูม้ ีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานประจาปี โดยจะคานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รบั การยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล
และข้อมูลที่เปิ ดเผยจะเป็ นเรื่องที่สาคัญและสะท้อนการปฏิบตั ิท่จี ะนาไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 7.5
คณะกรรมการบริษัทต้องกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ท่ที าหน้าที่ใน
การสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ
ทันเวลา
แนวปฏิบัติ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะจัดให้มีการ
กาหนดผูท้ ่รี บั ผิดชอบการให้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็ นผูท้ ่มี ีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่เข้าใจธุรกิจของ
บริษัท รวมทัง้ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็ นอย่างดี
หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมการบริษัทต้องส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล
แนวปฏิบัติ
ภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว นอกจากการเผยแพร่
ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีกาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการนาเสนอข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ
หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1
คณะกรรมการบริษัทต้องคอยดูแลให้ม่นั ใจว่า ผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท
แนวปฏิบัติ
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพนื ้ ฐานต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งได้แก่ สิทธิการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการที่
จะได้รบั ส่วนแบ่งกาไรของกิจการ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
เพื่อใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลด
ทุนหรือเพิ่มทุน เป็ นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ม่ นั ใจว่าเรื่องสาคัญ ทัง้ ประเด็นที่กาหนดในกฎหมายและ
ประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดาเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาหรืออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ โดยจะบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มี
เวลาพิจารณารายละเอียด แต่ละวาระการประชุม และภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษั ทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะกาหนดหลักเกณฑ์ให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสาหรับการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ
หลักปฏิบัติ 8.2
คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเอือ้ ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของตน
แนวปฏิบัติ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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บริษัทให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดย
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและ
เหมาะสม โดยดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็ นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
8.2.1

บริษัทจะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวนั
เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตอ้ งตัดสินใจในที่ประชุม
อย่างครบถ้วน ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

8.2.2

บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จดั ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้
ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ

8.2.3

บริษัทจะอานวยความสะดวกแก่ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทัง้ ในเรื่องสถานที่และ
เวลาที่เหมาะสม

8.2.4

ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะดาเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะพิจารณา และ
ลงคะแนนเรียงตามลาดับวาระที่กาหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุม
โดยไม่ จ าเป็ น และเปิ ด โอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น มี สิท ธิ เ ท่ า เที ย มกั น ในการสอบถาม แสดงความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ

8.2.5

คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลและกลั่นกรองการเปิ ดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้
ถือหุน้ ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามตามกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและเหมาะสม เพื่อให้ผู้
ถือหุน้ สามารถตรวจสอบได้

8.2.6

ภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
หุน้ ส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการหรือเสนอวาระการประชุมเพิ่ มเติมได้
ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน และเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ผู้ถือหุน้
ทราบล่วงหน้า และจะแจ้งเหตุผลที่ไม่นาข้อเสนอวาระการประชุมของผูถ้ ือหุน้ บรรจุเป็ นวาระการประชุมของ
บริษัทต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นัน้ ๆ

หลักปฏิบัติ 8.3
คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้การเปิ ดเผยมติท่ปี ระชุม และการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
แนวปฏิบัติ
บริษัทจะกาหนดแนวทางปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส โดยภายหลังที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทจะมีการเปิ ดเผยมติท่ปี ระชุม ผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทาการถัดไป ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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