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ประกาศ 
ที ่TGE-Policy-006 

เร่ือง นโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัท หรือ กลุ่มบริษัท) ไดต้ระหนกัถึงความส าคัญ
ของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ว่าเป็นส่ิงส าคญัที่จะช่วยส่งเสรมิการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทใหม้ีประสิทธิภาพ เกิดความโปรง่ใส 
และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่ความเชื่อมั่นของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นควรใหม้ีการจดัท า
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ดงันี ้

• หลกัปฏิบตัิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้  าองคก์รที่สรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการ
อย่างยั่งยืน 

• หลกัปฏิบตัิ 2  ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

• หลกัปฏิบตัิ 3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

• หลกัปฏิบตัิ 4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 

• หลกัปฏิบตัิ 5 ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

• หลกัปฏิบตัิ 6 ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

• หลกัปฏิบตัิ 7 รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 

• หลกัปฏิบตัิ 8 สนบัสนนุการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น าองคก์รทีส่ร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 

หลักปฏิบัติ 1.1 

คณะกรรมการบรษิัทตอ้งมีความเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าที่ตอ้งก ากบัดูแลใหอ้งคก์ร
มีการบรหิารจดัการท่ีดี ซึ่งคลอบคลมุถึง 

1) ก าหนดกลยทุธ ์วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

2) ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรล ุวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 

3) ติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

แนวปฏิบัติ 
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เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าขององคก์ร บริษัทจะก าหนด
บทบาท อ านาจและหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไวอ้ย่างชดัเจน นอกเหนือจากหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบตามกฎหมายซึ่งก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจและหนา้ที่ในการบรหิารจดัการบรษิัทใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความ
ซื่อสตัยส์จุริตแลว้ คณะกรรมการบริษัทจะมีหนา้ที่ก ากับดูแลใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการที่ดี รวมทัง้ จะเป็นผูก้  าหนด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธน์โยบายการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนเป็นผูจ้ดัสรรทรพัยากรส าคญั
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย และคอยติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ 
ของบรษิัท 

 หลักปฏิบัติ 1.2 

ในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ก ากับดูแลกิจการใหน้ าไปสู่ผล (governance 
outcome) อย่างนอ้ยดงันี ้

1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี  โดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and 
performance with long-term perspective) 

2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย (ethical and 
responsible business) 

3) เป็นประโยชนต์่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้ม (good corporate citizenship) 

4) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง (corporate resilience) 

แนวปฏิบัติ 

บริษัทให้ความส าคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่ งยืน โดยบริษัทจะจัดท านโยบายจริยธรรมแล ะ
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายอื่น ๆ ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการด าเนินงานไวเ้ป็น
ลายลกัษณอ์กัษรเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในการด าเนินงาน และจะก ากบัดแูลใหม้ี
การส่ือสาร ใหทุ้กคนเขา้ใจ มีกลไกเพียงพอที่เอือ้ใหม้ีการปฏิบตัิจริงตามนโยบาย ติดตามผลการปฏิบตัิ และทบทวน
นโยบาย และการปฏิบัติเป็นประจ า โดยบริษัทจะมีการเผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และนโยบาย
จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท รวมทั้งการส่ือสารและเผยแพร่ส าหรับการปฐมนิเทศ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใหม่ 

  

หลักปฏิบัติ 1.3 
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คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ที่ดแูลใหก้รรมการทกุคนและผูบ้รหิารปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั (duty of 
care) และซื่อสตัยส์จุริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

แนวปฏิบัติ 

บรษิัทมีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
มติที่ประชมุที่เก่ียวขอ้ง มีกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและด าเนินการในกรณีที่มีการทจุรติคอรร์ปัชั่น เป็นตน้ รวมทัง้มี
กระบวนการอนมุตัิการด าเนินงานท่ีส าคญั ซึ่งรวมถึงการลงทนุ การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมนียัส าคญั 
การท ารายการเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น เพื่อประโยชนส์งูสดุแก่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของบรษิัท 
ตลอดจนสรา้งความน่าเชื่อถือในการด าเนินกิจการอนัจะท าใหบ้รษิัทเติบโตอย่างยั่งยืน  

 หลักปฏิบัติ 1.4 

คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งเขา้ใจขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และก าหนดขอบเขต 
การมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตาม
ดแูลใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารและฝ่ายจดัการปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

แนวปฏิบัต ิ

เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีความเขา้ใจขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบ บรษิัทจึงจดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ซึ่งก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบไวอ้ย่างชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามดูแลใหก้รรมการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย ทัง้นี ้บริษัทจะก าหนดใหม้ีการทบทวนกฎบตัรดงักล่าวทุกปีอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อจะไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกับทิศทางของบรษิัท 

หลักปฏิบัติ 2  ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ป็นไปเพื่อความย่ังยืน  

หลักปฏิบัติ 2.1 

คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งก าหนดหรือดูแลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อ
ความยั่งยืน โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่สอดคลอ้งกบัการสรา้งคุณค่าใหท้ัง้กิจการ ลกูคา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สียและ
สงัคมโดยรวม 

แนวปฏิบัติ 

บรษิัทจะมีการก าหนด วิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย ที่ชดัเจนและเหมาะสมกบัองคก์ร เพื่อส่ือสารใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ายเขา้ใจในวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และเพื่อใหบุ้คลากรในทุกระดบัขององคก์รยึดถือเป็นหลกัใน
การปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่ก าหนดไว ้นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาถึงความ
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พรอ้ม ความช านาญ ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทัง้
การน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม เพื่อความยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 2.2 

คณะกรรมการบริษัทตอ้งก ากับดูแลใหม้ั่นใจว่า วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธใ์นระยะเวลาปานกลาง 
และ/หรือ ประจ าปีของกิจการสอดคลอ้งกบัการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการน านวตักรรม
และเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม ปลอดภยั 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีการก าหนดกลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปีที่สอดคลอ้งกับวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของ
กิจการ โดยมีการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและความเส่ียงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง
บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งตระหนักถึงความเส่ียงของการตัง้เป้าหมายที่อาจ
น าไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท ยงัมีการติดตามการด าเนินการ
ตามกลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปีอยู่เสมอ เพื่อก ากับดูแลใหม้ีการจดัสรรทรพัยากรและการควบคุมการด าเนินงานที่
เหมาะสมตามแผนท่ีก าหนด 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการทีมี่ประสิทธิผล 

หลักปฏิบัติ 3.1 

คณะกรรมการบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด 
องคป์ระกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย
หลกัที่ก าหนดไว ้

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทั้ งในเรื่ององคป์ระกอบ ขนาด สัดส่วน
กรรมการท่ีเป็นอิสระอย่างเหมาะสมซึ่งไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดเพื่อเป็นการถ่วงดลุคณะกรรมการ และ
ค านึงถึงคณุสมบตัิที่หลากหลายทัง้ในดา้นเพศ ทกัษะ ประสบการณ ์และความสามารถที่เป็นประโยชนแ์ละเพียงพอใน
การปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โครงสรา้งปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมี 9 คน ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และบริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ไม่นอ้ยกว่ากว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด 

หลักปฏิบัติ 3.2 
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คณะกรรมการตอ้งเลือกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลใหม้ั่นใจว่า องคป์ระกอบ และการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชด้ลุพินิจในการตดัสินใจอย่างมีอิสระ 

แนวปฏิบัติ 

บรษิัทก าหนดใหป้ระธานกรรมการของบรษิัทเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกบัประธานเจา้หนา้ที่บริหารจะ
มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบต่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดอ านาจหนา้ที่ของประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัด บริษัทจึงมีนโยบายให้ประธาน
กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน นอกจากนี ้ บริษัทยังมีนโยบายใหก้รรมการอิสระมีการ
ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไดไ้ม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะ
แต่งตัง้กรรมการอิสระนั้นใหด้  ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความ
จ าเป็นดงักล่าว 

บริษัทก าหนดใหต้อ้งมีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอ้มลู และเสนอ
แนวทางพิจารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเห็นชอบต่อไป โดยภายหลงัที่บริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้บริษัทจะมีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีที่ผ่าน
มา และรายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ 

 หลักปฏิบัติ 3.3 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่ในการสรรหาและ
คดัเลือกกรรมการของบริษัทผูบ้ริหารและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิัทและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

โดยภายหลงัที่บริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทจะเปิดเผย
ขอ้มลูของกรรมการและผูบ้รหิาร อาทิ อาย ุประวตัิการศกึษา ประสบการณ ์สดัส่วนการถือหุน้ จ านวนปีที่ด  ารงต าแหนง่ 
รวมถึงขอ้มลูของที่ปรกึษาในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการแต่งตัง้ที่ปรกึษาในรายงาน
ประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 

หลักปฏิบัติ 3.4 
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ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทใหผู้ถื้อหุน้อนุมตัิ คณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งพิจารณาใหโ้ครงสรา้งและ
อัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรบัผิดชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมการบริษัทน าพาองคก์รใหด้  าเนินงาน
ตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ที่พิจารณาก าหนดอตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร เพื่อน าเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยค านึง
หลกัเกณฑ ์ดงันี ้

3.4.1 ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

3.4.2 ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที่สามารถจงูใจ สามารถรกัษากรรมการที่มีความรู ้ความสามารถ และมีคุณภาพใน
การปฏิบตัิหนา้ที่ใหก้บัองคก์รได ้

3.4.3 องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเขา้ใจ ทัง้รูปแบบที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่
ตวัเงิน 

3.4.4 เป็นอตัราที่เทียบเคียงไดก้บัค่าตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 

โดยภายหลงัที่บรษิัทเขา้จดทะเบียนเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิัทมีนโยบายให้
การก าหนดโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการทัง้รูปแบบที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนด  

หลักปฏิบัติ 3.5 

คณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งก ากับดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ และจดัสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ 

แนวปฏิบัติ 

บริษัทมีนโยบายใหก้รรมการทุกคนตอ้งปฏิบตัิตามขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจะส่งเสรมิคณะกรรมการทกุคนเขา้ใจและทราบถึง
บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของตน และปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
นอกจากนีก้รรมการบริษัททุกคนจะตอ้งอุทิศเวลาเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอโดย
บริษัทจะก าหนดนโยบายใหก้รรมการบริษัทแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุม
กรรมการบรษิัททัง้หมดที่ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ในแต่ละปี  

หลักปฏิบัติ 3.6 
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คณะกรรมการจะตอ้งก ากบัดูแลใหม้ีกรอบและกลไกในการก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ
กิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยัส าคญั ในระดบัที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริษัทและกิจการอื่นที่
บรษิัทไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

แนวปฏิบัติ 

บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมโดยบริษัทจะพิจารณาลงทุนในกิจการที่มี
วตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัท หรือกิจการที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกัน หรือลงทุนใน
ธุรกิจที่เอือ้ประโยชนใ์หก้บับริษัท โดยสามารถสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทใหม้ีความครบวงจรมากยิ่งขึน้ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบรษิัท  

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายที่จะก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มี
คุณสมบัติและประสบการณท์ี่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและ
บรษิัทรว่มนัน้ ๆ เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคญัและควบคมุการด าเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มดงักล่าว 
นอกจากนี ้กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท จะตอ้งท าหนา้ที่ในการก ากับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ  บริษัทร่วม ให้
บริหารจัดการหรือด าเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายที่บริษัทก าหนด รวมถึงจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ที่อนุมตัิในเรื่องที่ส  าคญัของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบรษิัท 

หลักปฏิบัติ 3.7 

คณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย 
และกรรมการรายบคุคล โดยผลประเมินจะตอ้งถกูน าไปใชส้ าหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปดว้ย 

แนวปฏิบัติ 

บริษัทจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยก าหนดบรรทดัฐานที่จะใช้
เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทจะถูกน าไปใช้
ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บริษัทเขา้จดทะเบียนเป็น
บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทจะเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมินใน
ภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

 หลักปฏิบัติ 3.8 

คณะกรรมการบริษัทตอ้งก ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ
บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน ให้
กรรมการทกุคนไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรู ้ส าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ 
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แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายที่จะส่งเสรมิใหก้รรมการเขา้รว่มการสมัมนาและการอบรมตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จดัขึน้ 
ที่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิหนา้ที่ และการประกอบธุรกิจของบริษัท และภายหลงัที่บริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมต่าง ๆ ในรายงาน
ประจ าปี 

 หลักปฏิบัติ 3.9 

คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งดูแลใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย สามารถ
เขา้ถึงขอ้มลูที่จ  าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ละประสบการณท์ี่จ  าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดการประชุมไว้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 4 ครัง้ต่อปีและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจ าเป็น โดยการประชุมแต่ละครัง้ไดม้ีการก าหนดวาระในการประชมุอย่างชดัเจนและมีการส่งหนงัสือนดัประชมุ
พรอ้มรายละเอียดล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลู
อย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งไดม้ีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บ
รายงานการประชมุที่ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิัทพรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษิัทและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบ
ได ้

นอกจากนีบ้ริษัทจะมีการแต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อดูแลและให้ค าแนะน าแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบรษิัท และติดตามดแูลใหม้ีการปฏิบตัิอย่างถกูตอ้งและ
สม ่าเสมอ และรบัผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้ดูแลประสานงานใหม้ี
การปฏิบตัิตามมติของที่ประชมุดงักล่าว รวมถึงหนา้ที่อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัติ 4.1 

คณะกรรมการบรษิัทตอ้งด าเนินการใหม้ั่นใจว่ามีการสรรหาและพฒันาประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู
ใหม้ีความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะที่จ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

แนวปฏิบัติ 

บริษัทจะก าหนดคุณสมบตัิ อ านาจ หนา้ที่ของผูบ้ริหารระดบัสงูไวอ้ย่างชดัเจน และในการพิจารณาหลักเกณฑ ์และ
วิธีการในการสรรหาและแต่งตัง้บุคคล หรือเห็นชอบบุคคลที่ถกูเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารระดบัสงู ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
จะพิจารณาก าหนดร่วมกนักับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี ้ บริษัทจะจดัท านโยบายสืบ
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ทอดต าแหน่งส าหรบัการเตรียมสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงูเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจ
ของบรษิัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

 หลักปฏิบัติ 4.2 

คณะกรรมการบรษิัทตอ้งก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการใหม้ีการก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดยค านึงถึง
หลกัยุติธรรม สามารถอา้งอิงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกลเ้คียงกัน และเป็นค่าตอบแทนที่สามารถ
รกัษาผูบ้รหิารที่มีคณุสมบตัิตามที่บรษิัทตอ้งการ รวมทัง้สรา้งแรงจงูใจใหม้ีการปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานที่ดี 
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไดร้ับมอบหมาย ทั้งนี ้ค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จะท าหนา้ที่พิจารณาและกลั่นกรองก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานของบรษิัท และผลการปฏิบตัิงาน ความสามารถของผูบ้รหิารแต่ละคน 

หลักปฏิบัติ 4.3 

คณะกรรมการบริษัทตอ้งเข้าใจโครงสรา้งและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ด าเนินงานของกิจการ 

  



 กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ ากัด (มหาชน) 
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 10/19 

 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและท าความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
บริหารและการด าเนินงานของกิจการ และก ากับดูแลโครงสรา้งและความสมัพนัธน์ัน้ไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิ
หนา้ที่ของคณะกรรมการ โดยภายหลงัที่บริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยแลว้ บรษิัทมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคมุกิจการ 

หลักปฏิบัติ 4.4 

คณะกรรมการบริษัทตอ้งติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหม้ีจ านวน ความรูท้ักษะ ประสบการณ ์และ
แรงจงูใจที่เหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบรษิัทจะคอยติดตามดแูลการบรหิารงานใหม้ีการพฒันาบคุลากรทัง้ในเรื่อง ความรูท้กัษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสมอยู่เสมอ มีการก าหนดใหม้ีโครงสรา้งผลตอบแทนที่สอดคลอ้งกบั ความรู ้ความสามารถ และ
หน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งงาน และมีระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์พนักงานอย่าง
เหมาะสม ใหสิ้ทธิและสวสัดิการที่ดี เหมาะสมกับสถานะของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน แก่ผูบ้ริหารและ
พนกังานของบริษัท ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิต สขุอนามยั และทรพัย์สิน และ
จัดใหม้ีช่องทางการส่ือสารระหว่างพนักงานกับหัวหนา้งานหรือผูบ้ังคับบัญชา รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการพฒันา 
และเพิ่มพูนทกัษะความรู ้โดยจดัใหม้ีการฝึกอบรมตามต าแหน่งงานทัง้ภายใน และภายนอกบริษัทตามความจ าเป็น
และเหมาะสมเพื่อเป็นการพฒันาและเสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถของพนกังานอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติ 5.1 

คณะกรรมการบริษัทตอ้งใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สรา้งคณุประโยชนต์่อลกูคา้หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ส่งเสริมการสรา้งนวตักรรมเพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการก าหนดรูปแบบธุรกิจ 
(business model) วิธีคิดมมุมองในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ การวิจยั การปรบัปรุงกระบวนการ
ผลิตและกระบวนการท างาน โดยบริษัทไดค้  านึงถึงการพัฒนาคุณภาพของสินคา้ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์การ
ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม และความรบัผิดชอบต่อสงัคมมาโดยตลอด ทัง้นีเ้พื่อสรา้งความสมดุลระหว่างผลก าไรทางธุรกิจ
และการตอบแทนสู่สงัคม 

หลักปฏิบัติ 5.2 
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คณะกรรมการบริษัทตอ้งติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
และสะทอ้นอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า ทกุฝ่ายขององคก์รไดด้  าเนินการสอดคลอ้งกับ
วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ ์(strategies) ของกิจการ 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ภายนอก ทัง้นี ้เพื่อสรา้งความเข้าใจอนัดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผูม้ีส่วนไดเ้สีย อนัจะเป็นประโยชนต์่อ
การด าเนินธุรกิจและสรา้งความเชื่อมั่น รวมทัง้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบรษิัทในระยะยาว บรษิัทจึงไดม้ี
การก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

• ผูถื้อหุน้ 

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมุ่งเน้นพัฒนาองคก์รให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และ
ต่อเนื่อง เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่เหมาะสมใหก้ับผูถื้อหุน้และเพื่อเพิ่มมลูค่าของบริษัท และส่งผลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บั
ผลตอบแทนสูงสุด โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะตอ้งปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติ หลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ที่จะเขา้ข่ายมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• พนกังาน 

บรษิัทมีนโยบายที่จะปฏิบตัิกบัพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมตามความรู ้
ความสามารถของพนักงานแต่ละคน และสวัสดิการที่ เหมาะสม ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของพนกังาน เพื่อพฒันาทกัษะในการท างานใหม้ีประสิทธิภาพสงู รวมทัง้มีการจดัตัง้กองทนุส ารอง
เลีย้งชีพส าหรบัพนกังานและเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการท างานในดา้น ต่าง ๆ อีกดว้ย 

• คู่คา้ และ/หรือ เจา้หนี ้

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่คา้ และ/หรือ เจา้หนีทุ้กฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตยแ์ละไม่เอา
เปรียบ รวมทัง้ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามสญัญา ใหข้อ้มลูที่เป็นจรงิ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกิจ 
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• ลกูคา้ 

บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัดและรักษามาตรฐานและคุณภาพสินคา้และ
บริการ เพื่อสรา้งความมั่นใจและความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ จดัใหม้ีการก าหนดราคาสินคา้และบริการในอตัราที่
เป็นธรรม รกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัของลกูคา้ และไม่น าขอ้มลูไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตวัหรือบคุคลอื่น 

• คู่แข่งทางการคา้ 

บรษิัทมีนโยบายที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีด ีไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้
ดว้ยวิธีการท่ีไม่สจุรติ หรือไม่เหมาะสม และไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 

• ชมุชนและสงัคม 

บรษิัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะพฒันา ส่งเสรมิ และยกระดบัคณุภาพชีวิตของสงัคม และชมุชนท่ีบรษิัทและบรษิัทในเครอื
ตัง้อยู่ใหม้ีคณุภาพดีขึน้พรอ้ม ๆ กับการเติบโตของบริษัท เนน้การปลกูฝังจิตส านึก ความรบัผิดชอบต่อชมุชนและ
สงัคมใหเ้กิดขึน้ภายในองคก์รอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนบัสนนุกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อส่วนรวมและสงัคม 

• ส่ิงแวดลอ้ม 

บรษิัทปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั และใหค้วามส าคญักบัการ
ควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีนโยบายที่ใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสรา้ง
คุณภาพ อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิต 
และทรพัยสิ์นของพนกังานอยู่เสมอ 

หลักปฏิบัติ 5.3 

คณะกรรมการบรษิัทตอ้งคอยติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain เพื่อใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์
และเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยั่งยืน 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูก้  าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท 
และไดต้ิดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ก าหนดไว ้เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และผูถื้อหุน้โดยรวม โดยจะมีการทบทวนแผนธุรกิจ และงบประมาณดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
ติดตามดูแลการจัดสรรและจัดการทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปอย่างยั่งยืนตาม
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัที่ก าหนดไว ้

หลักปฏิบัติ 5.4 
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คณะกรรมการบริษัทตอ้งจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคก์ร ท่ี
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของกิจการ รวมทัง้ดูแลใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และพัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อใหก้ิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค ์และเป้าหมายหลักของ
กิจการ 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทจะคอยดูแลใหก้ารบริหารความเส่ียงขององคก์รครอบคลมุถึงการบริหารและจดัการความเส่ียง
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและจะจดัใหม้ีการบรหิารความปลอดภยัของระบบสารสนเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภยัที่
เพียงพอ เพื่อประโยชนแ์ละประสิทธิผลทางธุรกิจของบรษิัท 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม  

หลักปฏิบัติ 6.1 

คณะกรรมการบริษัทตอ้งก ากบัดูแลใหม้ั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในที่จะท าให้
บรรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ใหค้รอบคลมุ
ทั้งองคก์ร และก ากับดูแลใหม้ีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรบัและวิธี
ควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทจะแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ในการพิจารณาปัญหาหรือปัจจยัเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้กบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท และหาทาง
ลดความเส่ียงหรือบริหารความเส่ียงใหต้  ่าที่สดุ โดยจะรายงานใหค้ณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษิัททราบอย่างสม ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 6.2 

คณะกรรมการบรษิัทตอ้งจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวนไม่นอ้ย
กว่า 3 คนโดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนา้ที่ตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้นี ้บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณด์า้นบญัชีที่เพียงพอที่จะสามารถ
ท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบรษิัทได ้

หลักปฏิบัติ 6.3 
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คณะกรรมการบริษัทตอ้งคอยติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัทกบั
ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลู และโอกาส
ของบรษิัท และการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษิัทในลกัษณะที่ไม่สมควร 

แนวปฏิบัติ 

บรษิัทก าหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสียที่เก่ียวขอ้งกบัรายการดงักล่าวไม่มีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัรายการนัน้ ๆ โดย
บริษัทไดจ้ดัท านโยบายการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและความขดัแยง้ทางผลประโยชนซ์ึ่งก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัและความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบตัิเมื่อมีการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
นอกจากนี ้บรษิัทจะจดัใหม้ีการสอบทานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยส่วนงานตรวจสอบภายในจะตอ้งรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและก าหนดมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลใหม้ีการสุ่มสอบทานการท ารายการว่าเป็นไป
โดยถกูตอ้ง ตรงตามสญัญา หรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว ้

โดยภายหลงัที่บริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทมีนโยบาย
เปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ รายการระหว่างกนั 
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี และตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ ตลาดหลักทรพัยฯ์ 
ก าหนด โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีและรายงานประจ าปี 

 หลักปฏิบัติ 6.4 

คณะกรรมการบริษัทตอ้งก ากับดูแลใหม้ีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นที่ชัดเจน และ
ส่ือสารในทกุระดบัขององคก์รและต่อบคุคลภายนอกองคก์รเพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

แนวปฏิบัติ 

บริษัทไดม้ีการจัดท านโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่น ซึ่งก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติดา้นการต่อตา้น 
คอรร์ปัชั่นท่ีชดัเจน เพื่อส่ือสารใหใ้นทกุระดบัขององคก์รและต่อบคุคลภายนอกสามารถน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

หลักปฏิบัติ 6.5 

คณะกรรมการบรษิัทตอ้งก ากบัดแูลใหก้ิจการมีกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

แนวปฏิบัติ 

บริษัทไดม้ีการจัดท านโยบายการแจง้เบาะแสและให้ข้อมูลการกระท าความผิด ซึ่งไดก้ าหนดกลไกในการรับเรื่อง
รอ้งเรียน การด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส และการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนโดยจะไม่กระท าการใดอนั
ที่ไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน และไม่เปิดเผยชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และขอ้มลูอื่นใดที่สามารถระบตุวัผูแ้จง้
เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนได ้
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หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 7.1 

คณะกรรมการบริษัทตอ้งมีความรบัผิดชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ส าคญัต่าง ๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

แนวปฏิบัต ิ

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทัง้รายงานขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลู
ทั่วไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ และตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลที่ส  าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรพัยข์องบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนไดเ้สียของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะคอยดูแลใหบุ้คลากรที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัท า และเปิดเผยขอ้มลู มีความรู ้ทกัษะและประสบการณท์ี่เหมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และ
มีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายถึงผูบ้ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ัดท าบัญชี ผูต้รวจสอบ
ภายในและเลขานุการบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะใหค้วามเห็นชอบในการเปิดเผยขอ้มลู โดยจะค านึงถึง ผล
การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงินและ
ข้อสังเกตที่เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลกักลยทุธแ์ละนโยบายของบรษิัท 

คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1 ) 
และรายงานประจ าปี สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนใหบ้ริษัท
จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อ
ประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ทั้งนี ้ เพื่อใหน้ักลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้กับฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทไดด้ียิ่งขึน้ นอกจากตวัเลขทางการเงินเพียงอย่างเดียว 

หลักปฏิบัติ 7.2 

คณะกรรมการบรษิัทติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีการรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งแสดงควบคู่
กับรายงานของผูส้อบบญัชี การวิเคราะหข์องฝ่ายบริหาร ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มูลส าคัญในรายงานประจ าปี และแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี อย่างถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา และเป็นไปตามขอ้ก าหนด ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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นอกจากนี ้ในการอนมุตัิการท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ คณะกรรมการจะมีการ
ประเมินปัจจยัความเส่ียงทัง้ที่มาจากภายนอกและภายในเพื่อใหม้ั่นใจว่าการท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความ
ต่อเนื่องในการด าเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี  ้

  หลักปฏิบัติ 7.3 

ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทตอ้งมั่นใจไดว้่า 
กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทัง้นี ้ภายใตก้ารค านึงถึงสิทธิ
ของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

แนวปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการการแกไ้ขปัญหาทางการเงินโดยค านึงถึงสิทธิของ ผูม้ีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย โดยในกรณีที่กิจการมีแนวโนม้ที่จะไม่สามารถช าระหนีห้รือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการบริษัท จะ
ดแูลอย่างใกลช้ิดใหก้ิจการประกอบธุรกจิดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ และด าเนินการติดตามการแกไ้ขปัญหาโดยให้
ฝ่ายจดัการรายงานสถานะอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหม้ั่นใจว่าการพิจารณาตดัสินใจใด ๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน
ของบริษัท ไม่ว่าจะดว้ยวิธีการใดจะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลโดยก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงินที่
ค  านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมถึงการติดตามให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการ
เปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบอย่างครบถว้น 

หลักปฏิบัติ 7.4 

คณะกรรมการบรษิัทตอ้งพิจารณาจดัท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 

ภายหลงัที่บริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้บริษัทจะมีการเปิดเผย
ขอ้มลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อตา้นคอรร์ัปชั่น การปฏิบตัิต่อพนกังานและ
ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้มไวใ้นรายงานประจ าปี โดยจะค านึงถึงกรอบการรายงานที่ไดร้บัการยอมรบัในประเทศหรือในระดบัสากล 
และขอ้มลูที่เปิดเผยจะเป็นเรื่องที่ส  าคญัและสะทอ้นการปฏิบตัิที่จะน าไปสู่การสรา้งคณุค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน 

หลักปฏิบัติ 7.5 

คณะกรรมการบรษิัทตอ้งก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้ีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธท์ี่ท  าหนา้ที่ใน
การส่ือสารกับผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นกัลงทุน นกัวิเคราะห ์ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ
ทนัเวลา 

แนวปฏิบัติ 
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ภายหลงัที่บริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทจะจดัใหม้ีการ
ก าหนดผูท้ี่รบัผิดชอบการใหข้อ้มลูกับบคุคลภายนอก โดยเป็นผูท้ี่มีความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหนา้ที่เขา้ใจธุรกิจของ
บรษิัท รวมทัง้วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกัค่านิยมและสามารถส่ือสารกบัตลาดทนุไดเ้ป็นอย่างดี  

หลักปฏิบัติ 7.6 

คณะกรรมการบรษิัทตอ้งส่งเสรมิใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

แนวปฏิบัติ 

ภายหลงัที่บริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  นอกจากการเผยแพร่
ขอ้มูลตามเกณฑท์ี่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทจะมีการเปิดเผยขอ้มูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางเว็บไซตข์องบรษิัท โดยมีการน าเสนอขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ 

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

หลักปฏิบัติ 8.1 

คณะกรรมการบรษิัทตอ้งคอยดแูลใหม้ั่นใจว่า ผูถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเรื่องส าคญัของบรษิัท 

แนวปฏิบัติ 

บรษิัทตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิพืน้ฐานต่าง ๆ  ของผูถื้อหุน้ ซึ่งไดแ้ก่ สิทธิการซือ้ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการท่ี
จะไดร้บัส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วมประชมุ
เพื่อใชสิ้ทธิ ออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบั  และหนงัสือบริคณหส์นธิและขอ้บงัคบั การลด
ทุนหรือเพิ่มทุน เป็นตน้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ั่นใจว่าเรื่องส าคญั ทัง้ประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและ
ประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของกิจการ ไดผ่้านการพิจารณาหรืออนมุตัิจากผูถื้อหุน้โดยจะบรรจุ
เป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้ง และเผยแพร่บนเว็บไซตข์อง
บรษิัท เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ี
เวลาพิจารณารายละเอียด แต่ละวาระการประชุม และภายหลงัที่บริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทจะก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยส าหรบัการเสนอเพิ่มวาระการประชมุ
และการเสนอชื่อบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 8.2 

คณะกรรมการบรษิัทตอ้งดแูลใหก้ารด าเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปรง่ใส มีประสิทธิภาพ 
และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตน 

แนวปฏิบัติ 
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บริษัทใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้โดยไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ โดย
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นและ
เหมาะสม โดยด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้  ดงันี ้ 

8.2.1 บรษิัทจะมีการจดัส่งหนงัสือนดัประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุอย่างนอ้ย 7 วนั โดยจะระบวุนั 
เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มูลประกอบที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องที่ตอ้งตดัสินใจในที่ประชุม
อย่างครบถว้น ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้ 

8.2.2 บรษิัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบคุคลใด ๆ เขา้รว่มประชมุแทนตนได ้
โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบหน่ึงแบบใดที่บรษิัทไดจ้ดัส่งไปพรอ้มหนงัสือนดัประชมุเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ได้
ซกัถาม แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ไดอ้ย่างเต็มที่และอิสระ เมื่อการประชมุแลว้เสรจ็  

8.2.3 บรษิัทจะอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเขา้รว่มประชมุทัง้ในเรื่องสถานท่ีและ
เวลาที่เหมาะสม 

8.2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะด าเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยจะพิจารณา และ
ลงคะแนนเรียงตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไว ้ไม่เปล่ียนแปลงขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญั หรือเพิ่มวาระการประชุม
โดยไม่จ าเป็น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  

8.2.5 คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดแูลและกลั่นกรองการเปิดเผยมติที่ประชมุและการจดัท ารายงานการประชมุผู้
ถือหุน้ใหเ้ป็นไปอย่างถกูตอ้งและครบถว้นตามตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งอย่างครบถว้นและเหมาะสม เพื่อใหผู้้
ถือหุน้สามารถตรวจสอบได ้

8.2.6 ภายหลังที่บริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ลว้บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้ส่วนนอ้ย สามารถเสนอชื่อบคุคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการหรือเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติมได้
ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะก าหนดเป็นหลกัเกณฑท์ี่ชัดเจน และเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวใหผู้้ถือหุน้
ทราบล่วงหนา้ และจะแจง้เหตุผลที่ไม่น าขอ้เสนอวาระการประชมุของผูถื้อหุน้บรรจเุป็นวาระการประชมุของ
บรษิัทต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้ ๆ 

 หลักปฏิบัติ 8.3 

คณะกรรมการบรษิัทตอ้งดแูลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชมุ และการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างถกูตอ้ง
และครบถว้น 

แนวปฏิบัติ 

บรษิัทจะก าหนดแนวทางปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีการด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูอย่าง
ถกูตอ้งและโปรง่ใส โดยภายหลงัที่บรษิัทเขา้จดทะเบียนเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้



 กลุ่มบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย่ี์ จ ากัด (มหาชน) 
THACHANG GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 19/19 

 

บริษัทจะมีการเปิดเผยมติที่ประชมุ ผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัท าการถดัไป ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และบนเว็บไซตข์องบริษัท พรอ้มทั้งจัดส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

  

 


