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การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ได ใ ห ค วามสำคั ญ กั บ การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก การกำกั บ ดู แ ล
กิจการทีด่ ี ดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได และรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดวยเล็งเห็นวาการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ไมเพียงแตจะสรางความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
เท า นั้ น แต ยั ง เป น หลั ก สำคั ญ อย า งยิ่ ง ต อ การเจริ ญ เติ บ โตอย า ง
เขมแข็งและมั่นคง เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกองคกรและผูถือหุน พัฒนา
สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนดูแลรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
กลุมตางๆ ไดอยางยั่งยืน โดยบริษัทฯ ภายใตการกำกับดูแลของ
คณะกรรมการไดยึดมั่นการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส ำหรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นของตลาดหลั ก ทรั พ ย
แหงประเทศไทย ในหลักการสำคัญทั้ง 5 หมวดมาอยางตอเนื่อง
สรุปไดดังนี้

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในป 2555
1. สิทธิของผูถือหุน

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสำคัญกับสิทธิของผูถือหุน โดยได
กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีตางๆ เพื่อสรางความมั่นใจวาผูถือหุน
จะไดรับความสะดวกในการใชสิทธิขั้นพื้นฐานของตนอยางเต็มที่
ดวยวิธีการและมาตรฐาน อันเปนที่ยอมรับและเชื่อถือได ไดแก
สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย : เพื่อใหผูถือหุนไดใชสิทธิตางๆ
ตามที่กฎหมายใหไวอยางครบถวน
สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสาร : เพื่อใหผถู ือหุนไดรับขอมูล
ขาวสารที่สำคัญอยางเปนปจจุบันและทันตอเหตุการณ ผาน
ชองทางที่หลากหลายและเขาถึงไดงาย เชน ระบบขาว
ของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ตลอดจนเปดโอกาสใหผถู อื หุน ติดตอขอขอมูล
หรือสอบถามบริษัทฯ ไดโดยตรงผานชองทางของหนวยงาน
กำกับองคกรและเลขานุการบริษัท cg@pttgcgroup.com
หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ir@pttgcgroup.com
สิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ อื หุน :
เพื่อใหผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนตางชาติและนักลงทุน
สถาบัน ไดเขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียง รวมถึง
มีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ บริษัทฯ ไดกำหนด
ใหหนวยงานกำกับองคกรและเลขานุการบริษทั และหนวยงาน
นักลงทุนสัมพันธ ทำหนาทีด่ แู ลและสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิ
ของตนอยางเทาเทียมกัน

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

บริษทั ฯ มุง มัน่ สรางความเทาเทียมกันใหเกิดขึน้ กับผูถ อื หุน ทุกราย
ทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนชาวไทยหรือตางชาติ ผูถือหุน
รายใหญ / รายยอย หรือนักลงทุนสถาบัน โดยดำเนินการบนพืน้ ฐาน
ความเทาเทียมกันของผูถือหุน ดังตอไปนี้
2.1 การจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป

บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 เมื่อวันที่
2 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หองบางกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร ศูนยการคาเซ็นทรัลลาดพราว กรุงเทพฯ ซึง่ นับเปน
การประชุ ม ผู ถื อ หุ น ครั้ ง แรกภายหลั ง จากการควบบริ ษั ท
โดยในการจัดประชุมดังกลาว บริษทั ฯ ไดปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
อย า งเคร ง ครั ด ควบคู ไ ปกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ต าม AGM
Checklist ของ ก.ล.ต. อีกทั้งยังคำนึงถึงสิทธิของผูถือหุนและ
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปไดดังนี้
กอนการประชุมผูถือหุน
บริษทั ฯ ไดเปดโอกาสใหผถู อื หุน เสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ รับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการ รวมถึงการสงคำถามที่เกี่ยวของกับ
ระเบียบวาระการประชุมและตองการใหตอบในที่ประชุม เปน
การลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุน ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ กำหนด โดยไดเปดเผยใหผถู อื หุน ทราบ
อยางทั่วถึง และหลักเกณฑที่กำหนดก็มิไดเปนการปดกั้น
ใหผถู อื หุน สวนนอยไมสามารถเสนอได โดยประธานกรรมการ
จะเปนผูแจงผลการพิจารณาพรอมเหตุผลใหผูถือหุน ได
รับทราบในการประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจำป 2555 ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอระเบียบวาระ
และชือ่ บุคคลมายังบริษทั ฯ สำหรับการสงคำถามลวงหนานัน้
ประธานกรรมการไดตอบคำถามในการประชุมอยางครบถวน
และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556 บริษัทฯ
ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคล
ลวงหนาเปนเวลา 3 เดือนกอนวันสิน้ ป ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
ถึง 31 ธันวาคม 2555
บริษัทฯ ไดนำขอเสนอแนะและความคิดเห็นของผูถือหุนมา
พิจารณา พรอมทัง้ บรรจุเรือ่ งการเตรียมการจัดประชุมสามัญ
ผูถ อื หุน ประจำปไวในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
เพือ่ พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดประชุมใหดยี ง่ิ ขึน้
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บริษัทฯ ไดแจงขาวตอตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อเผยแพรให
ผู ถือ หุ น รับทราบทั นที ภ ายหลังจากที่ค ณะกรรมการมีมติ
กำหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนวันกำหนดสิทธิ (Record
Date) ในการเขาประชุมและรับเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุน และการจายเงินปนผล
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบการประชุม
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนแบบหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่
กระทรวงพาณิชยกำหนด ไดจดั ทำทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และมีรายละเอียดครบถวน ไดแก วัน / เวลา /สถานทีป่ ระชุม
ที่ชัดเจน ระเบียบวาระการประชุมแยกเปนแตละวาระพรอม
ความเห็นของคณะกรรมการ นอกจากนี้ ยังไดเสนอชือ่ กรรมการ
อิสระใหผูถือหุนพิจารณาเลือกเปนผูรับมอบฉันทะ ในกรณีที่
ผูถือหุนไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเอง ตลอดจนแจงให
ผูถ อื หุน ไดรบั ทราบถึงกฎเกณฑตา งๆ ทีใ่ ชในการประชุม เชน
การลงทะเบียน การใชสทิ ธิการออกเสียงลงคะแนน และขัน้ ตอน
การออกเสียงลงมติ ซึง่ บริษทั ฯ มิไดกำหนดเงือ่ นไข/ กฎเกณฑ
ที่ซับซอน หรือสรางความยุง ยากแกผูถือหุนแตประการใด
เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การประชุมอยางเพียงพอ บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญ
ประชุม ตลอดจนเอกสารประกอบที่เกี่ยวของผานระบบขาว
ของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนา
เปนเวลา 30 วันกอนวันประชุม และไดจดั สงหนังสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบซึ่ ง เป น ชุ ด เดี ย วกั บ ที่ ไ ด เ ผยแพร บ น
เว็บไซตใหแกผถู อื หุน ทางไปรษณียล งทะเบียนลวงหนาเปนเวลา
21 วัน กอนวันประชุม ซึง่ มากกวาระยะเวลาทีก่ ฎหมายกำหนด
วันประชุมผูถือหุน
จัดเตรียมสถานที่ที่มีขนาดเพียงพอสามารถรองรับจำนวน
ผูถ อื หุน และผูร บั มอบฉันทะ จัดใหมเี จาหนาทีซ่ งึ่ เปนพนักงาน
ของบริษัทฯ ดูแลตอนรับและใหขอมูลแกผูถือหุน ตลอดจน
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ พรอมทั้งเตรียมความพรอม
ในการรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน
เปดโอกาสใหผูถือหุนลงทะเบียนเขาประชุมลวงหนากอนการ
ประชุมเปนเวลา 2 ชั่วโมง จัดระบบการตรวจสอบเอกสารที่
ไมยุงยากซับซอน จัดการลงทะเบียนดวยระบบบารโคด
(Barcode) พรอมทั้งอุปกรณคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและ
เพียงพอ เพื่อใหการลงทะเบียนสะดวกรวดเร็ว ขอมูลถูกตอง
ครบถวน และตรวจสอบได แมภายหลังเปดประชุมไปแลว ผูถ อื หุน
ยังสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม เพือ่ ใชสทิ ธิออกเสียงใน
ระเบียบวาระที่ยังไมไดพิจารณาลงมติได
กรรมการบริษัทฯ ทุกทาน และกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ
รวมถึงผูบ ริหารระดับสูง ไดใหความสำคัญและเขารวมประชุม

ผูถ อื หุน อยางครบถวน โดยถือเปนหนาทีท่ จ่ี ะตองเขารวมประชุม
นอกจากนี้ ผูส อบบัญชีและทีป่ รึกษากฎหมายไดเขารวมประชุม
เพือ่ ตอบขอซักถามและรวมชีแ้ จงในประเด็นตางๆ ทีเ่ กีย่ วของดวย
ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหนาที่ประธานในที่ประชุมและ
ไดแจงหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการประชุมตามกฎหมาย
และขอบังคับของบริษทั ฯ อาทิ การเปดประชุม การออกเสียงลง
คะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละระเบียบ
วาระ นอกจากนี้ ประธานฯ ยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนได
ซักถามอยางเพียงพอ ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ
ไดเขารวมประชุมและไดทำหนาทีโ่ ดยการตอบคำถาม/ ชีแ้ จง
ในระเบียบวาระที่เกี่ยวของ
ในการนับคะแนนเพื่อลงมติ ไดจัดใหมีที่ปรึกษากฎหมาย
ภายนอก และอาสาสมัครจากผูถ อื หุน รวมเปนสักขีพยานและ
ทำหน า ที่ เ ป น คนกลางตรวจสอบความถู ก ต อ งในการลง
คะแนนเสียง ในทุกระเบียบวาระการจัดเก็บใบลงคะแนนเสียง
ไดดำเนินการตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี อง ก.ล.ต. โดยไมมกี ารเพิม่
ระเบียบวาระการประชุม หรือเปลีย่ นแปลงลำดับระเบียบวาระ
การประชุม หรือขอมูลสำคัญในการประชุม
ประธานฯ ไดจดั สรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอและดำเนิน
การประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใสเปนไปตามลำดับ
ระเบียบวาระที่แจงในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังไดจัดใหมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ เพื่อแปลภาษาสำหรับ
กรณีการตอบขอซักถามของผูถือหุนที่เปนตางชาติดวย
ภายหลังวันประชุม
เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบผลการประชุมที่ถูกตองครบถวน
และทันเวลา บริษทั ฯ ไดรายงานมติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน ตอตลาด
หลักทรัพยฯ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลง และจัดทำ
รายงานการประชุมผูถ อื หุน ทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ โดยแยก
เปนแตละวาระอยางถูกตอง ชัดเจน และครบถวน มีการระบุ
จำนวนกรรมการที่เขารวมประชุมตลอดจนบันทึกประเด็น
สำคัญทีผ่ ถู อื หุน ไดซกั ถาม / แสดงความคิดเห็น และขอชีแ้ จง
ของกรรมการ รวมถึงผลการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ และ
ไดนำสงรายงานการประชุมดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยฯ
ภายใน 14 วันหลังการประชุมตามเกณฑที่กำหนด และได
เผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบ
และผูที่สนใจอื่นๆ ไดมีโอกาสศึกษาขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนที่สนใจสามารถติดตอขอรับ
วีดิทัศนบันทึกการประชุมได
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จากการรักษาคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2555
บริษัทฯ ไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
(AGM Assessment) ดวยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในระดับดีเยี่ยม
ตลอดจนไดรบั ผลประเมินความพึงพอใจของผูถ อื หุน ตอการจัดประชุม
สามัญผูถือหุน มากกวารอยละ 90
2.2 การรับขอเสนอแนะหรือคำถามจากผูถือหุน
ถึงประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู ถื อ หุ น สามารถเสนอแนะและแสดงความคิ ด เห็ น ไปยั ง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการผานเว็บไซตบริษัทฯ ซึ่ง
เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมขอมูล ขอเสนอแนะ และ
คำถามของผูถือหุน นำเสนอตอประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการเพือ่ พิจารณา หากประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
พิจารณาแลวมีความเห็นวาเรื่องใดมีประโยชนตอการดำเนิน
กิจการของบริษัทฯ หรือเปนเรื่องสำคัญที่มีผลตอผูมีสวนได
เสียโดยรวม หรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการจะเสนอเรื่องดังกลาว
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป
2.3 การเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับผูถือหุน

ในป 2555 บริษทั ฯ ไดจดั โครงการผูถ อื หุน เยีย่ มชมกิจการของ
บริษัทฯ ณ จังหวัดระยอง จำนวน 2 รุนๆ ละ 250 คน โดยมี
ผูถือหุนเขารวมโครงการทั้งสิ้น 500 คน เพื่อสรางความมั่นใจ
และใหความรูความเขาใจแกผูถือหุน ตลอดจนเปดโอกาสให
ผูถ อื หุน ไดซกั ถามเกีย่ วกับการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ
โรงงานของกลุมบริษัทฯ และเพื่อสรางความสัมพันธระหวาง
ผูบริหาร พนักงาน และผูถือหุน รวมทั้งการดูแลสังคมชุมชน
และสิง่ แวดลอม ดวยการจัดใหผถู อื หุน ไดรว มทำกิจกรรม CSR
ณ ศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี โดยในการสมัครเขารวมโครงการดังกลาว บริษทั ฯ
ไดแจงขาวการจัดโครงการฯ พรอมรายละเอียดและวิธีการ
คัดเลือกใหผถู อื หุน ทุกรายรับทราบลวงหนาผานชองทางตางๆ
อยางทั่วถึง ไดแก ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ เว็บไซต
บริษัทฯ และจดหมายไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือหุนแตละ
ราย เพือ่ ใหผถู อื หุน ทุกรายไดรบั สิทธิอยางเทาเทียมกัน บริษทั ฯ
จึงดำเนินการคัดเลือกผูถ อื หุน ทีไ่ ดรบั สิทธิดว ยวิธกี ารจับสลาก
ผานระบบคอมพิวเตอร และประกาศผลผูมีสิทธิเขารวม
โครงการฯ ผ า นเว็ บ ไซต บ ริ ษั ท ฯ พร อ มทั้งไดใหผถู ือหุน
ประเมินความพึงพอใจตอการจัดโครงการเยีย่ มชมกิจการและ
ไดนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้นตอไป

2.4 การดูแลการใชขอมูลภายในของกรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดคำนึงถึงการปฏิบตั อิ ยางเทาเทียมกัน
ตอผูถือหุนและนักลงทุนทุกรายในการเขาถึงขอมูล จึงได
กำหนดนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจในการดำเนินการตางๆ เพือ่
ปองกันการใชขอ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ดังนี้
กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ในเรือ่ งการใชขอ มูลภายในและการรักษาขอมูลอันเปนความลับ
ตลอดจนการหามซือ้ ขายหลักทรัพยของบริษทั ฯ โดยใชขอ มูล
ภายในไวในคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และสื่อสารใหกับบุคคลดังกลาวไดรับทราบและถือ
ปฏิบัติ เพื่อปองกันมิใหมีการใชประโยชนหรือเปดเผยขอมูล
ภายในเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูเกี่ยวของ
กำหนดระยะเวลาหามการซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานที่เกี่ยวของกับการจัดทำขอมูลทาง
การเงิน ซึ่งรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกลาว โดยกำหนดระยะเวลาหามการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ เปนเวลา 45 วันกอนการเปดเผยงบ
การเงินรายไตรมาส และ 60 วันกอนการเปดเผยงบการเงิน
ประจำป และสิ้นสุดระยะเวลางดเวนการซื้อขายหลักทรัพย
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ไดเปดเผยงบการเงินดังกลาวตอตลาด
หลักทรัพยฯ แลวเปนเวลา 24 ชัว่ โมง โดยบริษทั ฯ ไดแจงเตือน
ใหกรรมการและผูบริหารรับทราบลวงหนากอนถึงระยะเวลา
ดังกลาวอยางสม่ำเสมอ
กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในเรื่องการ
ปกปองรักษา และการใชอย า งถูกตองซึ่งขอมูลขา วสาร
(Confidentiality of Information Policy) โดยผูบริหารและ
พนักงานมีหนาที่ตองปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของ
ขอมูลและปองกันไมใหผอู นื่ ไดรขู อ มูลของบริษทั ฯ ขอมูลของ
ลูกคา /คูค า หรือขอมูลสวนบุคคลของผูอ นื่ อีกทัง้ ปฏิบตั ติ าม
มาตรการในการดูแลรักษาขอมูลความลับหรือขอมูลที่ยัง
ไมไดเปนขอมูลสาธารณะ เพื่อประโยชนในการดำเนินธุรกิจ
และรักษาไวซึ่งมาตรฐานของการปกปองรักษาและการใช
ขอมูลขาวสารที่ถูกตองตามเกณฑของกฎหมายไทยและตาง
ประเทศ
กรรมการและผูบ ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหนาทีร่ ายงาน
การซื้อ-ขาย-โอน-รับโอนหลักทรัพยของบริษัทฯ ภายใน
3 วันทำการ หลังจากทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงมายังบริษทั ฯ โดยคณะ
กรรมการไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัททำหนาที่รวบรวม
การเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบ ริหาร
ดังกลาว เพือ่ บรรจุเปนระเบียบวาระรายงานใหคณะกรรมการ
รับทราบเปนประจำทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ
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2.5 การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ
และการดำเนินการตางๆ เพื่อปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
กำหนดนโยบายใหกรรมการหรือผูบ ริหารทีอ่ าจมีความเกีย่ วของ
กับรายการทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ
มีสวนไดเสียในระเบียบวาระการประชุมใดจะไมเขารวม
ประชุมในวาระดังกลาว หรือในกรณีทตี่ อ งเขาประชุม เพือ่ ให
ขอมูลที่จำเปนตอการพิจารณาจะตองงดออกเสียงหรืองดให
ความเห็นในระเบียบวาระการประชุมนัน้ ๆ พรอมกันนี้ เลขานุการ
บริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคณะตางๆ
จะจดบั น ทึ ก ความเกี่ยวของของกรรมการหรือผูบริหารเปน
ลายลักษณอกั ษรไวในรายงานการประชุมครั้งที่มีการพิจารณา
เรื่องดังกลาวดวย
กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเรื่องการมีสวนไดเสียและความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ไวในคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพือ่ ใหกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนว
ปฏิบัติ อีกทั้งกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีใหสอดคลองกัน โดย
กำหนดใหบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และทุกคนมีหนาที่
ตองรายงานเรือ่ งทีส่ งสัยวาอาจมีความขัดแยงกับผลประโยชน
ของกลุมบริษัทฯ ในแบบรายงานการเปดเผยรายการขัดแยง
ทางผลประโยชนตอบริษัทฯ ครั้งแรกเมื่อไดรับแตงตั้งให
ดำรงตำแหนง เปนประจำทุกสิน้ ป และเมือ่ เกิดเหตุการณ เพือ่
แสดงถึงเจตนารมณการปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส และ
เพือ่ ปองกันเหตุที่อาจเปนผลประโยชนทับซอนหรือขัดแยงกับ
ผลประโยชนของกลุมบริษัทฯ
โดยในป 2555 บริษัทฯ ไดพัฒนาการรายงานความขัดแยง
ทางผลประโยชนของพนักงานผานระบบออนไลน เพื่อลด
ปริมาณการใชกระดาษ และเพื่อความสะดวกในการติดตาม
จัดเก็บและสืบคนขอมูล ตลอดจนผูบ งั คับบัญชาตามลำดับชัน้
จะไดรับทราบและแสดงความคิดเห็นตอการรายงานของ
พนักงานในสังกัดของตนอีกดวย
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ใน
ความรับผิดชอบตอผูม สี ว นไดเสียกลุม ตางๆ ทีเ่ กีย่ วของบนพืน้ ฐาน
การเคารพสิทธิ การดูแลรับผิดชอบ และความพึงพอใจของผูม สี ว น
ไดเสียเสมอมา เพือ่ ประโยชนรว มกันอยางยัง่ ยืน และเพือ่ ใหบริษทั ฯ
มีระบบการบริหารจัดการทีเ่ ชือ่ มัน่ ไดวา ผูม สี ว นไดเสียดังกลาวจะได
รับการคุมครองและปฏิบัติดวยความเสมอภาคอยางเครงครัด
คณะกรรมการจึงไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ตี อ ผูม สี ว น
ไดเสียไวอยางชัดเจน สอดคลองกับความตองการของแตละกลุม ดังนี้
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ผูถือหุน : สงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิขั้นพื้นฐานของตนและ
มุงมั่นสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน โดยคำนึงถึง
การเจริญเติบโตของบริษัทฯ อยางยั่งยืน สรางมูลคาเพิ่ม และให
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ ดำเนินธุรกิจตามหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไวในกฎหมายขอบังคับบริษัทฯ
และคูม อื การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี อาทิ สิทธิในการเขาประชุมผูถ อื หุน
และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นอยางอิสระในที่
ประชุมผูถือหุน สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุน รวมถึงสิทธิที่จะ
ไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรมแลว บริษัทฯ ยังใหสิทธิผูถือหุน
ในการสอบถามและเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ
ลูกคา : มุง มัน่ สรางความพึงพอใจและความมัน่ ใจใหกบั ลูกคาและ
ประชาชนที่จะไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับ
ราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
บริษัทฯ ไดจัดใหมีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการดูแลลูกคา ให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ใหคำปรึกษาวิธีการแกปญหาและ
รั บ ข อ ร อ งเรี ย นเพื่ อ ให ลู ก ค า ได รั บ ความพึ ง พอใจและตอบสนอง
ความตองการของลูกคาอยางสูงสุด ทัง้ ในดานผลิตภัณฑและการบริการ
มีการจัดพบปะ/เยี่ยมเยียนกิจการของลูกคาเพื่อรับฟงความคิดเห็น
และตอบขอซักถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคตางๆ เพื่อประโยชน
สูงสุดรวมกัน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ไมมพี ฤติกรรมประสานประโยชนกบั
คูแ ขงเพือ่ ทำใหลกู คาไมไดรบั ความยุตธิ รรม โดยดำเนินการตามสัญญา
จรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักกฎหมายอยางเครงครัด อีกทั้งยังจัดใหมี
การประเมินความพึงพอใจของลูกคาในทุกผลิตภัณฑและบริการเปน
ประจำอยางตอเนื่อง เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจและนำมาปรับปรุง
ผลิตภัณฑและการบริการตอไป
คูคา : คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตยในการดำเนิน
ธุรกิจ รักษาผลประโยชนรว มกับคูค า โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และกติกาที่กำหนดรวมกันอยางเครงครัด และมีจรรยาบรรณใน
การดำเนินธุรกิจ
บริษทั ฯ ยึดถือหลักความเสมอภาค โปรงใส เปนธรรม และความซือ่ สัตย
ในการดำเนินธุรกิจ ดวยการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาและ
สัญญาบนพื้นฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติตอ
คูค า อยางเครงครัด อีกทัง้ ระบุเรือ่ งความขัดแยงทางผลประโยชนไวเปน
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หลักการหนึ่งในสัญญา รวมทั้งไมใหผูบริหารหรือพนักงานเขาไป
มีอิทธิพลหรือสามารถชี้นำ จูงใจ ใหหรือรับประโยชนตอบแทน ซึ่งไม
เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปองกันการกระทำใดๆ
ที่ไมสมควร ตลอดจนกำหนดใหคูคายึดถือและตระหนักในเรื่องความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม รวมถึงการปฏิบัติตาม
ขอกำหนดดานแรงงานและสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต
ของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมรวมกัน
นอกจากนี้ ในป 2555 บริษัทฯ ไดกำหนดหลักเกณฑในการประเมิน
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของคูคา การจัดใหคูคาไดลงนามใน
สัตยาบันเรื่องการตอตานทุจริต คอรรัปชั่น และแจงใหคูคาไดทราบ
ถึงนโยบายการไมรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดของ
พนักงานบริษัทฯ
คูแขงทางการคา : ปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับ
หลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเกีย่ วกับหลักปฏิบตั กิ ารแขงขัน
ทางการคาและยึดถือกติกาของการแขงขันอยางเปนธรรม
บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจและสงเสริมการคาเสรี โดยประพฤติ
ตามกรอบกติกาการแขงขันอยางยุตธิ รรม มีจรรยาบรรณและอยูในกรอบ
กฎหมาย ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือความลับทางการคา
รวมถึงไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาหรือ
โจมตีคูแขง
เจาหนี้ : ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามเงื่อนไขและเปนธรรม
ตอเจาหนี้ รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามพันธสัญญาทีม่ ตี อ เจาหนีก้ ารคา และเจาหนีส้ ถาบัน
การเงินทุกรายอยางเครงครัดตามเงื่อนไขขอกำหนดของสัญญา
ไมปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริง อันจะทำใหเจาหนี้เกิดความเสียหาย
โดยหากมีเหตุอันจะทำใหไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา
บริษทั ฯ จะแจงเจาหนีท้ นั ที เพือ่ หาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวรวมกัน
นอกจากนั้น ยังจัดใหมีโครงการตางๆ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับ
เจาหนี้โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมรวมกับเจาหนี้ ตามโอกาส
ที่เหมาะสมดวย
ภาครัฐ : ใหความสำคัญกับภาครัฐซึง่ ถือเปนหนึง่ ในผูม สี ว นไดเสีย
โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตอภาครัฐในประเทศตางๆ
ที่เขาไปลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจสงผลตอการ
กระทำที่ไมเหมาะสม

บริษัทฯ ดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งในประเทศไทยหรือ
ประเทศตางๆ ที่เขาไปลงทุน โดยถือวาหนวยงานของภาครัฐเปน
สวนสำคัญที่สนับสนุนใหธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปอยางราบรื่น
และเปนไปตามแนวทางที่ถูกตองตามนโยบาย กฎระเบียบ และ
ขอบังคับ ซึง่ บริษทั ฯ มีการประสานงานและแลกเปลีย่ นขอมูลกับหนวยงาน
ภาครัฐอยางสม่ำเสมอ ภายในขอบเขตที่เหมาะสมและบนพื้นฐาน
ของความโปรงใส เพือ่ สรางความสัมพันธทดี่ ใี นระยะยาวกับหนวยงาน
ของภาครัฐ เชน การรวมจัดกิจกรรมและสนับสนุนโครงการตางๆ
รวมกับภาครัฐอยางตอเนื่อง
พนักงาน : มุงมั่นพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
เสริ ม สร า งวั ฒ นธรรมและบรรยากาศการทำงาน ส ง เสริ ม
การทำงานเป น ที ม ให ผ ลตอบแทนที่ เ ป น ธรรม ดู แ ลความ
ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอมการทำงาน ใหความสำคัญ
ตอการพัฒนาถายทอดความรูและความสามารถของพนักงาน
รั บ ฟ ง ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยาง
เทาเทียมและเสมอภาค กำหนดและตอยอดการปลูกฝงวัฒนธรรม
องคกร ดวยตระหนักวาพนักงานทุกคนเปนหนึ่งปจจัยสำคัญ
และมีคุณคานำมาซึ่งความสำเร็จความกาวหนาและการเจริญ
เติบโตอยางยั่งยืนของกลุมบริษัทฯ
บริษัทฯ คัดเลือกบรรจุและจัดสรรพนักงาน โดยคำนึงถึงคุณวุฒิ
ประสบการณและความสามารถ เพือ่ ใหทำงานในตำแหนงทีเ่ หมาะสม
สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่อง
ตลอดจนสงเสริมใหพนักงานมีโอกาสกาวหนา ผลักดันใหพนักงาน
แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบที่ได
รับมอบหมาย อีกทั้งเปดโอกาสใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานใน
ตำแหนงตางๆ ในบริษทั ฯ ไดอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมโดยไมมี
การเลือกปฏิบตั ิ ไมวา จะเปนเรือ่ งเพศ อายุ ศาสนา หรือการทุพพลภาพ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ใหความสำคัญในเรื่องการเคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค การใหเกียรติซงึ่ กันและกัน
และไมใหเกิดกรณีการคุกคามตางๆ ตามแนวทางจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฯ และนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights
Policy) ทีไ่ ดกำหนดไวในนโยบายกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ
ตลอดจนปลูกฝง สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานทุกคนมีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของโดยเครงครัด ปฏิเสธ
และตอตานการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบ
นอกจากนี้ ยังจัดใหมสี วัสดิการแกพนักงานของบริษทั ฯ และครอบครัว
อยางเปนธรรมและมั่นคงตอการดำรงชีพ และจัดใหมีคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ อันประกอบดวย ตัวแทนฝาย
บริหารและตัวแทนฝายพนักงานเพือ่ รวมกันควบคุมดูแล และเสนอแนะ

1 3 3

การจัดสวัสดิการทีเ่ พียงพอและเหมาะสมแกพนักงาน มีการจัดกิจกรรม
เพื่ อ ให ค วามรู และเสริ ม สร า งสภาพแวดล อ มในการทำงานที่ ดี
มีความปลอดภัยใหกบั พนักงาน รวมไปถึงผูร บั เหมาทีเ่ ขามาปฏิบตั งิ าน
ในเขตพื้นที่ของบริษัทฯ มีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเกิด
สถานการณตางๆ เปนประจำทุกป เชน การจัดการซอมอพยพกรณี
เกิดอัคคีภัยอาคารสูงในพื้นที่สำนักงานกรุงเทพ และการฝกซอมแผน
ฉุกเฉินในพื้นที่โรงงาน ทดสอบและประเมินความพรอมของการระงับ
เหตุ ฉุ ก เฉิ น ประจำพื้ น ที่ จั ด ให มี ค ณะกรรมการความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ทั้งพื้นที่สำนักงาน
กรุงเทพฯ และโรงงาน
บริษัทฯ ไดจัดทำแผนการสื่อความการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมี
วัตถุประสงคใหผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในกลุมรับรู
และนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจไปปรับใช
ในการปฏิบตั งิ านและการดำรงชีวติ อีกทัง้ ไดนำ PTTGC Core Values
“GC-SPIRIT” มาใชเปนเครื่องมือรวมในการขับเคลื่อนการกำกับดูแล
กิจการที่ดีคือ I = Integrity & Ethics การสรางพลังความดี สงเสริม
และตอกย้ำใหพนักงานตระหนักถึงความเกงความดีแบบจับตองได
ดวยการปฏิบตั จิ ริงโดยการ ”ยึดถือ” และ “ปฏิบตั ”ิ ตามคูม อื การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปนเสมือนพลังที่ผลักดันใหการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทฯ กาวไปสูระดับสากลไดอยางยั่งยืนและมั่นคง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางในการเสนอ
ขอคิดเห็นตอผูบ ริหารโดยตรงเชน “Management Site Visit” โครงการ
ผูบริหารพบปะพนักงานเพื่อพูดคุยสอบถามปญหาตางๆ ตลอดจน
ใหคำปรึกษาและใหกำลังใจในการปฏิบัติงานแกพนักงาน รวมถึงการ
จัดใหมีกิจกรรมสรางความสัมพันธในองคกรระหวางผูบริหารและ
พนักงานในหนวยงานเดียวกัน เพื่อสรางความเขาใจและเพื่อใหเกิด
ความคุนเคยและเปนกันเองในการทำงาน จัดใหมีชองทางในการรับ
ขอรองเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Whistle blower) ในโครงการ
“Bring the Best” ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยหนวยงานตรวจสอบภายใน
โดยทุ ก ข อ ร อ งเรี ย นที่ มี ห ลั ก ฐานชั ด เจนจะได รั บ การปฏิ บั ติ อ ย า ง
เสมอภาค โปรงใสและใหความเปนธรรมแกทุกฝาย ชื่อผูรองเรียน
จะถูกปดเปนความลับและจะไดรับความคุมครองไมใหถูกกลั่นแกลง
ทั้งในระหวางการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดลอม : ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ
ตอชุมชน สังคม และสิง่ แวดลอม ทัง้ ในดานความปลอดภัย คุณภาพ
ชีวิต และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม
ทัง้ พืน้ ทีโ่ ดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ คืนผลกำไรสวนหนึง่
เพื่อกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคชุมชนและสังคม คำนึงถึงการ

ดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตั้งแตการผลิตขั้นตน
จนถึงขั้นปลาย การเลือกเทคโนโลยีการผลิตและกระบวนการ
กำจัดของเสีย รวมถึงวิจยั และพัฒนานวัตกรรมทีจ่ ะสงเสริมการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจดวยความรอบคอบระมัดระวัง ไมใหสง ผลกระทบ
ตอชุมชน สังคม และสิง่ แวดลอม โดยมุง สนับสนุนกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสรางประโยชนสุขของชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอมที่บริษัทฯ เขาไปดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องตลอดมา
โดยกำหนดใหความรับผิดชอบตอสังคมเปนหนึ่งใน PTTGC Core
Values “GC-SPIRIT” คือ R = Responsibility for Society การรับผิดชอบ
ตอสังคม โดยจัดทำแผนดำเนินงานดานกิจการเพือ่ สังคมใหสอดคลอง
กับกลยุทธขององคกร การพัฒนาดานสังคมและการลงทุน เพื่อลด
ผลกระทบในดานตางๆ กับชุมชนทีอ่ ยูร อบขาง กำหนดการปฏิบตั งิ าน
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักสากล อาทิ DJSI UNGC GRI
ISO26000 โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานดานการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงค
ตามเปาหมาย
นอกจากนี้ ไดกำหนดใหมีการจัดทำรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
และการดำเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมตามมาตรฐานสากล
เปนฉบับแยกตางหากจากรายงานประจำป เพื่อใหผูถือหุน และ
ผู เ กี่ ย วข อ งไดรับทราบและมั่นใจวาการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ไดคำนึงถึงปจจัยดานสิง่ แวดลอมและสังคมเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน
อีกทัง้ สงเสริมใหพนักงานไดมสี ว นรวมในการปฏิบตั ติ นเปนพลเมืองดี ที่ทำ
ประโยชนใหกบั ชุมชนและสังคม ดวยการสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรม
กับสังคมและชุมชนรอบโรงงาน หรือกลุมผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ
โดยกำหนดใหการเขารวมกิจกรรมของพนักงานและการมีจติ อาสา
เปนสวนหนึง่ ของการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน อาทิ การบำเพ็ญประโยชน
และใหความชวยเหลือแกชุมชนและสังคมที่ไดรับความเดือดรอนและ
ขาดแคลน การรวมกันบริจาคเงิน สิง่ ของ และการทำกิจกรรมตางๆ ของ
พนักงาน ใหมปี ระสิทธิผลกอใหเกิดประโยชนสงู สุดตอชุมชนและสังคม
นอกจากบริษทั ฯ จะไดใหความสำคัญตอผูม สี ว นไดเสียตามแนวปฏิบตั ิ
ดังทีก่ ลาวมาขางตนแลว บริษทั ฯ ยังไดกำหนดแนวทางการดำเนินการ
ในการแจงเบาะแส และการตรวจสอบขอมูล รวมทัง้ แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การชดเชย กรณีผมู สี ว นไดเสียไดรบั ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ
อีกดวย
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและใหความสำคัญกับคุณภาพ
ของขอมูล และการเปดเผยขอมูลอยางเทาเทียมโปรงใสและ
เปนธรรม ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงายและนาเชื่อถือ โดย
ไดกำหนดนโยบายและกำกับดูแลใหการจัดทำและการเปดเผย
ขอมูลทั้งที่เปนขอมูลทางการเงินและที่ไมใชทางการเงิน อยาง
เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา โดยขอมูลที่เปดเผยจะตอง
จั ด ทำขึ้ น อย า งรอบคอบ มี ค วามถู ก ต อ ง โปร ง ใส ชั ด เจน
ตรวจสอบได และสม่ำเสมอ เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
ของบริษัทฯ เกิดความมั่นใจและไดรับขอมูลอยางเทาเทียมกัน
ตามขอกำหนด กฎหมาย ขอบังคับบริษัทฯ และหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของ ดังนี้

ชองทางและสือ่ ตางๆ ทีห่ ลากหลาย และทบทวนใหเปนปจจุบนั
อยางสม่ำเสมอ ไดแก วิสยั ทัศน พันธกิจ ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ โครงสรางการจัดการ โครงสรางการถือหุน รายชื่อ
กรรมการและผูบริหาร รายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน ขอบังคับบริษทั ฯ นโยบาย/คูม อื
การกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ การลงทุนใน
โครงการทีส่ ำคัญ ขาวสารการดำเนินงานของบริษทั ฯ การดำเนิน
โครงการเพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
นวัตกรรมซึ่งไดคิดคนขึ้นโดยคำนึงถึงผลกระทบตอสังคม
ชองทางการรับขอรองเรียน และขอมูลการติดตอหนวยงาน
ที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ฯลฯ
4.2 ชองทางการเปดเผยขอมูล

4.1 คุณภาพของขอมูล

บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลขาวสารตอผูถือหุน นักลงทุน และ
สาธารณชนทัว่ ไปอยางรวดเร็ว ทันเวลา เชือ่ ถือได ครบถวน และ
ถูกตอง เปนไปตามกฎหมายและระเบียบตางๆ ทัง้ นี้ การเปดเผย
ขอมูลขาวสารตางๆ ของบริษทั ฯ ตอสาธารณะ ทัง้ ทีเ่ ปนขอมูล
ทางการเงินและที่ไมใชทางการเงิน ดำเนินการดังนี้
บริษัทฯ ไดกำกับดูแลใหมีการจัดทำรายงานทางการเงิน
ที่มีขอมูลถูกตองครบถวนเปนจริงตามมาตรฐานการบัญชี
และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ รวมถึง
การเปดเผยคาสอบบัญชีของผูสอบบัญชี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดดำเนินการตามเกณฑของ ก.ล.ต. และตลาด
หลั ก ทรั พ ย ฯ อย า งถู ก ต อ งและครบถ ว น สอดคล อ งกั บ
หลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ม าโดยตลอดนั บ แต ก าร
จัดตั้งบริษัทฯ
การเปดเผยขอมูลกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของกับการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามขอกำหนดของ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ไดแก รายงานการมีสว นไดเสีย
ของกรรมการ ผู บ ริ ห าร และบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ ง
ตามกฎหมาย รายงานการถือหลักทรัพยและการเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพย การรับทราบภาระหนาทีก่ ารรายงานการถือ
หลักทรัพย รายงานการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง การรับรองความเปนอิสระของกรรมการ
อิสระ รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง และรายงานการ
ปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี รายงานตางๆ ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดจัดทำอยางครบถวนระมัดระวังและ
โปรงใส เปนไปตามหลักการ Fiduciary Duties
บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลนอกเหนือจากสารสนเทศตางๆ
ตามขอกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ใหแกผถู อื หุน
และสาธารณชนทั่วไปไดรับทราบขาวสารของบริษัทฯ ผาน

บริษทั ฯ เปดเผยขอมูลตามขอกำหนดและมากกวาขอกำหนด
ผานชองทางตางๆ ดังนี้
เผยแพรขอมูลผานทางระบบ SET Community Portal ของ
ตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และไดปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตใหเปน
ปจจุบนั อยางสม่ำเสมอ พรอมกับจัดใหมชี อ งทางในการติดตอ
กับหนวยงานตางๆ ไวอยางครบถวน
การสื่อสารภายนอกองคกร ไดแก การเปดตัวโครงการตางๆ
การให สั ม ภาษณ โ ดยผู บ ริ ห ารต อ สื่ อ มวลชนเพื่ อ เผยแพร
วิสยั ทัศน กลยุทธ เปาหมาย และผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ
ไดดำเนินการอยางครบถวนและถูกตองตามแนวปฏิบัติเรื่อง
การให ข อ มู ล ข า วสารและการแสดงความเห็ น แก บุ ค คล
ภายนอก ตามที่กำหนดไวในคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ
การสื่อสารภายในองคกรเปนอีกหนึ่งชองทางที่บริษัทฯ ให
ความสำคัญ โดยไดจดั ใหมกี ารเปดเผยขอมูลทีม่ คี วามสำคัญ
ตอพนักงานในบริษทั ฯ ผานระบบสือ่ สารภายในองคกรรูปแบบ
ตางๆ ไดแก อีเมล อินทราเน็ต วารสารภายใน ปายประกาศ
นิทรรศการ เพื่อใหพนักงานไดรับทราบกลยุทธ ทิศทาง
นโยบาย ขาวสารภายในองคกร และเพือ่ นำไปใชประโยชนใน
การดำเนินงานภายใตแนวปฏิบตั กิ ารใชขอ มูลภายในและการ
รักษาขอมูลอันเปนความลับตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดย
หนวยงานและพนักงานที่รับผิดชอบจะรับทราบถึงหนาที่ของ
ผูเปดเผยขอมูลและปฏิบัตติ ามดวยความซื่อตรง
4.3 หนวยงานรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูล

หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) มีหนาที่
รับผิดชอบกำกับดูแลการเปดเผยขอมูลแกนักลงทุน โดยให
ขอมูลและอำนวยความสะดวกในการติดตอรับขอมูลขาวสาร
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กับบริษัทฯ เพื่อใหนักลงทุนไดรับขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน
และรวดเร็ว โดยในป 2555 มีการจัดกิจกรรมการเปดเผย
ขอมูลแกนักลงทุนหลายรูปแบบ เพื่อแนะนำและใหขอมูล
บริษัทฯ แกนักลงทุนในโอกาสตางๆ เชน การพบนักลงทุน
ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ จั ด ประชุ ม นั ก วิ เ คราะห
ทางการเงิน การออกบูธในงาน SET in the City การเปดเผย
ขอมูลผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของ
บริษทั ฯ ตอบขอซักถามทางโทรศัพท / อีเมล สงจดหมายขาว
ถึงผูถือหุนทุกราย
นอกจากนี้ เพื่อเปนการเปดชองทางในการติดตอสื่อสารและ
ใหขอ มูลเพิม่ เติมแกผถู อื หุน และนักลงทุน จึงไดเปดชองทางไว
ในเว็บไซตของบริษัทฯ ในหัวขอ Investor Relations หรือ
นักลงทุนสัมพันธ ประกอบดวยขอมูลของบริษทั ฯ ขอมูลสำหรับ
ผูถือหุน นักลงทุน ขอมูลทางการเงิน เอกสารเผยแพรตางๆ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตอรับขอมูลขาวสารกับ
หนวยงาน อีกทั้งไดเปดชองทางในการติดตอกับหนวยงาน
ทางอี เ มล : ir@pttgcgroup.com เพื่ อ ส ง คำถามหรื อ
ขอสงสัยตางๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
หน ว ยงานสื่ อ สารและภาพลั ก ษณ อ งค ก ร (Corporate
Communication and Branding) ทำหนาที่ประชาสัมพันธ
และเผยแพรขอ มูลขาวสาร เหตุการณความเคลือ่ นไหวกิจกรรม
ทางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ใหแกสื่อมวลชนทุกแขนงและ
ประชาชนทัว่ ไป อาทิ ผูบ ริหารระดับสูงใหสมั ภาษณพิเศษตอ
สือ่ มวลชนกลุม ตางๆ ไดแก สือ่ โทรทัศน สือ่ สิง่ พิมพ และนิตยสาร
เพือ่ ใหขอ มูลโครงสราง/ ทิศทางการดำเนินธุรกิจและวิสยั ทัศน
ขององคกร การสงภาพขาว (Photo Release) ขาวแจก (Press
Release) และปฏิทนิ ขาว (Calendar News) ใหแกสอื่ มวลชน
ทั้งสวนกลางและทองถิ่นเพื่อเผยแพรตอสาธารณชน
หนวยงานกิจการเพื่อสังคม (CSR) ไดจัดทำรายงานการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำป 2555
ตามมาตรฐานสากล Global Reporting Initiative (GRI)
โดยไดรับการรับรองดวยมาตรฐานขั้นสูงสุดในระดับ A+ เพื่อ
เผยแพรใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไดรับทราบถึงการดำเนิน
ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบของบริษัทฯ กิจกรรมดานการ
พัฒนาสังคม การเปดบานพบชุมชนเพือ่ ชีแ้ จงการดำเนินธุรกิจ
ของกลุมบริษัทฯ ทำความรูจักและคุนเคยกับคณะผูบริหาร
ชีแ้ จงถึงนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมของกลุม บริษทั ฯ
เสริมสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทฯ
และชุมชน รวมถึงผูม สี ว นไดเสียในพืน้ ที่ อีกทัง้ ยังเปนชองทาง
ในการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนผูม สี ว นไดเสีย เพือ่ จัดทำ
แผนปฏิบัติการปรับปรุงแกไขการดำเนินธุรกิจองคกรดาน

ความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการลงพื้นที่เพื่อพูดคุย
สอบถามชี้แจงใหแกชุมชนไดรับทราบถึงโครงการและการ
ดำเนินงานตางๆ ทั้งดานการศึกษา และการสาธารณสุขของ
กลุมบริษัทฯ รวมถึงการแจงขาวประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อ
ใหชมุ ชนไดเขามามีสว นรวม เชน การมอบทุนพยาบาล โครงการ
ติวนองเขามหาวิทยาลัย “ติวเตอรเพื่อนชุมชน” โครงการให
ความรูแกเยาวชน “เปดประตูสูประชาคมอาเซียน” และ
โครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่ ฯลฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดใหมีชองทางสื่อสารที่สะดวก
รวดเร็วผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรืออีเมล ซึ่งได
เผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใตหัวขอ “การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี” โดยผูถือหุน นักลงทุนและประชาชนทั่วไป
สามารถติดตอถึงประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการได
โดยตรง หรือติดตอเลขานุการบริษทั เพือ่ ติดตอสอบถามขอมูล
เกีย่ วกับบริษทั ฯ ที่ e-mail address : cg@pttgcgroup.com
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเปนหัวใจสำคัญของการกำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการ
กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ การแสดง
ความรับผิดชอบตอหนาทีแ่ ละผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
จึงเปนหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โครงสรางการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละขอบเขตอำนาจหนาทีข่ อง
คณะกรรมการ อันประกอบดวย องคประกอบ คุณสมบัติ การแตงตัง้
บทบาทหนาที่ การดำรงตำแหนง และการดำเนินงานของกรรมการ
ผูบ ริหาร และผูป ฏิบตั งิ าน ไดรบั การกำหนดไวอยางชัดเจน รวมทัง้
การกำหนดนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และคูมือการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจไวเปนลายลักษณอักษร
เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน โดยมีหนวยงาน
ตรวจสอบภายในซึ่ ง มี บ ทบาทหน า ที่ ต ามที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบการดำเนินงาน
เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด
เป น ไปตามกฎหมายและข อ กำหนดที่ เ กี่ ย วข อ งได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
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โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ไดปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต
โปรงใส รอบคอบ ระมัดระวัง และเขาใจถึงบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบทีอ่ ยูบ นพืน้ ฐานของกฎหมาย ขอกำหนด กฎเกณฑ
ขอบังคับบริษัท มติที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ไมกระทำการใดที่เปนการขัดหรือแยงกับผลประโยชน
ของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ
5.1 โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ

ประกอบไปดวย กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการ
เฉพาะเรือ่ ง ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ ดั การใหญ
และเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหนาที่ที่แสดงใหเห็นถึง
การตรวจสอบและถวงดุลระหวางกัน ดังนี้
5.1.1 กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจำนวน 15 คน ประกอบดวย กรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหาร 4 คน กรรมการที่เปนผูบริหาร (ประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหาร, กรรมการผูจ ดั การใหญ) 2 คน และกรรมการ
อิสระ 9 คน ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระมีเกินกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งคณะตามเกณฑ ก.ล.ต. และในจำนวนนี้มี
กรรมการอิสระทีเ่ ปนเพศหญิงรวมอยูใ นองคคณะดวย 1 คน
องคประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลายจากสาขา
อาชีพตางๆ กรรมการบริษัทฯ ทุกทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู ความสามารถ และประสบการณทั้งดานปโตรเลียม
ปโตรเคมี พลังงาน บริหารจัดการ บัญชีและการเงิน กฎหมาย
ความมัน่ คง และการตรวจสอบ เพือ่ ผสานความรูค วามสามารถ
คุณสมบัตแิ ละประสบการณมาใชใหเปนประโยชนตอ บริษทั ฯ
โครงสรางของคณะกรรมการบริษัทฯ ทำใหสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดเปดเผยชื่อ ประวัติ
วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ การถือครองหลักทรัพยในบริษทั ฯ
ผานชองทางตางๆ ไดแก รายงานประจำป แบบ 56-1 และ
เว็บไซตบริษัทฯ อีกทั้งไดกำหนดองคประกอบและคุณสมบัติ
ของกรรมการไวเปนลายลักษณอกั ษรในขอบังคับบริษทั ฯ และ
คูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยไดเผยแพรไว
บนเว็บไซตของบริษัทฯ เชนกัน
ประธานกรรมการ ไมเปนบุคคลคนเดียวกับประธานเจาหนาที่
บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ โดยแบงแยกบทบาท
หนาที่อยางชัดเจน รวมทั้งประธานกรรมการไมเปนสมาชิก
ในคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งทุกคณะ ทำใหประธานกรรมการ
สามารถแสดงความคิดเห็นตอการดำเนินงานและปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเปนอิสระภายใตนโยบายที่คณะกรรมการ
ได ก ำหนดร ว มกั น เพื่ อ ประโยชน ข องบริ ษั ท ฯ ผู ถื อ หุ น
และประเทศชาติเปนสำคัญ นอกจากนี้ ขอบังคับบริษทั ฯ และ
คูม อื การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ยังไดกำหนดอำนาจหนาทีข่ อง

คณะกรรมการและคณะจัดการไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อ
ประโยชนในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางชัดเจน เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจของ
บริษทั ฯ ไดแก วิสยั ทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน
การบริหารความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ โดยในการ
ปฏิบตั งิ านจะตองผานการพิจารณาและกลัน่ กรองจากคณะจัดการ
(Management Committee) อันประกอบดวยผูบริหาร
ระดับสูงกอนนำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา ซึง่ คณะ
กรรมการไดตดิ ตามดูแลใหคณะจัดการดำเนินงานและรายงาน
ผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายและแผนงานดังกลาวอยางสม่ำเสมอ
5.1.2 กรรมการอิสระ
ในการพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ค วามเป น อิ ส ระของกรรมการ
อิสระนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดพจิ ารณาทัง้ จากการดำรง
ตำแหนงที่ผานมาในอดีตและปจจุบัน รวมถึงความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑของ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ โดยกรรมการอิสระของบริษทั ฯ มีจำนวนทัง้ หมด
9 คน ซึง่ มากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ และมีจำนวน
มากกวาเกณฑท่กี ฎหมายกำหนด
กรรมการอิสระไดปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนของ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียม บริษัทฯ กำหนดนิยาม
ของกรรมการอิสระไวในคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
สอดคลองกับขอกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ
รวมทั้งไดพิจารณากำหนดหลักเกณฑสัดสวนการถือหุนของ
กรรมการอิสระใหเขมกวา โดยกำหนดใหถอื หุน ไมเกินรอยละ
0.5 (ก.ล.ต. กำหนดรอยละ 1) และตองรับรองคุณสมบัติ
ความเปนอิสระของตนเองตามเกณฑที่กำหนดขางตนเปน
ประจำทุกสิ้นป
โดยในป 2555 กรรมการอิสระไดจัดใหมีการประชุมรวมกัน
เฉพาะกรรมการอิสระ จำนวน 1 ครัง้ ตามหลักการกำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี โดยในการประชุ ม ซึ่ ง นั บ เป น ครั้ ง แรกนั บ แต
การควบบริษัท ไดจัดใหมีการบรรยายโดยผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก และกรรมการอิสระไดรวมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ในหัวขอ “การปฏิบตั หิ นาทีข่ องกรรมการอิสระ” ในประเด็น
ตางๆ อาทิ การใหความคิดเห็น / ขอเสนอแนะในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดอยางเปนอิสระ การรักษาผลประโยชน
และการดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง
บริษทั กับผูม สี ว นไดเสีย การดูแลใหมรี ะบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ เปนตน
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นอกจากนี้ ในการประชุมดังกลาว กรรมการอิสระไดเลือกและ
แตงตัง้ ให พล.ต.อ.สมบัติ อมรวิวฒั น เปนประธานกรรมการอิสระ
และเพือ่ ใหการปฏิบตั หิ นาทีข่ องกรรมการอิสระมีความชัดเจน
และเปนรูปธรรม ที่ประชุมกรรมการอิสระไดจัดทำกฎบัตร
กรรมการอิสระขึ้นเปนลายลักษณอักษรอีกดวย
5.1.3 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
เพือ่ ใหการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั ฯ บรรลุ
เปาหมายสูงสุด คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดแตงตัง้ คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องเพื่อทำหนาที่ศึกษากลั่นกรอง ตลอดจนกำหนด
หลักเกณฑตา งๆ เปนการเฉพาะเรือ่ ง พรอมทัง้ จัดใหมกี ฎบัตร
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะเปนลายลักษณอักษร
โดยเปดเผยไวในคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ
ยังไดรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทฯ
อยางสม่ำเสมอ รวมทั้งรายงานการปฏิบัติหนาที่ในรอบป
ที่ผานมาตอผูถือหุน โดยเปดเผยไวในรายงานประจำป
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด ว ย กรรมการอิ ส ระจำนวน 3 ท า น มี ว าระ
การดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป โดยทุกทานเปนผูที่มีความรู
และประสบการณ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถทำหน า ที่ ใ นการ
สอบทานความนาเชือ่ ถือของงบการเงิน มีขอบเขตอำนาจหนาที่
และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ สอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบไดเชิญผูสอบบัญชีเขารวมประชุม
ดวยทุกครัง้ โดยผูส อบบัญชีไดแสดงความเห็นตอรายงานทาง
การเงินใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรบั ทราบ และไดบนั ทึก
ความเห็นรวมทั้งขอสังเกต / ขอเสนอแนะไวในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
ประกอบดวย กรรมการบริษทั ฯ จำนวน 3 ทาน กรรมการ 2 ทาน
เป น กรรมการอิ ส ระ มี ว าระการดำรงตำแหน ง คราวละ
3 ป ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเปน
กรรมการอิสระ ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายในการ
พิจารณาหลักเกณฑและแนวทางการกำหนดคาตอบแทน
ใหแกกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร รวมทั้ง
กำหนดหลักเกณฑหรือวิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลตาม
กระบวนการสรรหาอยางโปรงใส และพิจารณาหลักเกณฑ /
รูปแบบการจายคาตอบแทนแกกรรมการบริษัท และประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหาร ดวยความโปรงใสและสมเหตุสมผล เปรียบเทียบ
ไดกับกลุมธุรกิจเดียวกัน

(3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประกอบดวย กรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ทาน โดยประธาน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอีก 2 ทานเปน
กรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป ปฏิบตั ิ
หนาที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายในการ
พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/ แนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ
จัดการ ตลอดจนกำกับดูแลใหคำปรึกษา ประเมินผลและ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ให ส อดคล อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ข องสำนั ก งาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพยฯ และองคกรชั้นนำอยางครบถวน และ
ยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สูมาตรฐาน
สากลตอไป
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบดวย กรรมการบริษทั ฯ จำนวน 3 ทาน กรรมการ 1 ทาน
เปนกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป
ปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย
เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการ
บริหารความเสีย่ งตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลใหมรี ะบบหรือ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบตอ
ธุรกิจของบริษัทฯ อยางเหมาะสม รวมทั้งการติดตามและ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
เพือ่ ใหมนั่ ใจวาบริษทั ฯ มีการจัดการความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและ
เหมาะสม
5.1.4 เลขานุการบริษัท
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 89/15 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 แกไขโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 คณะกรรมการ
บริษัท ฯ ไดแต งตั้งใหนางวลั ยพร บุษปะเวศ ตำแหนง
ผูจัดการฝาย หนวยงานกำกับองคกรและเลขานุการบริษัท
สังกัดสายงานกิจการองคกร ดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัท
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงทำหนาที่
กำกั บ ดู แ ลให บ ริ ษั ท ฯ และคณะกรรมการมี ก ารปฏิ บั ติ
ที่สอดคลองและเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวของ
ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ ผูถือหุน และหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนั้น ยังสนับสนุนการจัดให
กรรมการ / ผูบ ริหารไดรบั ความรูแ ละเขาอบรมหลักสูตรตางๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ก รรมการและกรรมการ
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เฉพาะเรื่อง รวมถึงการรายงานใหกรรมการผูบริหารไดทราบ
ถึงการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกำหนดกฎเกณฑตางๆ และ
ทำหนาที่เก็บรักษาเอกสารสำคัญตามกฎหมาย โดยสามารถ
ติดตอกับเลขานุการบริษทั ไดท่ี email : cg@pttgcgroup.com
5.2 วาระการดำรงตำแหนงกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของ
กรรมการไวในขอบังคับของบริษทั ฯ โดยกรรมการมีวาระการ
ดำรงตำแหนงในแตละวาระคราวละ 3 ป สอดคลองกับ พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจำกัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได
ตระหนั ก ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะ
กรรมการบริษทั ฯ จึงใหความสำคัญกับจำนวนบริษทั ทีก่ รรมการ
ไปดำรงตำแหนงไมใหมากเกินไป โดยไดกำหนดนโยบายการ
ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นใหเหมาะสม
และสอดคลองกับเกณฑ Asean CG Scorecard ซึ่งเปน
มาตรฐานสากล รวมถึ ง สภาพธุ ร กิ จ ป จ จุ บั น ตลอดจน
เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาความรู ความสามารถ และการนำ
ประสบการณจากธุรกิจอื่นที่หลากหลายมาใชประโยชนตอ
บริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ ควรดำรงตำแหนงกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท และดูแลไมใหมจี ำนวน
มากเกินไป โดยพิจารณาความสามารถในการอุทิศเวลาใน
การปฏิบัติหนาที่เปนสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลการ
ดำรงตำแหนงกรรมการในบริษทั อืน่ ของกรรมการแตละรายไว
ในรายงานประจำป และแบบ 56-1 ตลอดจนเว็บไซตของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ในการไปดำรงตำแหนงกรรมการในบริษทั อืน่ ของประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ ดั การใหญ ตลอดจนผูบ ริหาร
ระดับสูงนั้น ก็ไดพจิ ารณาการดำรงตำแหนงใหเหมาะสมกับ
ลักษณะและสภาพธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลธุรกิจที่
เขาไปลงทุนเปนสำคัญเชนกัน
5.3 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของผูถือหุน มีความ
สำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ และทิศทาง
ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะห
ปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกรที่จะมีผลตอการ
ดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความคาดหวังจากผูมีสวนไดเสีย
กลุมตางๆ เพื่อเปนแนวทางการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุ
ประสงค อันจะทำใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ และ
ผูถือหุนทุกราย บริษัทฯ จึงกำหนดบทบาทหนาที่และหลัก
ปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมจากที่กฎหมาย
กำหนด ไดแก

ดานการกำหนดนโยบายและกลยุทธทางธุรกิจ : เพือ่ ทำหนาทีใ่ ห
ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
บริษทั ฯ เชน วิสยั ทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน
ความเสี่ยงแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนกำกับดูแล
การปฏิบัติงานของคณะจัดการใหบรรลุตามเปาหมายและ
แผนงานทีก่ ำหนด
ดานการกำกับดูแลเพื่อสรางมูลคากิจการ : เพื่อทำหนาที่การ
กำหนดนโยบายใหครอบคลุมทั้งองคกร และกำกับดูแลใหมี
ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอยาง
เหมาะสม รวมถึงมีมาตรการรองรับและควบคุมเพื่อลด
ผลกระทบตอธุรกิจและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ
ดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี : เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการ
กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษทั ฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงคขอ บังคับและมติทปี่ ระชุมผูถ อื หุน อยางเครงครัด
กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทั ฯ ตลอดจนนโยบายกำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
กำกั บ ดู แ ลให มี แ นวปฏิ บั ติ ใ นการควบคุ ม ภายใน และ
การสอบทานทีด่ แี ละเปนอิสระ ดูแลใหบริษทั ฯ เปดเผยขอมูล
สำคัญทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั ฯ และรักษาผลประโยชน / สิทธิของ
ผูถ อื หุน ทุกรายอยางเทาเทียมกัน ดูแลรายการทีอ่ าจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความเปนธรรมโปรงใส
เพือ่ ประโยชนของบริษทั ฯ และผูถ อื หุน โดยรวม อีกทัง้ สนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรใหมีความเขาใจมีจิตสำนึกปฏิบัติตาม
แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ดานการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม สิง่ แวดลอม และสิทธิ
มนุษยชน : เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการสงเสริม
ความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางยั่งยืนของสังคมไทย ยกระดับชีวิต
ความเปนอยูข องประชาชนในชุมชนรอบโรงงานใหดขี นึ้ และมี
สวนรวมในการแกปญ หาและลดผลกระทบทีช่ มุ ชนไดรบั อยาง
จริงจัง เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใชแรงงานอยาง
เปนธรรม เพือ่ ใหชมุ ชนและโรงงานสามารถอยูร ว มกันไดอยาง
ยั่งยืน
ซึง่ ทีผ่ า นมา คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความ
รับผิดชอบเพื่อเปนแบบอยางใหพนักงานทุกระดับยึดมั่นเปน
แนวทางในการปฏิบตั งิ าน และสรางความมัน่ ใจใหแกผถู อื หุน
และนักลงทุนทั่วไปอยางเต็มความสามารถ
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5.4 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ

เพือ่ ใหการสรรหาและแตงตัง้ กรรมการบริษทั ฯ ดำเนินการอยาง
มีหลักเกณฑและโปรงใส เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ทีด่ แี ละสอดคลองกับแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทนจึงไดกำหนดหลักเกณฑการพิจารณา
บุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ
บริษทั ไวดงั นี้ การเสนอแตงตัง้ กรรมการรายใหม จะพิจารณา
จากองคประกอบตางๆ ไดแก การมีคณุ สมบัตสิ อดคลองตาม
กฎหมายและขอกำหนดทีเ่ กีย่ วของ การเปนผูท รงคุณวุฒทิ ม่ี ี
ความรูค วามสามารถและประสบการณทหี่ ลากหลายในสาขา
วิชาชีพตางๆ ที่เปนประโยชนกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการ
เพื่ อ ผสานความรู ค วามสามารถที่ เ ป น ประโยชน แ ก ก าร
ดำเนินงานของบริษัทฯ การมีสวนไดเสียหรือความขัดแยง
ทางผลประโยชนทอี่ าจมีกบั บริษทั ฯ ในกรณีทกี่ ารเสนอแตงตัง้
กรรมการรายเดิม จะพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผานมา
และกรณีเสนอแตงตัง้ เปนกรรมการอิสระจะพิจารณาเพิม่ เติม
ในเรื่องคุณสมบัติความเปนอิสระของกรรมการ นอกจากนี้
ได ก ำหนดให ผู ที่ ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ เป น กรรมการจะต อ ง
ใหความยินยอมในการเสนอชือ่ เพือ่ พิจารณาเปนกรรมการดวย
5.5 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดจดั ใหมนี โยบายการกำกับดูแลกิจการ
คูม อื การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจ ทีม่ เี นือ้ หา
แนวปฏิบัติและหลักเกณฑตางๆ ที่สอดคลองกับมาตรฐาน
สากล โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไดติดตามใหมี
การปฏิบัติตามแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี และประเมิน
ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ
บริษทั ฯ และเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ตี ามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ
มาตรฐานสากล ผานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการเปนประจำ พรอมทัง้ รายงานการติดตามผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการตอคณะกรรมการบริษัทฯ
และเปดเผยตอผูถือหุนในรายงานประจำป ฯลฯ
ตามแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไดกำหนดให
มีการประเมินและวัดผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ ประเมินผล
การรั บ รู แ ละการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การ
ที่ดีของพนักงาน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของหนวยงานอืน่ ๆ อาทิ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ
IOD และสมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย เพือ่ วัดประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลักดันให
ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สูมาตรฐาน
สากล

คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดกำกับดูแลใหมกี ารสือ่ ความนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจใหครอบคลุม
ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อสื่อสารกับพนักงานและ
กลุมผูมีสวนไดเสียผานกิจกรรมและสื่อตางๆ ของบริษัทฯ
ไดแก การประกาศใชนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การสงมอบคูม อื การกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ
ให แ ก ก รรมการผู บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนของบริ ษั ท ฯ
และบริษทั ในกลุม รวมทัง้ จัดใหมกี ารปฐมนิเทศกรรมการและ
พนักงานเขาใหมทุกราย เพื่อรับทราบและเขาใจในหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจัดกิจกรรมสงเสริม
การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ดีภายในองคกร เพื่อสรางความรู
ความเขาใจของพนักงานและสามารถนำไปใชในการปฏิบตั งิ าน
ไดจริง และยังไดจัดทำ “คูมือจรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อ
สงมอบใหแกผมู สี ว นไดเสีย อาทิ ลูกคา คูค า เจาหนี้ บริษทั รวมทุน
และหน ว ยงานอื่น ที่เ กี่ย วข อ ง และเผยแพร ใ ห กับ ผูส นใจ
ทั่วไป ผานเว็บไซตบริษัทฯ รวมถึงจัดทำ “PTTGC Suppliers
Code of Conduct” หรือ “จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ
ผูผลิตผูจัดหาสินคาวัตถุดิบและบริการ” เพื่อสงมอบใหกับ
คูคาและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความมุง มัน่
ในการดำเนินธุ ร กิ จ อย า งมี จ รรยาบรรณของกลุ ม บริ ษั ท ฯ
และมุ ง หวั ง ให ผู ร ว มดำเนิ น ธุ ร กิ จ ต า งยึ ด มั่ น ในหลั ก การ
เดียวกันดวย
ในทุกป บริษัทฯ และบริษัทในกลุม ปตท. ไดรวมกันจัดงาน
PTT Group CG Day โดยมีจุดประสงคในการนำหลักการ
กำกับดูแลกิจการทีด่ มี าเผยแพรแกพนักงานและปรับใชในการ
ดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืนรวมกัน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปน
กิ จ กรรมที่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นในกลุ ม ปตท. ได จั ด มา
อย า งต อ เนื่ อ ง และได รั บ ความร ว มมื อ และความสนใจ
จากพนักงานเปนอยางมาก โดยในป 2555 บริษัทฯ ไดเปน
เจาภาพจัดงานดังกลาวภายใตแนวคิด “Surfing the Global
Wave” ซึง่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไดใหความสำคัญ
และเขารวมงานดังกลาวดวย
5.6 นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ
บริษัทในกลุมฯ (Compliance Policy)

บริ ษั ท ฯ ให ค วามสำคั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ และที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ปนสากล และเพือ่ เปนการแสดงออกโดย
ชัดแจงและเปนทางการของการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ทีเ่ ปนรูปธรรม ในป 2555 คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงไดกำหนด
นโยบายการกำกั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านขึ้ น โดยมี เ นื้ อ หา
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ประกอบไปดวยหลัก 7 ประการ ไดแก
1. นโยบายการสนับสนุนการแขงขันอยางเปนธรรม และไม
กระทำการอั น เป น การฝ า ฝ น การป อ งกั น การผู ก ขาด
(Antitrust Law / Competitive Law Policy)
2. นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือ
รับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy)
3. นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy)
4. นโยบายการคุ ม ครองสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา
(Intellectual Property Policy)
5. นโยบายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
ต อ ต า นการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก ก ารก อ การร า ย
(Anti-Money Laundering and Combating the
Financing of Terrorism Policy)
6. นโยบายการปกปองรักษาและการใชอยางถูกตองซึง่ ขอมูล
ขาวสาร (Confidentiality of Information Policy)
7. นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ (Other Laws, Rules and Regulations which
Concern Business of PTTGC and PTTGC Group Policy)
ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการสนับสนุนมาตรการปองกันและลดความเสีย่ ง
จากการไมปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ใหกบั บริษทั ฯ
และบริษัทในกลุมและยังชวยสงเสริมการรับรูใหกับบุคคล
ภายนอกไดรับทราบถึงความมุงมั่นของบริษัทฯ ที่จะเคารพ
และปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ในทุกภูมิภาค
ที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุมไดเขาไปดำเนินธุรกิจ ตลอดจน
เปนเครื่องมือในการชวยใหการปฎิบัติงานของกรรมการ
ผูบ ริหาร และพนักงาน ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
และบริษัทในกลุมเปนไปในทิศทางเดียวกัน
5.7 การประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต

ในป 2555 บริษทั ฯ ไดรว มประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ทีส่ มาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมกับหอการคาไทย
สมาคมธนาคารไทย หอการคาตางชาติ และสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย ซึ่งจะเปนมาตรฐานรวมดานจริยธรรมของ
ภาคธุรกิจในการแสดงความมุงมั่นที่จะรวมมือในการปองกัน
และตอตานการทุจริต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการตอตานทุจริตไวในคูมือ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงได
กำหนดให น โยบายการป อ งกั น และต อ ต า นการทุ จ ริ ต

การใหหรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery
Policy) เปนหนึ่งในหลักสำคัญ 7 ประการ ภายใตนโยบาย
การกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุม ฯ
(Compliance Policy) โดยถือวาการกระทำใดๆ ที่เปนการ
ฝ า ฝ น กฎหมายว า ด ว ยการป อ งกั น และต อ ต า นการทุ จ ริ ต
(Corruption) และการใหหรือรับสินบน (Bribery) กับเจาหนาที่
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาที่
ของหนวยงานภาคเอกชน เปนสิ่งที่ไมถูกตองและไมเปนไป
ตามนโยบายดังกลาว บุคลากรทุกระดับจะตองตอตานและ
ละเวนการกระทำเชนนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดสื่อสาร / เผยแพร
ตลอดจนจั ด กิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ดั ง กล า ว
ให พ นั ก งานภายในบริ ษั ท ฯ และผู ร ว มธุ ร กิ จ ได รั บ ทราบ
นโยบายดังกลาวของบริษัทฯ รวมกันดวย
5.8 การควบคุมและตรวจสอบภายใน

5.8.1 การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ใหความสำคัญตอการจัดใหมีการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล สอดคลองกับสภาพแวดลอม
และลั ก ษณะการดำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี
ความรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน ดังนี้
คณะกรรมการ: สอบทานใหบริษทั ฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ผูบริหารระดับสูง: จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน และ
ปลูกฝงใหพนักงานมีความรูความเขาใจ มีทัศนคติที่ดี และ
ใหความรวมมือปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้น
ผูบริหารระดับกลาง : จัดวางการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วของกับ
งานที่รับผิดชอบ จัดใหมีการประเมินผล ปรับปรุง สอบทาน
และควบคุมใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
พนักงานทุกระดับ: ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง
และการควบคุมภายในของบริษัทฯ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ นำแนวทางการปฏิบัติที่เปน
มาตรฐานสากลมาปรับใช ซึ่งมีองคประกอบที่สำคัญ ไดแก
สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม
ควบคุม สารสนเทศ และการสือ่ สาร และกิจกรรมการติดตาม
เพื่อใหม่ันใจตอการบรรลุวัตถุประสงคดานการดำเนินงาน
การรายงาน และการปฏิบัติตามขอกำหนดและกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วของ โดยบริษทั ฯ ไดเปดเผยรายงานการควบคุมภายใน
ไวในรายงานประจำป
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5.8.2 การตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ไดจัดโครงสรางใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน
ซึง่ มีความเปนอิสระโดยรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดกำกับดูแลใหหนวยงานตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานอยางอิสระ เที่ยงธรรม และมีจรรยาบรรณ
ที่ดีตามที่ระบุในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน
และเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพือ่ ทำ
หนาที่ในการสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความ
มีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหการปฏิบัติ
หนาทีข่ องหนวยงานตางๆ สามารถสนับสนุนใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงค และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมตาม
สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
หนวยงานตรวจสอบภายใน มีการวางแผนงานตรวจสอบภายใน
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวสอดคลองกับทิศทางกลยุทธทางธุรกิจ
และความเสี่ยงขององคกร การตรวจสอบมุงเนนการใหขอ
เสนอแนะเชิงปองกัน หรือการปรับปรุงกระบวนการ / กิจกรรม
เพือ่ ใหเกิดมูลคาเพิม่ ตอบริษทั ฯ มีการรายงานผลการตรวจสอบ
และการติดตามผลการปฏิบตั ติ ามขอเสนอแนะแกคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนประจำทุกไตรมาส ขอตรวจพบไดรบั ความรวมมือ
เปนอยางดีจากฝายจัดการและมีการดำเนินการแลวเสร็จตามแผน
นอกเหนือจากการประเมินระบบควบคุมภายในโดยการตรวจสอบ
ตามแผนงานตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ และรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษทั ฯอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ดานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน
สากล บริษัทฯ ไดจัดจางบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเปนอิสระ
เพือ่ ทำการประเมินความพรอมรับการประเมินจากหนวยงาน
ภายนอก ซึง่ ผลการประเมินพบวา การดำเนินงานอยูใ นระดับ
ที่เปนมาตรฐานในธุรกิจที่ใกลเคียงกัน อีกทั้งไดสรางกรอบ
แนวทางประกันคุณภาพ และพัฒนางานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน เพือ่ รักษาระดับงาน
ตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพอยางสม่ำเสมอ
มีการสงเสริมใหผูบริหารของบริษัทฯ มีความรูความเขาใจ
ดานการควบคุมภายในที่ดี โดยการจัดสัมมนาแกผูบริหาร
เพื่อทบทวนและทำความเขาใจระบบการควบคุมภายในที่ดี
รวมทัง้ นำไปประยุกตใชในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ และเปนไป
ตามนโยบายซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดมอบใหไว ในการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในทุกหนวยงานใหสอดคลองกัน
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และมีการติดตาม ปรับปรุงการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง
และสรางใหเปนวัฒนธรรมและพฤติกรรมการดำเนินงาน
ประจำภายในบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ไดสรางชองทางรับเรื่อง
รองเรียนเมือ่ พบพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมหรือขัดตอจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ (Whistleblower) เพื่อมุงสงเสริมใหกลุมบริษัทฯ
ยึดมัน่ การดำเนินงานทีโ่ ปรงใส มีคณุ ธรรม และความรับผิดชอบ
ตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
5.9 การบริหารความเสี่ยงองคกร

คณะกรรมการบริษทั ฯ แตงตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ขึ้ น เพื่ อ กำหนดนโยบายด า นการบริ ห ารความเสี่ ย งให
ครอบคลุมทัง้ องคกร รวมทัง้ กำกับดูแลใหมรี ะบบ และ / หรือ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบตอ
ธุรกิจของบริษัทฯ และ / หรือลดความเปนไปไดที่จะเกิด
ความเสี่ยงขึ้นจริง ตลอดจนใหขอเสนอแนะในกรอบและ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่จะสนับสนุนใหบริษัทฯ
บรรลุ เ ป า หมายในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง ในระยะสั้ น และ
ระยะยาว และใหความเห็นตอกระบวนการและแผนจัดการ
ความเสี่ยงระดับองคกร (Corporate Risks) ของฝายจัดการ
รวมทั้ ง ติ ด ตามการประเมิ น สถานะความเสี่ ย ง ผลการ
ปฏิบตั ติ ามกรอบการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องคกร ตลอดจน
ใหความเห็นตอแผนจัดการความเสีย่ งระดับองคกร เพือ่ ใหการ
บริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค ก รเป น ไปอย า งเหมาะสม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ
มีโอกาสสูงสุดทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายทีไ่ ดตงั้ ไว
ภายใตขอจำกัดใดๆ ที่อาจมีอยู โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีการรายงานการบริหารความเสี่ยงองคกรตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจำทุกไตรมาส หรือเมื่อมี
ประเด็ น ความเสี่ ย งในระดั บ องค ก รที่ ส ำคั ญ นอกจากนี้
บริ ษั ท ฯ ได ก ำหนดนโยบายและการปฏิ บั ติ เ รื่ อ งการ
บริหารความเสี่ยงไวในคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมอยาง
สม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยปจจัยความเสี่ยงสำคัญ
ของบริษัทฯ และแนวทางการลดความเสี่ยงตอผูถือหุนใน
รายงานประจำปอีกดวย
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5.10 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในป 2555 คณะกรรมการไดจดั ใหมกี ารประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ อยางสม่ำเสมอ รวมทัง้ สิน้ 12 ครัง้ เพือ่ พิจารณาและ
รับทราบดำเนินการในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
ตลอดจนการจัดประชุมพิจารณาแผนกลยุทธธุรกิจทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว รวมถึงการพิจารณาทบทวนแผนระหวางป
ซึง่ บริษทั ฯ ไดเปดเผยจำนวนครัง้ ทีก่ รรมการแตละทานเขารวม
ประชุมตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ไวในรายงาน
ประจำปอยางครบถวน
ประธานกรรมการบริษทั ฯ และประธานเจาหนาทีบ่ ริหารรวมกัน
กำหนดระเบียบวาระการประชุมและพิจารณาเรือ่ งเขาสูร ะเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปดโอกาสใหกรรมการ
แตละคนสามารถเสนอเรื่องตางๆ เพื่อเขารับการพิจารณา
เปนวาระการประชุมได ในการประชุมแตละครั้งจะมีการ
กำหนดระเบียบวาระการประชุมลวงหนาไวชดั เจน กรรมการ
ทุกทานไดรับหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการ
ประชุมที่มีขอมูลสำคัญครบถวนกอนการประชุมลวงหนา
ประมาณ 5 วัน เพื่อใหกรรมการมีเวลาอยางเพียงพอในการ
พิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
บริษัทฯ ไดกำหนดตารางการประชุมไวลวงหนาเปนรายป
และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความ
สำคัญเรงดวน และแจงใหกรรมการทุกทานทราบ เพื่อให
กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมได ในกรณีที่มี
เหตุจำเปนไมสามารถเขารวมประชุมได กรรมการไดมีการ
แจงขอลาประชุมตอประธานกรรมการเปนลายลักษณอักษร
ประธานกรรมการทำหนาที่ประธานในที่ประชุม และไดเปด
โอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ ในการ
พิจารณาเรือ่ งตางๆ ประธานกรรมการจัดสรรเวลาใหกรรมการ
อภิปรายประเด็นปญหาอยางเพียงพอ
การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหถือมติเสียง
ขางมากของจำนวนกรรมการที่เขาประชุม หากคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เปนเสียงชี้ขาดโดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และ
กรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ / หรือไมใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ
ใหความสำคัญเรื่องความเกี่ยวโยงและความขัดแยงทาง
ผลประโยชน โดยมีการดำเนินการอยางโปรงใสและมีการ
เปดเผยขอมูลอยางครบถวน
ถึงแมวาบริษัทฯ จะมีโครงสรางแบบกลุมธุรกิจที่มีการเขา
ทำรายการระหวางกันกับบริษทั ในกลุม คอนขางมาก แตในการ
เขาทำรายการระหวางกันดังกลาว บริษัทฯ ก็ไดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ รวมทัง้ มีการเปดเผยขอมูล
รายละเอียดการเขาทำรายการระหวางกันอยางครบถวนเชนกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง ผูบริหารระดับ
สู ง ที่ เ กี่ ย วข อ งได เ ข า ร ว มประชุ ม ด ว ยเพื่ อ ให ข อ มู ล ที่ เ ป น
ประโยชน และรับทราบนโยบายโดยตรงและนำไปปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ เวนแตในบางคราวที่เปนการประชุม
เฉพาะกรรมการบริษทั หรือประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ หรือ
ประชุมเฉพาะกรรมการบริษทั ทีไ่ มเปนผูบ ริหาร หรือการประชุม
คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบไดจดั
ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชี
ของบริษทั ฯ โดยไมมฝี า ยจัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละ
1 ครั้ง และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัทจะเปนผูทำหนาที่บันทึกรายงานการประชุม
เสนอใหทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ รับรองในการประชุม
ครัง้ ถัดไป และลงนามรับรองความถูกตองโดยประธานในที่
ประชุม
ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั สามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอแกไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมไดกอนการรับรอง โดยรายงาน
การประชุมที่ไดรับการรับรองแลวจะจัดเก็บอยางเปนระบบ
ในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ ในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อสะดวกในการสืบคนและอางอิง
มีระบบควบคุมที่ไมสามารถแกไขไดโดยไมผานที่ประชุม
คณะกรรมการ
5.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ในป 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
ไดพจิ ารณาแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ประจำป 2555 ทั้ง 3 แบบ คือ ทั้งคณะ ตนเอง และ
แบบไขว เพื่ อ ให ก ารประเมิ น ผลดั ง กล า วมี ห ลั ก เกณฑ ที่
เหมาะสม และสามารถนำผลการประเมินมาใชเปนสวนหนึ่ง
ในการพิจารณากำหนดคาตอบแทนประจำปของกรรมการ
นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ และไดนำเสนอ
สรุปผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม
ครัง้ ที่ 12/2555 เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2555 ซึง่ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ไดรบั ทราบผลการประเมินดังกลาว และนำขอเสนอแนะ
จากการประเมินผลเพื่อบริษัทฯ นำมากำหนดแนวทางที่จะ
ปรับปรุงใหการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
อยางเปนรูปธรรม
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ (ทัง้ คณะ) ประเด็น
คำถาม ประกอบดวย 6 หมวดหลัก รวมทั้งหมด 30 ขอ มีหัวขอ
ประเมินดังนี้
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1. นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy)
2. การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)
3. โครงสราง องคประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(Board Structure)
4. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style)
5. การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meeting)
6. การพัฒนากรรมการ (Board Development)
สรุปการประเมินผลคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ในภาพรวม เห็นวา
ประสิทธิภาพการทำงานอยูในเกณฑดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
รอยละ 96.9
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง)
ประเด็นคำถาม ประกอบดวย 3 หมวดหลัก รวมทั้งหมด 15 ขอ
มีหัวขอประเมินดังนี้
1. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
2. ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่
3. การพัฒนาตนเอง และการทำงานเปนทีม
สรุปการประเมินผลกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ในภาพรวม เห็นวา
ประสิทธิภาพการทำงานอยูในเกณฑดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
รอยละ 95.6
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (แบบไขว)
ประเด็นคำถาม ประกอบดวย 3 หมวดหลัก รวมทั้งหมด 15 ขอ
มีหัวขอประเมินดังนี้
1. ความเปนอิสระ
2. การอุทิศเวลา และการเขารวมประชุม
3. ความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
สรุปการประเมินผลกรรมการรายบุคคล (แบบไขว) ในภาพรวมเห็นวา
ประสิทธิภาพการทำงานอยูในเกณฑดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
รอยละ 98
5.12 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทนมีหนาที่กำหนดคาตอบแทนกรรมการ
ในระดั บ ที่ เ หมาะสม ให ส อดคล อ งกั บ บทบาทหน า ที่
ความรับผิดชอบดวยความชัดเจนเปนธรรม และเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทนกำหนดโครงสรางและองคประกอบของ
ค า ตอบแทน พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ ข อ มู ล การจ า ย
คาตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพยฯ
และในกลุ ม อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น หน า ที่ แ ละขอบเขต
ความรับผิดชอบ รวมถึงนำผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของ
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คณะกรรมการทัง้ คณะ เปนสวนหนึง่ ของการพิจารณากำหนด
คาตอบแทนกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของ
บริษทั ฯ รวมถึงสถานการณและแนวโนมทางเศรษฐกิจประกอบกัน
เพื่อกำหนดเปนนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน
กรรมการบริษทั และนำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
เพื่อเสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน สำหรับคาตอบแทน
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง จะพิ จ ารณาตามหน า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบในการเปนกรรมการเฉพาะเรือ่ ง โดยจะไดรบั
คาตอบแทนเพิ่มจากการปฏิบัติหนาที่นั้นอยางเหมาะสม
5.13 คาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายในการพิจารณาคาตอบแทน
ของประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร โดยจัดใหมกี ารประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของประธานเจาหนาทีบ่ ริหารประจำป พิจารณาจาก
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
(Key Performance Indicator) ตามกลยุทธและเปาหมาย
การบริหารจัดการ การบริหารศักยภาพขององคกรและธุรกิจ
ตลอดทัง้ ป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
เป นผู ก ำหนดหลั ก เกณฑ ห รื อ วิ ธี ก ารกำหนดค า ตอบแทน
ที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาตอไป
5.14 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

บริษัทฯ ใหความสำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการอยาง
ตอเนือ่ ง ถึงแมกรรมการสวนใหญของบริษทั ฯ จะผานการอบรม
ในหลักสูตรทีส่ ำคัญครบถวนแลว บริษทั ฯ ก็ไดมนี โยบายในการ
สงเสริมใหกรรมการบริษัทฯ เขารับการอบรมหรือเขารวม
กิจกรรมเพื่อเปนการเพิม่ พูนความรูด า นตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับ
บทบาทหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมาย ทัง้ ในฐานะกรรมการบริษทั ฯ
และกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต า งๆ ทั้งที่จัดโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต.
โดยในป 2555 บริษัทฯ ไดมีการแจงหลักสูตรการอบรมตางๆ
ใหกรรมการทราบลวงหนาเปนรายไตรมาส เพือ่ กรรมการจัดสรร
เวลาเขาอบรมไดอยางเหมาะสม รวมทัง้ ยังไดเผยแพรเอกสาร
และคูม อื การปฏิบตั งิ านทีจ่ ำเปนตอการปฏิบตั หิ นาทีก่ รรมการ
ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท คูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุ ร กิ จ กฎระเบี ย บ แนวปฏิ บั ติ ต า งๆ
ที่ไดรับจาก ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ใหกรรมการและ
ผูบริหารรับทราบอยางสม่ำเสมอ
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ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการรายใหม บริษัทฯ ไดกำหนด
แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเตรียมความพรอมในการปฏิบตั หิ นาที่
กรรมการบริษทั เพือ่ ใหกรรมการทีเ่ ขารับตำแหนงใหมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางรวดเร็วและสะดวกที่สุด โดยเลขานุการ
บริษัทจะเปนผูประสานงานในเรื่องตางๆ ดังนี้
รวบรวมและจัดสงขอกำหนด หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
เพือ่ ใหกรรมการมีขอ มูลทีศ่ กึ ษาไดในเบือ้ งตน และเพือ่ ประโยชน
ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรรมการบริษัท
จัดใหมกี จิ กรรมการปฐมนิเทศกรรมการ (Board Orientation)
เพื่อใหกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหมไดรบั ทราบขอมูลโครงสราง
และลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุม บริษัทฯ ที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่รวมถึงพบปะกับทีมผูบริหาร
จัดใหมี Plant Visit เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานแตละแหง
ของกลุมบริษัทฯ และบริษัทที่ไดเขารวมทุนในตางประเทศ
เพือ่ ใหคณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเขาใจในธุรกิจของบริษทั ฯ
และนำความรูต ลอดจนประสบการณมาใชประโยชนตอ บริษทั ฯ
ไดมากยิ่งขึ้น
ในป 2555 กรรมการบริษัทฯ ทุกทานไดเขารับการอบรม
หลักสูตรพื้นฐานสำคัญที่จำเปน ในฐานะกรรมการตามหลัก
การกำกับดูแลกิจการทีด่ จี ากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) อยางครบถวน นอกจากนี้ กรรมการ
เฉพาะเรื่องคณะตางๆ ยังไดใหความสนใจเขารวมอบรม

สัมมนาเพิ่มพูนความรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
อาทิ หลักสูตร Audit Committee Program หลักสูตร Role of
the Chairman Program หลั ก สู ต ร Role of the
Compensation Committee หลักสูตร Risk Committee
และหลักสูตร Role of the Nomination and Governance
Committee
นอกจากนี้ ยังไดจัดทำแผนพัฒนาและเพิ่มพูนความรูที่
เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ในดานตางๆ
ใหแกกรรมการปจจุบันอยางตอเนื่อง
5.15 แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีแผนการเตรียมการสืบทอดตำแหนงงานที่สำคัญ
อยางเปนระบบ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของบริษัทฯ และทดแทนผูเกษียณอายุ ใหมีการ
สื บ ทอดตำแหน ง ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง เพื่ อ ความต อ เนื่ อ ง
ในการบริหาร ตลอดจนพัฒนาผูบริหารใหมีความพรอมใน
การสืบทอดตำแหนงงานแทน ซึ่งจะพิจารณาจากความรู
ความสามารถ ประสบการณและวิสยั ทัศนในการนำพาบริษทั ฯ
ใหเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดกำหนดไว และสามารถสรางความเติบโตไปพรอมกับองคกร
อันจะสงผลใหกลุม บริษทั ฯ สามารถบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ
ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ

