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สว่นที ่1  หลกัการในการด าเนนิธุรกจิ 

  ในการด าเนนิธุรกจิใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ทัง้ผูถ้อืหุน้ และบรรดาผูม้สี่วนไดเ้สยี คณะกรรมการบรษัิทจงึมนีโยบายทีจ่ะให ้

ความส าคัญอยา่งเทา่เทยีม และควบคูก่ับไประหวา่งความส าเร็จตามเป้าหมาย และวธิกีารทีใ่ช ้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความส าเร็จนัน้ 

   ดว้ยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบรษัิทจงึไดก้ าหนดเป้าหมาย และวธิีการต่างๆ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

ดังทีร่ะบุอยู่ในวสิัยทัศน์ พันธกจิ ค่านยิม หลักการ นโยบาย รวมถงึจรยิธรรม และจรรยาบรรณธุรกจิฉบับนี้ เพือ่ใหเ้กดิความชัดเจน และ

ถูกตอ้งแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ กลุ่มบรษัิท พทีจีี เอ็นเนอยี (“กลุ่มบรษิทั”) ในอันทีจ่ะไดร้ับทราบถงึมาตรฐานการ

ปฏบัิตงิานตามทีก่ลุ่มบรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีคาดหวัง และยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบัิตงิาน นับตัง้แต่การปฏบัิตติ่อพนักงาน ผูถ้อืหุน้ 

ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ทางการคา้ ผูม้สีว่นไดเ้สยี และสังคมโดยรวม 

 

1.1 วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และคา่นยิม 

  วสิยัทศัน ์(Vision) 

  เชือ่มใหท้กุคนไดม้โีอกาสเขา้ถงึชวีติที ่“อยูด่ ีมสีขุ" ในทกุดา้นของชว่งชวีติ 

 

  พนัธกจิ (Mission) 

  ร่วมสรา้งโอกาสการเตบิโตกับพันธมติร และชมุชนในทุกที ่ทัง้ดา้นธุรกจิพลังงาน และขยายสู่บรกิารรอบดา้น อย่าง

ครบวงจร เพือ่เตมิเต็มความสขุ และมาตรฐานคณุภาพชวีติของทกุคน 

 

  คา่นยิม (Values) 

  “B” Breakthrough the limit: ทลายทกุขอ้จ ากัด กา้วขา้มทกุอปุสรรค 

  เราเชือ่ว่าทกุอย่างเป็นไปได ้พรอ้มกา้วขา้มทกุขอ้จ ากัดทีเ่ขา้มาทา้ทาย เพราะเรากลา้คดิ กลา้เสีย่ง กลา้ท าในสิง่ที่

แตกต่าง รวมถงึแสวงหา และไขว่ควา้ทุกโอกาส เพือ่ไปสู่โลกการท างานใหม่ทีด่ขี ึน้อย่างสม ่าเสมอ ดว้ยการท างานทีเ่ต็มไปดว้ยความ

ยดืหยุน่ พรอ้มปรับตัว และไมก่ลัวทีจ่ะเรยีนรูจ้ากความลม้เหลวอยา่งรวดเร็ว 

  “E” Embrace Empathy: มองเห็นใจของผูรั้บ ใสใ่จทกุความตอ้งการ 

  เราจะอยากรูอ้ยากเห็น และมองหาความตอ้งการแฝงของลูกคา้กับเพือ่นร่วมงานอยู่เสมอ พรอ้มท าความเขา้อก

เขา้ใจ ดว้ยการมองโลกผ่านสายตาของเขา เราจะตัง้ค าถาม สังเกต และรับฟัง เพือ่ตรวจสอบความคดิ ความรูส้กึ ความเขา้ใจ ความ

ตอ้งการ ของอกีฝ่าย เพือ่ตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็ว และเกนิความคาดหมาย มากไปกวา่เราจะรอ้งขอขอ้มูลป้อนกลับ เพือ่

พัฒนาสิง่ทีเ่ราสง่มอบในทกุมติติอ่ไป 

  “S” Succeed Together: เชือ่มตอ่ทกุคณุคา่ สรา้งความส าเร็จไปดว้ยกัน 

  เราจะยดึเป้าหมายเดยีวกัน และมุง่มั่นขับเคลือ่นธุรกจิเพือ่บรรลุผลส าเร็จไปดว้ยกัน ดว้ยการท างานอยา่งรว่มแรงร่วม

ใจ พรอ้มบูรณาการทุกความเชีย่วชาญใหเ้กดิประโยชนส์ูงสดุ ทัง้ยังสนับสนุนการท างานระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นมอือาชพี และหมั่น

สือ่สารกันอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประสทิธผิลสงูสดุในการท างาน 

  “T” Cultivate Trust: สรา้งบรรยากาศไวใ้จซึง่กันและกัน 

  เราคดิ ตัดสนิใจ และลงมอืด าเนินธุรกจิโดยมองผลลัพธร์ะยะยาว เราจงึปลูกฝังจรยิศาสตรใ์นแต่ละวชิาชพี สรา้ง

ความไวว้างใจซึง่กันและกันภายในองคก์ร ผา่นการแสดงออกถงึการมอบอ านาจ ใหค้วามเคารพแกค่นท างานทกุระดับ ทัง้ยังสรา้ง ความ

โปรง่ใสในการท างาน ค านงึถงึผลกระทบของผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่เป็นทีไ่วว้างใจของทกุคนตลอดไป 

 

1.2 จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

       กลุ่มบรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจะด าเนนิธุรกจิดว้ยความซือ่สัตยส์ุจรติ โปร่งใส มคีุณธรรม มุ่งมั่นสรา้งผลการด าเนนิงานทีด่ี 

ยดึหลักธรรมาภบิาล และหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีมคีวามรับผดิชอบต่อสังคม และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม รวมทัง้ไม่ยอมรับการ

ทจุรติคอรรั์ปชัน่ ทกุรปูแบบทัง้ในทางตรงและทางออ้ม 

1.3 ความรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ 

       กลุม่บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีมนีโยบายทีจ่ะด าเนนิธุรกจิทกุประเภทอย่างซือ่สัตยส์จุรติ มคีณุธรรม และจรยิธรรม รวมทัง้จะ

ใชค้วามสามารถอย่างถงึทีสุ่ดทีจ่ะพัฒนากจิการของกลุ่มบรษัิท ใหเ้จรญิเตบิโต และสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหก้ับการลงทุนของผูถ้อืหุน้

อยา่งตอ่เนือ่ง และย่ังยนื โดยยดึหลักการปฏบัิตอิย่างเสมอภาค และเทา่เทยีมกัน 

 1.4 การปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

       กลุ่มบรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีมุ่งมั่นในการเคารพ และปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งในทุกสถานที่ 

ทีก่ลุม่บรษัิท เขา้ไปด าเนนิธุรกจิ โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบายไวด้ังนี ้

  1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จะตอ้งปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ และเคารพจารตีประเพณีแห่ง

ทอ้งถิน่ของสถานที ่และประเทศทีก่ลุม่บรษัิท เขา้ไปด าเนนิธุรกจิ 

   2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จะตอ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ

ไทย, ส านักงานคณะกรรมการก ากับดแูลหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และหน่วยงานทีม่อี านาจก ากับดแูล 

  3. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จะตอ้งปฏบัิตติามนโยบาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บังคับของกลุม่บรษัิท  
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  4. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จะตอ้งไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการชว่ยเหลอื สนับสนุน   ใหค้วามร่วมมอื หรอื

สง่เสรมิใหม้กีารหลกีเลีย่งการปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บังคับตา่งๆ 

  5. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จะตอ้งใหค้วามรว่มมอืกับหน่วยงานก ากับดูแล และรายงานขอ้มลูเกีย่วกับการฝ่า

ฝืน หรอืการไมป่ฏบัิตติามกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบตา่งๆ ตอ่หน่วยงานดังกลา่ว 

สว่นที ่2  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และการรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบั 

    กลุ่มบรษัิท ถือเป็นนโยบายส าคัญว่า ในการปฏิบัตหินา้ที่ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดับ จะตอ้งยดึถือ

ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบรษัิท เป็นส าคัญ ภายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมาย และจรยิธรรม รวมทัง้จะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลความลับของ

กลุม่บรษัิท อยา่งเครง่ครัด ดังนัน้ กลุม่บคุคลดังกลา่วจงึพงึควรหลกีเลีย่งจากการกระท าใดๆ ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การตัดสนิใจในเรือ่งใดๆ 

 

 2.1 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

       กลุ่มบรษัิท ถอืเป็นนโยบายส าคัญยิง่ทีจ่ะไม่ใหก้รรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ

บรษัิท ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของกลุ่มบรษัิท ในการทีจ่ะน าขอ้มูล หรอืกระท าการ หรอืงดเวน้กระท าการใดๆ เพือ่แสวงหาผลประโยชน์

สว่นตน ไมว่า่ในทางใดๆ ก็ตาม ดว้ยเหตดัุงกลา่ว จงึก าหนดเป็นขอ้ปฏบัิตแิละการควบคมุทีม่ปีระสทิธภิาพ ส าหรับกรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงาน ดังนี ้

  1. หลกีเลีย่งการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกับตนเอง หรอืเขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกันภายใตป้ระกาศของตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ทีอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับกลุม่บรษัิท 

  2. ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งท ารายการเชน่นัน้เพือ่ประโยชน์ของกลุ่มบรษัิท ใหท้ ารายการนัน้เสมอืนหนึ่งว่าเป็นการท า

รายการกับบุคคลภายนอก ทัง้นี้ กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานทีม่สี่วนไดเ้สยีในรายการนัน้ จะตอ้งไม่มสี่วนในการพจิารณา

อนุมัตโิดยเด็ดขาด 

  3.ในกรณีทีเ่ขา้ข่ายเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกันภายใตป้ระกาศของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะตอ้งปฏบัิติ

ตามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และการเปิดเผยขอ้มลูรายการทีเ่กีย่วโยงกันของบรษัิทจดทะเบยีนอยา่งเครง่ครัด 

  4. ในกรณีที ่กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน หรอืบุคคลในครอบครัว เขา้ไปมสี่วนร่วม หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ในกจิการที่

แข่งขันกับธุรกจิของกลุ่มบรษัิท หรอืในกจิการใดๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับกลุ่มบรษัิท แลว้เชน่นี้ จะตอ้งแจง้

กรณีดังกลา่วใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญร่ับทราบอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษรในทันท ี

  5. หากกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงาน ไปเป็นกรรมการ หุน้สว่น หรอืทีป่รกึษาในนติบิุคคล หรอืองคก์รอืน่ ไมว่า่จะ

เป็นในภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ตาม การไปด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะตอ้งไม่ขัดต่อประโยชน์ของกลุ่มบรษัิท และการปฏิบัตหินา้ที่

โดยตรงในกลุม่บรษัิท โดยเด็ดขาด 

 

       ค าจ ากดัความในแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

       ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หมายความว่า การด าเนินกจิกรรมทีเ่ป็นความตอ้งการหรือเอือ้ประโยชน์

สว่นตวัหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจเป็นอปุสรรค หรอืท าใหเ้กดิความเสยีหายทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 

       บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง หมายความวา่ คูส่มรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกันฉันสามภีรรยา บตุร บดิามารดา พีน่อ้ง ญาติ

สนทิของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดบัของบรษัิท 

 

 2.2 การใชข้อ้มลูของ กลุม่บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ี

       กลุ่มบรษัิท ถอืว่าเป็นความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีจ่ะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลความลับของกลุ่ม

บรษัิท อยา่งเครง่ครัด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้มลูภายในทียั่งไมม่กีารเปิดเผยตอ่สาธารณะ หรอืขอ้มลูทีม่ผีลกระทบ

ตอ่การด าเนนิธุรกจิ หรอืราคาหุน้ ดว้ยเหตดัุงกลา่ว จงึก าหนดเป็นขอ้ปฏบัิตสิ าหรับกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงาน ดังนี ้

  1. ไมใ่ชโ้อกาส หรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเป็นกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร หรอืพนักงาน ในการแสวงหาประโยชนส์่วนตน 

ไมว่า่จะโดยทางตรง หรอืทางออ้มก็ตาม 

2. ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพือ่ประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของกลุ่มบรษัิท หรอืใหข้อ้มูลภายในแกบุ่คคลอืน่ เพือ่

ประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของกลุม่บรษัิท  

  3. ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลับทางธุรกจิของกลุ่มบรษัิท ต่อเครอืญาต ิบุคคลภายนอก และคู่แข่งทางธุรกจิ แมจ้ะพน้

สภาพจากการเป็นกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของกลุม่บรษัิท ไปแลว้ก็ตาม 

  4. ไม่ใหค้ าแนะน า หรอืใหค้วามเห็นในการซือ้ขายหลักทรัพยข์องกลุ่มบรษัิท เวน้แต่เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับหนา้ที่

การงานทีไ่ดร้ับมอบหมายจากกลุม่บรษัิท 

  5. พนักงานในหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกับการจัดท าขอ้มูลงบการเงนิ รวมถงึบุคคลในครอบครัว จะตอ้งไม่ซือ้ขาย

หลักทรัพย์ของกลุ่มบรษัิท ในช่วงระยะเวลาก่อนที่มีการเปิดเผยงบการเงิน หรือการเปิดเผยขอ้มูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพยข์องกลุม่บรษัิท 
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สว่นที ่3  ความรบัผดิชอบตอ่ กลุม่บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ีและทรพัยส์นิของกลุม่บรษิทั 

    กลุ่มบรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีมนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน มคีวามรับผดิชอบในเรือ่งต่างๆ ต่อกลุ่ม

บรษัิท และใชท้รัพยากรของกลุ่มบรษัิท อย่างมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขัน และการใหบ้รกิารทีด่แีก่

ลกูคา้  

 

 3.1 การใช ้และการดแูลทรพัยส์นิ 

       กลุม่บรษัิท ไดก้ าหนดขอ้ปฏบัิตสิ าหรับกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ดังนี ้

  1. ใชท้รัพยส์นิของกลุม่บรษัิท อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ และเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องกลุม่บรษัิท 

  2. ไมน่ าทรัพยส์นิของกลุม่บรษัิท ไปใชอ้ยา่งผดิวัตถปุระสงค ์หรอืน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิกฎหมาย 

  3. ดแูลรักษา และปกป้องทรัพยส์นิของกลุม่บรษัิท ไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย 

 

 3.2 การปฏบิตัติอ่ขอ้มลู และทรพัยส์นิ 

       3.2.1 ขอ้มลูสว่นบคุคล 

       กลุ่มบรษัิท เคารพสทิธิความเป็นส่วนตัวของผูเ้กี่ยวขอ้ง ดว้ยเหตุดังกล่าว ขอ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงาน จงึตอ้งไดรั้บความคุม้ครองไม่ใหถ้กูใช ้เปิดเผย หรอืถา่ยโอนไปยังบุคคลอืน่ในลักษณะทีเ่ป็นการละเมดิสทิธติาม

กฎหมาย ดว้ยเหตดัุงกลา่ว จงึก าหนดเป็นขอ้ปฏบัิตสิ าหรับกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ดังนี ้

       1. ตอ้งเคารพในขอ้มลูสว่นบุคคลของผูอ้ ืน่ ทัง้นี้ หากจะใช ้เปิดเผย หรอืถ่ายโอนขอ้มูลดังกล่าวไปยังบุคคลอืน่ 

จะตอ้งไมเ่ป็นการละเมดิสทิธติามกฎหมาย และจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากบคุคลผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูลว่งหนา้อกีดว้ย 

                   2. ผูท้ าหนา้ทีเ่ก็บรักษาขอ้มูลทีอ่ยู่ในความครอบครอง หรอือยู่ในความดูแลของกลุ่มบรษัิท จะตอ้งคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และผูเ้กีย่วขอ้งในการด าเนนิธุรกจิ ดังนัน้ การใช ้เปิดเผย และถ่ายโอนขอ้มูลส่วน

บุคคลของกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร พนักงาน และผูเ้กีย่วขอ้งดังกล่าวจะสามารถกระท าไดเ้ท่าทีจ่ าเป็นตามหนา้ทีก่ารงานปกต ิและไม่

เป็นการละเมดิสทิธติามกฎหมายเทา่นัน้ 

                 3.2.2 การจดัท า การบนัทกึ การรายงาน และการเก็บรกัษาขอ้มลู 

      กลุ่มบรษัิท ตระหนักถงึความส าคัญของการบรหิารจัดการขอ้มูลต่างๆ ภายในองคก์ร ทัง้นี้ การจัดท า การบันทกึ 

การรายงาน และการเก็บรักษาขอ้มูล จะตอ้งถูกด าเนนิการอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น และอยู่ในสภาพปลอดภัย ดว้ยเหตุดังกล่าว จงึก าหนด

เป็นขอ้ปฏบัิตสิ าหรับกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ดังนี ้

      1. ตอ้งจัดท า บันทกึ รายงาน และเก็บรักษาขอ้มลูตา่งๆ ดว้ยความสจุรติ รอบคอบ ถกูตอ้ง ครบถว้น และทันเวลา 

โดยปฏบัิตติามหลักเกณฑท์ีก่ลุม่บรษัิท หรอืกฎหมายก าหนด 

      2. รายงานขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง และตรงไปตรงมาตามขอ้เท็จจรงิ 

                              3. จะตอ้งดแูลเอกสารส าคัญ และขอ้มลูทีเ่ป็นความลับของกลุม่บรษัิท และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนนิธุรกจิ ดว้ย

วธิีการเฉพาะทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรอืประเภทของขอ้มูล และจะตอ้งมั่นใจไดว้่า เอกสาร และขอ้มูลดังกล่าวไดถู้ก

จัดเก็บไวอ้ยา่งปลอดภัย และเหมาะสม 

       4. เก็บรักษาขอ้มูลตามระยะเวลา และหลักเกณฑท์ี่กลุ่มบรษัิท ก าหนดไว ้หรอืภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย 

โดยจะตอ้งเก็บรักษาอยา่งระมัดระวัง และเป็นระบบ เพือ่ความสะดวกตอ่การเรยีกใชง้าน และเมือ่พน้ระยะเวลาทีต่อ้งเก็บรักษาขอ้มูลแลว้ 

พนักงานซึง่มหีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งจัดใหม้กีารท าลายเอกสาร และขอ้มูลดังกล่าวดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมกับขอ้มูล หรอืเอกสารแต่ละ

ประเภท 

                 5. หา้มมใิหท้ าการปลอมแปลงหนังสอื รายงาน หรอืเอกสารทกุประเภทโดยเด็ดขาด 

 

 3.3 การใชค้อมพวิเตอร ์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

       กลุม่บรษัิท ไดข้อ้ปฏบัิตสิ าหรับกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ดังนี ้

  1. คอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ และสารสนเทศต่างๆ ทีใ่ชใ้นการปฏบัิตงิานนัน้ ถอืเป็นทรัพยส์นิของกลุ่ม

บรษัิท ดังนัน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานจงึไมพ่งึใชท้รัพยส์นิดังกลา่วเพือ่ประโยชนส์ว่นตัว 

  2. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเปิดเผยรหัสประจ าตัว (Password) หรอืเปิดเผยระบบทีม่กีารป้องกันใดๆ 

ของกลุม่บรษัิท ทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึระบบขอ้มลูของกลุม่บรษัิท แกผู่อ้ ืน่โดยเด็ดขาด 

  3. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเปิดเผยขอ้มูลทีอ่ยู่ในระบบขอ้มูลทีม่กีารป้องกันใดๆ ของกลุ่มบรษัิท หรอื

ขอ้มลูทีก่ลุม่บรษัิท ซือ้มา หรอืไดม้าในทางใดๆ โดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 

  4. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเปลีย่นแปลง ท าซ ้า ลบทิง้ หรอืท าลายขอ้มูลทีม่กีารป้องกันใดๆ ของกลุ่ม

บรษัิท โดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 

  5. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเผยแพร่ ท าการคัดลอก หรอืน าซอฟทแ์วรท์ีผ่ดิกฎหมายมาใช ้และหา้ม

คัดลอกซอฟทแ์วรล์ขิสทิธิด์ว้ยเหตผุลใดๆ โดยมไิดรั้บอนุญาตจากบรษัิทผูผ้ลติ หรอืเจา้ของกรรมสทิธิใ์นซอฟทแ์วรนั์น้ 

  6. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานท าการปรับแต่งอุปกรณ์ฮารด์แวร ์หรอืตดิตัง้อุปกรณ์ใดๆ นอกเหนือจาก

อปุกรณ์มาตรฐานทีก่ลุม่บรษัิทตดิตัง้ให ้
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  7. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใชอ้เีมล หรอืระบบคอมพวิเตอรใ์ดๆ ของกลุ่มบรษัิท ในการส่งต่อขอ้ความ

ใดๆทีก่ลา่วรา้ย ท าใหเ้สือ่มเสยี หรอืขอ้ความทีห่ยาบคาย ลามก ขม่ขู ่กอ่กวน สรา้งความร าคาญใหก้ับผูอ้ ืน่ หรอืทีม่เีนือ้หาขัดตอ่ศลีธรรม

อันด ีเกีย่วกับการพนัน กระทบตอ่ความมั่นคงของชาต ิละเมนิสทิธขิองผูอ้ ืน่ หรอืกระท าการใดทีถ่อืว่าเป็นความผดิตาม “พระราชบัญญัติ

วา่ดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกับคอมพวิเตอร”์   

8. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานควรใชอ้นิเตอรเ์น็ต และเทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาขอ้มลู และความรูท้ี่

เป็นประโยชนต์อ่การปฏบัิตงิาน และจะตอ้งหลกีเลีย่งการเขา้ถงึเว็บไซตท์ีผ่ดิกฎหมาย หรอืละเมดิศลีธรรมอันดงีาม 

  9. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานควรหลกีเลีย่งการเปิดไฟลท์ีไ่ม่ทราบถงึแหล่งทีม่า และการใชอุ้ปกรณ์บันทกึ

ขอ้มลูทีเ่คยใชง้านกับคอมพวิเตอร ์ทีน่่าสงสัยวา่อาจจะมไีวรัสคอมพวิเตอร ์หรอืมซีอฟทแ์วรท์ีเ่ป็นอันตรายอืน่ๆ 

  10. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานควรหลกีเลีย่งการตดิตัง้โปรแกรมคอมพวิเตอรด์ว้ยตนเอง รวมถงึการแกไ้ข

เปลี่ยนแปลง การตัง้ค่าระบบ และการกระท าใดๆ ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยต่อคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศของกลุม่บรษัิท หากประสบปัญหา หรอืพบเห็นความผดิปกตใินการใชง้าน ใหต้ดิตอ่ และแจง้ไปยังหน่วยงานซึง่มี

หนา้ทีก่ ากับดแูล และรับผดิชอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุม่บรษัิท ในทันท ี

   11. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานควรใชค้อมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ และอปุกรณ์อืน่ๆ ทีก่ลุม่บรษัิทไดจั้ด

ใหอ้ยา่งมจีติส านกึ และมคีวามรับผดิชอบ โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องกลุม่บรษัิทเป็นหลัก  

 

 3.4 การใช ้และการดแูลทรพัยส์นิทางปญัญา 

       กลุม่บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีไดก้ าหนดขอ้ปฏบัิตสิ าหรับกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงาน ดังนี ้

  1.  ดูแลทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ของกลุ่มบริษัท เช่น สิทธิบัตร (Patent) , ลิขสิทธิ์ 

(Copyright), เครือ่งหมายการคา้ (Trademark), ความลับทางการคา้ (Trade Secrets) เป็นตน้ ไมใ่หถ้กูละเมดิ เปิดเผย ท าซ ้า ดัดแปลง 

หรอืกระท าการใดๆ โดยไมไ่ดร้ับอนุญาตจากกลุม่บรษัิท 

  2. ใหค้วามเคารพ และไม่ละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ ืน่ โดยจะตรวจสอบผลงานของบุคคลภายนอกอย่าง

ละเอยีดถีถ่ว้นกอ่นทีไ่ดรั้บมา หรอืทีจ่ะน ามาใชก้ับธุรกจิของกลุม่บรษัิท 

  3. ในการเขา้ท าสัญญา หรอืท านติกิรรมใดๆ ควรท าความตกลงเกีย่วกับสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาใหช้ดัเจน หากมี

ขอ้สงสัยใหห้ารอืกับผูด้แูลงานดา้นทรัพยส์นิทางปัญญาของกลุม่บรษัิท หรอืทีป่รกึษากฎหมายของกลุม่บรษัิท 

  4. ใหค้วามร่วมมอืในการแสดงสทิธ ิหรอืเพือ่ขอรับความคุม้ครองสทิธขิองทรัพยส์นิทางปัญญาทีก่ลุ่มบรษัิทเป็น

เจา้ของ 

  5. รายงานตอ่ผูบั้งคับบัญชา หรอืผูด้แูลงานดา้นทรัพยส์นิทางปัญญาของกลุม่บรษัิท เมือ่พบการกระท าใดๆ ทีเ่ห็นวา่

เป็นการละเมดิสทิธ ิหรอือาจจะน าไปสูก่ารละเมดิสทิธ ิหรอืการกระท าใดๆ ทีอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิขอ้พพิาทเกีย่วกับทรัพยส์นิทางปัญญาของ

กลุม่บรษัิท 

 

 3.5 การให ้และรบัสนิบน   

        กลุม่บรษัิท ไดก้ าหนดขอ้ปฏบัิตสิ าหรับกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ดังนี ้

           1. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเรยีก หรอืรับผลประโยชนใ์ดๆ จากคูค่า้ ผูร้ับเหมา ผูจั้ดสง่สนิคา้ ผูผ้ลติ ผู ้

ใหบ้รกิาร ลกูคา้ ทีป่รกึษา และบคุคลทีก่ลุม่บรษัิท มคีวามเกีย่วขอ้งในทางธุรกจิโดยเด็ดขาด ไมว่า่ในทางใดๆ 

           2. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ตอ่เจา้หนา้ทีข่องรัฐ ลกูคา้ คูค่า้ ผูร้ับเหมา ผูจั้ดสง่

สนิคา้ ผูผ้ลติ ผูใ้หบ้รกิาร ทีป่รกึษา และบุคคลทีก่ลุ่มบรษัิท มคีวามเกีย่วขอ้งในทางธุรกจิ เพือ่จูงใจใหป้ฏบัิตใินทางทีม่ชิอบ หรอืเพือ่

กระท าการใดๆ โดยเด็ดขาด  

 

 3.6 ของก านลั และการเลีย้งรบัรองทางธุรกจิ 

        กลุม่บรษัิท ไดก้ าหนดขอ้ปฏบัิตสิ าหรับกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ดังนี ้

          1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานจะตอ้งหลกีเลีย่งการให ้หรอืรับของขวัญ หรอืของก านัลใดๆ จากคูค่า้ และบคุคลอืน่ 

โดยจะตอ้งถอืปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้น “นโยบายการให ้หรอืรับของขวัญ หรอืทรัพยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด” ของ

กลุม่บรษัิท โดยเครง่ครัด 

                   2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานจะตอ้งหลกีเลีย่งการให ้หรอืรับการเลีย้งรับรองจากคู่คา้ และบุคคลอืน่ใด โดยจะตอ้ง

ถอืปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้น “นโยบายการให ้หรอืรับของขวัญ หรอืทรัพยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด” ของกลุม่บรษัิท 

โดยเครง่ครัด 

 

3.7 การแสดงความคดิเห็น และการใหส้มัภาษณต์อ่สือ่มวลชน 

       กลุม่บรษัิท ไดก้ าหนดขอ้ปฏบัิตสิ าหรับกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ดังนี ้

         1. กลุ่มบรษัิท ก าหนดให ้“ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่” เป็นผูม้อี านาจใหส้ัมภาษณ์ หรอืตอบ

ค าถามผูถ้อืหุน้ นักลงทุน สือ่มวลชน และบุคคลภายนอก ทัง้นี้ ผูบ้รหิารระดับสูงท่านอืน่อาจใหส้ัมภาษณ์ หรอืตอบค าถามดังกล่าวได ้

โดยไดร้ับอนุญาตจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่
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         2. กลุ่มบรษัิท ก าหนดให ้“หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์” เป็นผูท้ าหนา้ทีต่ดิต่อสือ่สารกับผูถ้อืหุน้ นักลงทุน ผูจั้ดการ

กองทนุ สถาบันการเงนิ และสายสือ่สารองคก์ร เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก และใหข้อ้มลูตามทีไ่ดร้ับอนุญาตจากกลุม่บรษัิท แกก่ลุม่

บคุคลดังกลา่ว 

         3. ในกรณีทีม่บีุคคลภายนอกตดิต่อสอบถามขอ้มูลของกลุ่มบรษัิท หากเป็นขอ้สอบถามจากผูถ้อืหุน้ หรอืนักลงทุน ให ้

“หน่วยงานนักลงทนุสัมพันธ”์ เป็นผูต้อบค าถาม หากเป็นขอ้สอบถามจากสือ่มวลชนให ้“หน่วยงานสือ่สารองคก์ร” เป็นผูต้อบค าถาม 

 

 3.8 การใชส้ทิธทิางการเมอืง 

        กลุม่บรษัิท สนับสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานใชส้ทิธขิองตนเองในฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงดตีามกฎหมาย แตห่า้ม

มใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานเขา้ร่วมกจิกรรมใดๆ ที่อาจจะก่อใหเ้กดิความเขา้ใจว่ากลุ่มบรษัิทมีส่วนเกีย่วขอ้ง หรือใหก้าร

สนับสนุนแกพ่รรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึง่ โดยก าหนดเป็นขอ้ปฏบัิตขิองกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงาน ดังนี ้

           1. ควรใชส้ทิธขิองตนในฐานะพลเมอืงดตีามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

           2. มสีทิธเิขา้รว่มกจิกรรมทางการเมอืงในนามของตนเองนอกเวลาท างาน และมใิชใ่นนามของกลุม่บรษัิท 

           3. หา้มเขา้ร่วมกจิกรรมใดๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเขา้ใจว่า กลุ่มบรษัิท มสี่วนเกีย่วขอ้ง หรอืใหก้ารสนับสนุนแก่พรรค

การเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึง่ หรอืกลุม่พลังใดกลุม่พลังหนึง่ 

           4. หา้มมใิหใ้ชท้รัพยส์นิของกลุ่มบรษัิท เพือ่สนับสนุนพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึง่ หรอืกลุ่มพลังใดกลุ่มพลัง

หนึง่ 

 

สว่นที ่4  การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

   กลุม่บรษัิท ไดใ้หค้วามส าคัญกับการปฏบัิตติามนโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่อียา่งเป็นรูปธรรมดว้ยการสง่เสรมิ สนับสนุน 

และผลักดันใหเ้กดิการปฏบัิตติามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการปฏบัิตทิีช่ัดเจน มปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกับ

หลักปฏบัิตสิากล อันจะชว่ยใหก้ารบรหิารงานด าเนนิไปอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย มคีวามโปรง่ใส และสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งย่ังยนื 

 4.1 โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการ  

            วตัถปุระสงค ์ 

  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการไดถู้กจัดตัง้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบรษัิทในการก ากับดูแลการปฏบัิตติามนโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่อีย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสรมิ และผลักดันใหเ้กดิการ

ปฏบัิตอิยา่งตอ่เนือ่ง มแีนวทางการปฏบัิตทิีช่ดัเจน มปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกับหลักปฏบัิตสิากล อันจะชว่ยใหก้ารบรหิารงานด าเนนิ

ไปอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย มคีวามโปรง่ใส และสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งย่ังยนื   

 

  องคป์ระกอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

   1. คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ โดยจะท าการคัดเลอืกจากกรรมการ

อสิระตามทีเ่ห็นสมควรจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน เขา้ท าหนา้ทีก่รรมการก ากับดแูลกจิการ และกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมคีวามรู ้และ

ความเขา้ใจในนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี

 

   2. คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ โดยอาจเป็น

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่หรอืเลขานุการบรษัิท หรอืบคุคลอืน่ที ่

คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการเห็นสมควร เพือ่ชว่ยเหลอืการท างานของคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการเกีย่วกับการนัดหมายการประชมุ 

จัดเตรยีมวาระการประชมุ น าสง่เอกสารการประชมุ และบันทกึรายงานการประชมุ           

  การประชุม 

   1. คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการตอ้งมกีารประชมุอย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้ และมกีารประชมุพเิศษตาม

ความเหมาะสม โดยมกีารก าหนดวาระการประชมุ และแจง้ใหก้รรมการก ากับดแูลกจิการทราบลว่งหนา้ และใหข้อ้มลูตา่งๆอยา่งเพยีงพอ 

   2. การประชมุคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการตอ้งมกีรรมการก ากับดูแลกจิการเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองไม่

นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการก ากับดแูลกจิการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

   3. ในกรณีที่ประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัตหินา้ที่ไดใ้ห ้

กรรมการก ากับดแูลกจิการทีเ่หลอืเลอืกกรรมการก ากับดแูลกจิการคนหนึง่เป็นประธานในการประชมุ 

   4. คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการอาจจะเชญิฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง หรือบุคคลอื่นใดที่

เห็นสมควรเขา้รว่มประชมุในวาระการประชมุนัน้ๆ และขอขอ้มลูตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชมุ โดยแจง้ความประสงค์

มายังประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

   5. เลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ ท าหนา้ทีบั่นทกึการประชุม และจัดท ารายงานการประชมุ

พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุ 
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  ขอบเขตอ านาจหนา้ที ่

   1. พจิารณาใหค้ าแนะน าในการก าหนดกรอบการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีความรับผดิชอบตอ่สังคมใหม้คีวาม

เหมาะสมกับโครงสรา้งของ กลุ่มบรษัิท ตลอดจนปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏบัิตติามมาตรฐานสากล เพือ่น าเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษัิทพจิารณาอนุมัต ิ  

   2. ใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า ตลอดจนขอ้เสนอแนะในการปฏบัิตติามนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีความ

รับผดิชอบตอ่สังคม จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกจิตอ่ฝ่ายจัดการ 

   3. ท าการสอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัตติามนโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ี ความ

รับผดิชอบต่อสังคมตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี หากมเีรือ่งใดทีไ่ม่ไดป้ฏิบัตติามหลักการ

ดังกลา่ว ใหร้ะบเุรือ่งทีไ่มป่ฏบัิตนัิน้ พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลประกอบ 

   4. พจิารณา และใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกับกรอบนโยบาย แผนการด าเนนิงาน และแนวการพัฒนาดา้นความ

รับผดิชอบตอ่สังคม ใหม้มีาตรฐาน และเตบิโตอยา่งย่ังยนื 

   5. ก าหนดแนวทางปฏบัิตขิองการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี   ใหส้อดคลอ้งกับ

นโยบายของกลุ่มบริษัท รวมทัง้อนุมัติหลักเกณฑ์ รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยแจง้ความประสงค์มายังประธาน

คณะกรรมการบรษัิท 

   6. แต่งตัง้คณะท างาน หรอืฝ่ายจัดการเพือ่พจิารณาเรือ่งหนึ่งเรือ่งใดทีค่ณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ

เห็นสมควร 

   7. พจิารณาเรือ่งทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ภาพลักษณ์ของกลุม่บรษัิท  

 

  4.2 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

       กลุม่บรษัิท เชือ่วา่การก ากับดแูลกจิการทีด่จีะชว่ยใหก้ารบรหิารงานมคีวามโปรง่ใส มปีระสทิธภิาพ และชว่ยใหก้ลุม่บรษัิท 

สามารถเตบิโตไปไดอ้ย่างย่ังยนื โดยมคีวามสัมพันธท์ีด่กีับผูม้สี่วนไดเ้สยีในธุรกจิของกลุ่มบรษัิท ซึง่ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้  ผูล้งทุน พนักงาน 

ลูกคา้ คู่คา้ และสังคม กลุ่มบรษัิท ไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีและแนวปฏบัิตติามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีซ ึง่

เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่สี าหรับบรษัิทจดทะเบยีนทีจั่ดท าโดยตลาดหลักทรัพย ์ทัง้นี้ นโยบายในการก ากับดูแลกจิการ

ดังกลา่วจะครอบคลมุหลักการส าคัญใน 5 เรือ่ง คอื 

  1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

  2. การปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกัน 

  3. การค านงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

  4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

  5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท  

 4.3 แนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

4.3.1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

           บรษัิทตระหนัก และใหค้วามส าคัญกับสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเฉพาะสทิธขิัน้พืน้ฐาน เชน่ สทิธใินการซือ้ขาย 

และโอนหลักทรัพยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใินการจะไดรั้บสว่นแบ่งก าไรของบรษัิท สทิธใินการรับขา่วสาร และขอ้มูลของบรษัิทอย่างเพยีงพอ 

และสทิธใินการเขา้รว่มประชมุเพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ คณะกรรมการบรษัิทดแูลใหม้ั่นใจวา่ ผูถ้อืหุน้มสีว่นรว่มใน

การตัดสนิใจในเรือ่งส าคัญของบรษัิท ดังนัน้ บรษัิทจงึมกีารก าหนดแนวทางในการด าเนินการเพือ่รักษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมถงึการ

ด าเนนิการในเรือ่งตา่งๆ ทีเ่ป็นการสง่เสรมิ และอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยแนวนโยบายทีส่ าคัญมดัีงนี ้

    

                          1. บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุ ความคดิเห็น และขอ้ซักถามล่วงหนา้ ก่อน

วันประชมุผูถ้อืหุน้ 

   2. บรษัิทก าหนดใหม้กีารจัดสง่ หรอืเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคัญ และเกีย่วขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้ใหก้ับผูถ้อื

หุน้ล่วงหนา้อย่างเพยีงพอ และทันเวลา โดยบรษัิทจะจัดส่งหนังสอืนัดประชมุ พรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ และ

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งโดยจัดท าเป็นภาษาอังกฤษ พรอ้มกับฉบับภาษาไทย ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน กอ่นวันประชมุ หรอืเป็นไป

ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์”) ก าหนด และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ ์ไม่นอ้ยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยจะตอ้ง

โฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วัน ตดิตอ่กัน ทัง้นี ้ในแตล่ะวาระการประชมุจะมคีวามเห็นของคณะกรรมการบรษัิทประกอบ และจะมกีารเผยแพร่

ขอ้มูลดังกล่าวผ่านทาง Website ของบรษัิทหรอืสือ่ออนไลน์ อย่างนอ้ย 28 วันก่อนวันประชุม เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาในการศกึษา

ขอ้มลูเป็นการลว่งหนา้กอ่นการประชมุ รวมถงึบรษัิทจะหลกีเลีย่งการเพิม่วาระการประชมุอืน่ทีไ่ม่ไดก้ าหนดไวล้ว่งหนา้ในการประชมุผูถ้อื

หุน้ เพือ่ความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหุน้ทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ 

   3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะ

ใหก้รรมการอสิระ หรอืบคุคลใดเขา้รว่มประชมุแทนตนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ทีบ่รษัิทไดจั้ดสง่ไปพรอ้มกับหนังสอื

นัดประชมุ 
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   4. บรษัิทมนีโยบายส่งเสรมิ และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมถงึนักลงทนุสถาบันเขา้ร่วมประชมุ 

โดยบรษัิทไดก้ าหนดสถานทีจั่ดประชมุทีม่กีารคมนาคมสะดวก และเพยีงพอตอ่การเดนิทางเขา้รว่มประชมุ 

   5. บรษัิทส่งเสรมิใหก้รรมการทกุทา่นเขา้ร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถซกัถาม

ขอ้สงสัยตา่งๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   6. ในการประชุม บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ไดม้ีสทิธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ หรอืตัง้ค าถามในวาระต่างๆไดอ้ย่างอสิระ ก่อนการลงมตใินวาระต่างๆ และก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเขา้

ร่วมประชมุ เพือ่ตอบค าถามในทีป่ระชมุ รวมทัง้จะมกีารบันทกึประเด็นซกัถาม และขอ้คดิเห็นทีส่ าคัญไวใ้นรายงานการประชมุ เพือ่ให ้ผู ้

ถอืหุน้สามารถตรวจสอบได ้

   7. บรษัิทจัดใหม้กีารลงคะแนนเสยีง และบันทกึมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไวอ้ย่างชัดเจนในรายงานการ

ประชมุ โดยมกีารบันทกึจ านวนคะแนนเสยีงทีไ่ดรั้บในแต่ละวาระว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสยีงเป็นจ านวนเท่าใดในแต่ละ

วาระของการประชมุทีต่อ้งมกีารลงมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

   8. ภายหลังการประชมุ บรษัิทจะจัดท ารายงานการประชมุ โดยก าหนดใหแ้สดงขอ้มูลอย่างครบถว้น และ

ถกูตอ้ง เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้และจัดสง่ส าเนารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยภายใน 14 

วันนับจากวันประชมุผูถ้อืหุน้ 

  

4.3.2 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

            บรษัิทค านงึถงึความส าคัญของผูถ้อืหุน้แตล่ะกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกัน ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ที่

ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร รวมถงึผูถ้อืหุน้รายยอ่ย และผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างประเทศ บรษัิทจงึมนีโยบายทีจ่ะชว่ยเอือ้ใหเ้กดิความเท่าเทยีมกันของ 

ผูถ้อืหุน้แตล่ะกลุม่ ดังนี ้

     1. ด าเนนิการเผยแพรข่อ้มูลเกีย่วกับการประชมุผูถ้อืหุน้ ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุรายไดร้ับขอ้มลูอย่างเท่าเทยีมกัน 

และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถแสดงความคดิเห็น และเสนอขอซกัถามทัง้กอ่นการประชมุ และระหว่างการประชมุ รวมถงึเปิดโอกาส

ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ประชมุดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะใหบ้คุคลอืน่เขา้รว่มประชมุแทนได ้

     2. ก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับสว่นไดเ้สยีของตน และบคุคลที่

เกีย่วขอ้ง และไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระทีม่สีว่นไดเ้สยีดังกลา่ว 

     3. ในการประชมุเพือ่เลอืกตัง้กรรมการ บรษัิทจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้

กรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล ท าใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธทิีจ่ะเลอืกผูแ้ทนทีเ่ห็นว่ามคีุณสมบัตเิหมาะสมเขา้มาท าหนา้ทีก่รรมการ เพือ่ดูแลรักษา

ผลประโยชนข์องตนเอง ซึง่จะท าใหเ้กดิความหลากหลาย และเป็นตัวแทนของผูถ้อืหุน้อยา่งแทจ้รงิ 

     4. ก าหนดไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบัิตงิานทีไ่ดร้ับทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในต่อ

บคุคลภายนอก หรอืบคุคลทีไ่มม่สี่วนเกีย่วขอ้ง นอกจากนี ้บรษัิทยังมนีโยบายใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน หลกีเลีย่งการซือ้ขาย

หลักทรัพยข์องบรษัิท โดยอาศัยขอ้มูลภายในทีม่ไิดเ้ป็นขอ้มูลสาธารณะ ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานดังกล่าวไดม้า โดยอาศัย

ต าแหน่งหนา้ทีใ่นบรษัิท รวมถงึหา้มไม่ใหก้รรมการ และผูบ้รหิารซือ้ขายหลักทรัพย์ของบรษัิทในช่วง 1 เดอืน ก่อนทีง่บการเงินจะ

เผยแพรต่อ่สาธารณชน   

    5. แจง้ใหก้รรมการ และผูบ้ริหารรับทราบภาระหนา้ที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพยต์่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดแ้กไ้ข

เพิม่เตมิ) รวมถงึก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิารระดับสงูแจง้ต่อคณะกรรมการ หรอืผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมายเกีย่วกับการซือ้ขายหุน้

ของบรษัิทตนเองอยา่งนอ้ย 1 วันลว่งหนา้กอ่นวันซือ้ขาย 

 

4.3.3 การค านงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

         บรษัิทใหค้วามส าคัญ และเคารพต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินกจิการ เช่น ผูถ้อืหุน้ พนักงาน 

ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หนี ้ลกูหนี ้คูแ่ขง่ ชมุชน สังคม และสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ โดยบรษัิทจะปฏบัิตติามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และกฎระเบยีบ

ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไดรั้บการดแูลอยา่งด ี

   4.3.3.1 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ 

               บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน ไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิ หรอืลดิรอน

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมทัง้รักษาผลประโยชน์ และสรา้งความพงึพอใจสูงสดุใหก้ับผูถ้อืหุน้ โดยค านงึถงึการเตบิโตของบรษัิทอย่างย่ังยนื 

การสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้ับบรษัิท ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมอยา่งตอ่เนือ่ง และการยดึมั่นในหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี

 

   4.3.3.2 การปฏบิตัติอ่พนกังาน 

               บรษัิทตระหนักถงึความส าคัญของพนักงานทุกคนในบรษัิททีม่ตี่อการด าเนนิธุรกจิ บรษัิทจงึมนีโยบายให ้

ปฏบัิตกิับพนักงานอย่างเสมอภาพ และเป็นธรรม โดยก าหนดใหก้ารแต่งตัง้ การโยกยา้ย การใหผ้ลตอบแทน และสวัสดกิาร รวมทัง้การ

ลงโทษพนักงาน ตอ้งกระท าดว้ยความยุตธิรรม โปร่งใส และเหมาะสมกับพนักงานนัน้ๆ ซึง่ขึน้อยู่กับ ความรู ้ความสามารถ และผลการ

ปฏบัิตงิานในช่วงทีผ่่านมา บรษัิทไดจั้ดสวัสดกิาร และสทิธปิระโยชน์ขัน้พืน้ฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึประกันสังคม กองทุน

ส ารองเลีย้งชพี รวมถงึสนับสนุนการพัฒนาความรูค้วามสามารถและทักษะของพนักงานอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับทศิทางและกล

ยทุธข์ององคก์ร อกีทัง้เสรมิสรา้งวัฒนธรรม และบรรยากาศทีด่ใีนการท างาน รวมไปถงึการพจิารณาผลตอบแทนทีเ่หมาะสม และยังเปิด

โอกาส กระตุน้ใหพ้นักงานทกุระดับสง่ขอ้คดิเห็น และขอ้เสนอแนะตา่งๆ ในการปรับปรงุการการท างานในแตล่ะหน่วยงาน 
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4.3.3.3 การปฏบิตัติอ่ลกูคา้ 

               บรษัิทเนน้การสรา้งความพงึพอใจแก่ลูกคา้ โดยการส่งมอบผลติภัณฑท์ีม่คีุณภาพตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ และเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกับสนิคา้ และบรกิารอย่างครบถว้น ทันต่อเหตุการณ์ และไมบ่ดิเบอืนขอ้เท็จจรงิต่อลูกคา้ รวมทัง้ 

ปฏบัิตติามสัญญา ขอ้ตกลง หรอืเงือ่นไขตา่งๆ ทีม่ตีอ่ลกูคา้อยา่งโปรง่ใส และเทา่เทยีมกัน และใหค้วามส าคัญในการรักษาขอ้มูล ทีเ่ป็น

ความลับของลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ โดยไมน่ าขอ้มลูดังกลา่วมาใชเ้พือ่ผลประโยชนข์องตนเอง และ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ 

 

4.3.3.4 การปฏบิตัติอ่คูค่า้ เจา้หนี ้และลกูหนี ้

              บรษัิทค านึงถงึความเสมอภาค ความเป็นธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ โดยบรษัิท และ

พนักงานจะไม่มกีารเรยีก หรอืรับ หรอืจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ทีไ่ม่สุจรติในการด าเนนิธุรกจิกับคู่คา้ เจา้หนี้ และลูกหนี้ ตลอดจนการรักษา

ผลประโยชน์ร่วมกันของ คู่คา้ เจา้หนี้ และลูกหนี้ โดยบรษัิทจะปฏบัิตติามกฎหมาย สัญญา และขอ้ตกลงทีม่รี่วมกันอย่างเคร่งครัด ใน

กรณีทีบ่รษัิทไม่สามารถปฏบัิตติามเงือ่นไข และ   ขอ้ผูกพันในสัญญา หรอืขอ้ตกลงทีม่รี่วมกัน บรษัิทจะแจง้ใหคู้่คา้ เจา้หนี้ หรอืลูกหนี้

ทราบโดยดว่น เพือ่รว่มกัน    หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้  

 

4.3.3.5 การปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ 

               บรษัิทปฏบัิตติอ่คูแ่ข่งทางการคา้โดยยดึหลักการคา้เสร ีความเสมอภาคกัน และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

โดยบรษัิท ไม่สนับสนุนใหม้กีารท าลายชือ่เสยีงของคู่แข่งการคา้ดว้ยการกล่าวหา ใส่รา้ยป้ายส ีหรอืโจมตคีู่แขง่ โดยปราศจากมูลความ

จรงิ หรอืกระท าการใดๆ ทีไ่มเ่ป็นธรรมตอ่การแขง่ขัน 

 

4.3.3.6 การปฏบิตัติอ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

               บรษัิทมุ่งเนน้การอยู่ร่วมกับชมุชน สังคม และสิง่แวดลอ้มอย่างย่ังยนื และตระหนักถงึบทบาท หนา้ที ่และ

ความรับผดิชอบทีม่ตีอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม บรษัิทจงึมกีารก าหนด และทบทวนนโยบาย และแผนงานดา้นความปลอดภัย อาชี

วอนามัย ความมั่นคง และสิง่แวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถควบคุม และวัดผลการปฏิบัตงิานของพนักงาน และบุคคลที่

เกีย่วขอ้งในเรือ่งทีเ่กีย่วกับความปลอดภัย อาชวีอนามัย ความมั่นคง และสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล และประสทิธภิาพ รวมถงึ

เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ บรษัิทยังส่งเสรมิการใชพ้ลังงานอย่างมีประสทิธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม ส่งเสรมิใหพ้นักงานมจีติส านกึ และความรับผดิชอบต่อชมุชน สังคม และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึไม่สนับสนุนกจิกรรมใดๆ ทีเ่ป็น

ภัยตอ่สังคม หรอืศลีธรรมอันดงีาม และ/หรอืเป็นการสง่เสรมิอบายมขุ 

  

4.3.4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

           บรษัิทตระหนักถงึความส าคัญของการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้ือหุน้ ผูล้งทุน และสาธารณชนอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 

เพยีงพอต่อการตัดสนิใจ และทันเวลา บรษัิทจงึมนีโยบายทีจ่ะเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบรษัิทผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกสข์องตลาด

หลักทรัพย ์(ELCID) ร่วมกับเว็บไซตข์องบรษัิท (www.ptgenergy.co.th)   ทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส าหรับรายงาน 

และขอ้มูลทางการเงนิ ขอ้มูลทั่วไป ตามหลักเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนขอ้มูลอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่

ราคาหลักทรัพยข์องบรษัิท และการตัดสนิใจของผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษัิท นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษัิทยังได ้

มอบหมายให ้นายรังสรรค ์พวงปราง รับผดิชอบงานดา้นนักลงทุนสัมพันธ ์เพือ่ท าหนา้ทีต่ดิต่อสือ่สารกับผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน นักวเิคราะห ์

และภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง ใหไ้ดร้ับทราบขอ้มูลสารสนเทศของบรษัิท ทัง้ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทั่วไปของบรษัิทอย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น ทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย หรอืกฎระเบยีบต่างๆ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสนิใจลงทนุ สรา้งความเชือ่มั่น และ

สรา้งภาพลักษณ์ทีด่ใีหแ้ก่บรษัิท โดยคณะกรรมการจะดูแลใหบ้รษัิทจัดท าค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการ (Management 

Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพือ่ประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทัง้นี้ เพือ่ใหนั้กลงทุนไดร้ับทราบขอ้มูลและ

เขา้ใจการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กับฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิทในแตล่ะไตรมาสไดด้ยีิง่ขึน้นอกเหนอืจากขอ้มูลตัวเลข

ในงบการเงนิเพยีงอยา่งเดยีว 

 

         นอกจากนี้ บรษัิทก าหนดใหพ้นักงานทุกคนจะตอ้งปฏบัิตหินา้ทีเ่พือ่ผลประโยชน์สูงสุดของบรษัิทเท่านัน้ การกระท า 

และการตัดสนิใจใดๆ จะตอ้งปราศจากอทิธพิลของความตอ้งการสว่นตัว ครอบครัว ญาตพิีน่อ้ง หรอืบคุคลอืน่ทีรู่จั้กสว่นตัว เป็นการเฉพาะ 

โดยใหป้ฏบัิตติามระเบยีบวธิขีองบรษัิทดว้ยมาตรฐานเดยีวกัน 

 

         บรษัิทยังก าหนดใหพ้นักงานทกุคนจะตอ้งไม่น าขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์ หรอืแสวงหาผลประโยชน์เพือ่ตนเองหรอื

ครอบครัว หรอืพวกพอ้งในทางมชิอบ รวมถงึตอ้งรักษาขอ้มลู และเอกสารภายในของบรษัิทโดยไมเ่ปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรอื

บคุคลทีไ่มม่สีว่นเกีย่วขอ้ง ทัง้นี ้การใชข้อ้มลูภายในรว่มกันของพนักงานจะตอ้งอยูใ่นกรอบหนา้ที ่และความรับผดิชอบเทา่ทีพ่นักงานพงึ

ไดร้ับมอบหมายเทา่นัน้ 
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4.3.5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

    

         4.3.5.1 โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั 

             คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ย กรรมการตามจ านวนทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก าหนด แต่ตอ้งมจี านวนไม่นอ้ย

กวา่ 5 คน โดยประกอบไปดว้ยบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนนิธุรกจิ และไดร้ับความเห็นชอบจากทีป่ระชมุ 

ผูถ้อืหุน้อนุมัตแิต่งตัง้ใหท้ าหนา้ทีก่รรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิทมสีัดสว่นระหว่างกรรมการทีเ่ป็นฝ่ายจัดการ และกรรมการทีไ่มใ่ช่

ฝ่ายจัดการ ทีส่ะทอ้นอ านาจทีถ่ว่งดลุกันอยา่งเหมาะสม บรษัิทก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวน  ไม่

นอ้ยกวา่ 3 คน หรอืหนึง่ในสามของจ านวนคณะกรรมการบรษัิททัง้หมด แลว้แตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ และก าหนดใหก้รรมการบรษัิทจ านวน

หนึ่งในสามของคณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งพน้จากต าแหน่งทุกครัง้ของการประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี โดยใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทซึง่อยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูพ้น้จากต าแหน่ง ในกรณีทีก่รรมการบรษัิททีพ่น้จากต าแหน่งดังกล่าว ไม่อาจแบ่งไดพ้อดหีนึง่ใน

สาม ก็ใหใ้ชจ้ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกับหนึง่ในสาม 

          

                 บรษัิทมกีารแยกอ านาจหนา้ทีร่ะหว่างคณะกรรมการบรษัิท กับผูบ้รหิารระดับสงูไวอ้ย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการ

บริษัทท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผูบ้ริหารท าหนา้ที่

บรหิารงานของบรษัิทในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด คณะกรรมการมหีนา้ทีใ่นการคัดเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมเป็นประธาน

กรรมการ และดแูลใหม้ั่นใจว่า องคป์ระกอบและการด าเนนิงานของคณะกรรมการเอือ้ตอ่การใชดุ้ลพนิจิในการตัดสนิใจอย่างมอีสิระ ทัง้นิ ้

บรษัิทก าหนดใหป้ระธานกรรมการตอ้งเป็นกรรมการอสิระทีไ่มไ่ดด้ ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบรหิาร หรอืประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

และกรรมการผูจั้ดการใหญ่ เพือ่เป็นการแบ่งแยกหนา้ทีร่ะหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดแูล และการบรหิารงานประจ าออกจากกัน

อย่างชัดเจน และชว่ยใหม้กีารถ่วงดุลอ านาจอย่างเพยีงพอ รวมถงึป้องกันไม่ใหบุ้คคลหนึง่บุคคลใดมอี านาจเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บรษัิท

ยังไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการ

ผูจั้ดการใหญไ่วเ้ป็นลายลักษณ์อักษร เพือ่ก าหนดขอบเขตการด าเนนิงาน และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชดุตา่งๆ อยา่งชดัเจน 

                คณะกรรมการบรษัิทจะแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบัตแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมเพือ่ปฏบัิตหินา้ทีเ่ป็นเลขานุการ

บรษัิท โดยมหีนา้ทีช่ว่ยเหลอืคณะกรรมการบรษัิทในการจัดประชมุคณะกรรมการบรษัิท เชน่ การนัดหมายการประชมุ การจัดเตรยีมวาระ

การประชมุ และการจัดส่งหนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการบรษัิท พรอ้มเอกสารประกอบการประชมุ และประสานงานใหม้กีารปฏบัิตติาม

มตคิณะกรรมการบรษัิท เป็นตน้ และสง่เสรมิใหเ้ลขานุการบรษัิทไดร้ับการฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ย่างตอ่เนือ่งเพือ่ทีจ่ะเป็นประโยชน์

ตอ่การปฏบัิตหินา้ที ่นอกจากนี ้เลขานุการบรษัิทยังมอี านาจหนา้ที ่และความรับผดิชอบตามมาตรา 89/15 วรรคหนึง่ และมาตรา 89/16 

แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษัิทรับผดิชอบ

การด าเนนิการ ดังต่อไปนี้ 1) การจัดท า และเก็บรักษาทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชมุ และรายงานการประชมุของคณะกรรมการ

บรษัิท และผูถ้อืหุน้ และรายงานประจ าปีของบรษัิท พรอ้มทัง้ท าหนา้ทีใ่หค้ าแนะน าดา้นกฎหมาย และกฎเกณฑต์่างๆ ทีค่ณะกรรมการ

บรษัิทตอ้งทราบ และปฏบัิตหินา้ทีใ่นการดูแลกจิการของคณะกรรมการบรษัิท รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบัิตติามมตคิณะกรรมการ

บรษัิท 2) การเก็บรักษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร และ 3) การด าเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการ

ก ากับตลาดทนุประกาศก าหนด 

 

4.3.5.2 การสรรหากรรมการ                                   

             คณะกรรมการบรษัิทจะก ากับดูแลใหม้ีกระบวนการสรรหากรรมการที่มีความโปร่งใส และเป็นผูแ้ต่งตัง้

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึง่คัดเลอืกจากกรรมการบรษัิททีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และโดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอสิระ 

เพื่อท าหนา้ที่พจิารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา บุคคลที่มีคุณสมบัตหิลากหลาย ทัง้ในดา้นทักษะ ประสบการณ์

ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุ ทีจ่ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักขององคก์ร โดย

จัดท าตารางองค์ประกอบความรูค้วามช านาญของกรรมการ (skills matrix) เพือ่ใหม้ั่นใจว่า ไดค้ณะกรรมการโดยรวมที่มคีุณสมบัติ

เหมาะสม สอดคลอ้งกับองคป์ระกอบทีบ่รษัิทก าหนดไว ้        

             บรษัิทมแีผนการคัดเลอืกบุคลากรทีจ่ะเขา้มารับผดิชอบในต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการ

ผูจั้ดการใหญ ่ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม โปรง่ใส และมั่นใจวา่ บรษัิทจะไดผู้บ้รหิารสงูสดุขององคก์รทีม่คีวามเป็นมอือาชพี และบรหิารได ้

โดยเป็นอสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืรายใด โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะพจิารณาจากบุคคลทีม่ทีักษะ

ประสบการณ์วชิาชพี คุณสมบัตเิฉพาะดา้นทีม่คีวามจ าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษัิท รวมถงึค านึงถงึโอกาสที่

อาจจะมปัีญหาในเรือ่งความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และน าเสนอชือ่แก่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาอนุมัตนิอกเหนอืจากการสรร

หา คัดเลอืก และเสนอบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์รแลว้ บรษัิทยังไดจั้ดท าแผนสบืทอดต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ และผูบ้รหิารระดับสูงขึน้ดว้ย โดยจะคัดเลอืกบุคคลทีอ่ยู่ในเกณฑเ์หมาะสมทีจ่ะไดร้ับการพจิาณาการ

สบืทอดต าแหน่ง เพือ่พัฒนา และเตรยีมความพรอ้มใหส้ามารถเขา้รับต าแหน่งในอนาคตได ้ทัง้นี้ เพือ่สรา้งความเชือ่มั่นใหก้ับผูถ้อืหุน้ 

นักลงทนุ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายวา่ การด าเนนิงานของบรษัิทจะไดรั้บการสานตอ่อยา่งทันทว่งท ี
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4.3.5.3 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

                    คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อยชดุต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บรหิาร  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพือ่ชว่ยในการ

ปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรษัิท โดยมกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ชุดต่างๆ 

อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรู ้

ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิ และมคีณุสมบัตคิรบตามมาตรา 68 แหง่พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ) และตามประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

           4.3.5.4 บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

                     บรษัิทก าหนดใหก้รรมการบรษัิทปฏบัิตติามขอ้พงึปฏบัิตทิีด่สี าหรับกรรมการบรษัิทจดทะเบยีน (Code of Best 

Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย ์โดยคณะกรรมการบรษัิทตอ้งเขา้ใจ และทราบถงึบทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบของ

ตน และตอ้งปฏบัิตหินา้ทีป่ฏบัิตหินา้ทีด่ว้ยความรับผดิชอบ ระมัดระวัง (Duty of care) และดูแลใหก้ารด าเนนิงานเป็นไปตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์และขอ้บังคับตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย ความซือ่สัตยส์จุรติ (Duty of loyalty) และค านงึถงึประโยชน์

ของบรษัิท และผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ  

 

              คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทที่ส าคัญในการอนุมัตินโยบาย พิจารณา รวมทัง้มีกระบวนการอนุมัติการ

ด าเนนิงานทีส่ าคัญของบรษัิท ไดแ้ก่ วัตถุประสงค ์วสิัยทัศน์ พันธกจิ เป้าหมาย กลยุทธใ์นการด าเนนิธุรกจิ แผนงาน การลงทุน การท า

ธุรกรรมทีม่ผีลกระทบต่อกจิการ ความเสีย่ง งบประมาณ การจ่ายเงนิปันผล และการบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ รวมถงึ

ส่งเสรมิใหม้กีารสือ่สารวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผ่านกลยุทธ์ และแผนงานใหท้ั่วทัง้องค์กร อีกทัง้เสรมิสรา้งใหวั้ตถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหลักขององคก์รสะทอ้นอยู่ในการตัดสนิใจและการด าเนนิงานของบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญ

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักขององคก์ร ตดิตามดแูลใหฝ่้ายจัดการจัดสรร และจัดการทรัพยากรใหเ้ป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อใหส้ามารถบรรลุ

วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักไดอ้ย่างย่ังยนื นอกจากนี้ยังไดก้ ากับดูแลใหม้กีารส่งเสรมิการน านวัตกรรม และเทคโนโลยรีวมทัง้การ

ร่วมมือกับคู่คา้ มาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อเพิม่คุณค่าใหก้จิการตามสภาพปัจจัยแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลง 

ก่อใหเ้กดิมูลค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างย่ังยนื และการตอบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยอยู่บนพืน้ฐานของ

ความรับผดิชอบตอ่สังคม และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนน าไปเป็นสว่นหนึง่ในการทบทวนกลยทุธ ์การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนนิงาน 

และการตดิตามผลการด าเนนิงาน 

 

                คณะกรรมการบรษัิทควรก ากับดูแลใหก้ารจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักของกจิการ โดยค านงึถงึปัจจัยแวดลอ้มของกจิการ ตลอดจนโอกาสและความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สีย 

โดยมกีลไกทีท่ าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างแทจ้รงิ และสนับสนุนใหม้กีารจัดท าหรอืทบทวนวัตถปุระสงค ์เป้าหมาย 

กลยทุธ ์ตลอดจนตดิตามการด าเนนิการตามกลยทุธ ์แผนงานประจ าปี เพือ่ใหม้ั่นใจวา่กลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปีไดค้ านงึถงึผลกระทบ

ในระยะเวลาทีย่าวขึน้ 

 

                  คณะกรรมการบรษัิทมหีนา้ทีใ่นการการตดิตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถ

ในการช าระหนี ้ดแูลใหก้จิการประกอบธุรกจิดว้ยความระมัดระวัง ก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ โดยค านงึถงึความเป็นธรรมต่อ

ผูม้สี่วนไดเ้สยี ตลอดจนดูแลการรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิท และใหค้วามมั่นใจว่าระบบบัญช ีการรายงานทางการเงนิและการ

สอบบัญชมีคีวามเชือ่ถอืได ้รวมถงึก ากับดูแลใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ และฝ่ายจัดการด าเนินงานตาม

นโยบาย แผนงาน และปฏบัิตติามหนา้ทีต่ามทีไ่ดรั้บมอบหมายไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ภายใตก้ารก ากับดูแลกจิการทีด่ ี

เพือ่เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิสูงสุดใหแ้ก่กจิการ และความมั่นคงสูงสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ (Maximize Economic Value and Shareholder’s 

Wealth) 

 

                 เพือ่ใหส้ามารถแข่งขันไดแ้ละมผีลประกอบการทีด่โีดยประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม คณะกรรมการบรษัิทยัง

ส่งเสรมิใหม้กีารจัดท าคู่มอืจรยิธรรมและจรรยาบรรณธุรกจิ ขับเคลือ่นใหเ้ป็นวัฒธรรมองคก์รทีย่ดึมั่นในจรยิธรรม และก ากับดูแลใหม้กีาร

สือ่สาร เพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับ เขา้ใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรมทีบ่รษัิทใชใ้นการด าเนนิธุรกจิ เคารพสทิธแิละมี

ความรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิท นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส าคัญในการหา้มใหห้รอืรับสนิบนเพือ่

ผลประโยชน์ทางธุรกจิ หรอืการหา้มจ่ายสนิบนในการตกลงธุรกจิใดๆ ทัง้กับภาครัฐและเอกชน โดยคณะกรรมการบรษัิทจัดใหม้รีะบบ

สนับสนุนการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่นทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มอบหมายใหฝ่้ายจัดการน านโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น 

ดังกล่าวไปปฏิบัตเิพื่อใหม้ั่นใจว่าฝ่ายจัดการไดต้ระหนักและใหค้วามส าคัญกับการต่อตา้นการทุจรติคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็น

วัฒนธรรมขององคก์ร นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหบ้รษัิทมกีระบวนการและชอ่งทางในการรับและจัดการกับขอ้รอ้งเรยีนของ

ผูม้สี่วนไดเ้สยี (Whistle Blower) รวมถงึมมีาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสทีแ่จง้เบาะแส โดยเปิดเผยกระบวนการและ

ชอ่งทางในเว็บไซตข์องบรษัิทหรอืในรายงานประจ าปี 
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               คณะกรรมการบรษัิทก ากับดแูลใหม้รีะบบการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล ซึง่รวมถงึการก าหนดนโยบายและ วธิี

ปฏบัิตใินการรักษาความลับ รวมทัง้การจัดการขอ้มูลทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์และดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ตกลง

ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตลอดจน

บคุคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง ปฏบัิตติามระบบการรักษาความปลอดภัยของขอ้มลูดว้ย   

 

               คณะกรรมการบรษัิทเขา้ใจโครงสรา้งและความสัมพันธข์องผูถ้อืหุน้ ขอ้ตกลงผูถ้อืหุน้ หรอืนโยบายของกลุม่บรษัิท

แม่ ซึง่มผีลต่ออ านาจในการควบคุมการบรหิารจัดการกจิการ ในการพจิารณาการเขา้ท ารายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ของผลประโยชน์ 

บรษัิทพจิารณาภายใตห้ลักการการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบรษัิท และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส าคัญ ทัง้นี้ บรษัิทมแีนวทางป้องกัน

ความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้จากการท ารายการระหว่างกัน โดยก าหนดใหบ้คุคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับรายการ หรอืมสีว่นได ้

เสยีจากการท ารายการระหว่างกัน ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบถงึความสัมพันธ ์หรอืการเกีย่วโยงของตนในรายการดังกล่าว และตอ้งไม่เขา้

รว่มการพจิารณา ใหค้วามเห็นเกีย่วกับรายการ รวมถงึไมม่อี านาจอนุมัตใินการท ารายการดังกล่าว การพจิารณาเขา้ท ารายการระหว่างกัน

ตอ้งพจิารณาราคา และเงื่อนไขการท ารายการเสมอืนการท ารายการกับบุคคลภายนอก และตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และตลาดหลักทรัพยท์ี่

เกี่ยวขอ้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่พิจารณาใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกัน และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิท บรษัิทก าหนดใหม้กีารเปิดเผยรายละเอยีดการท ารายการระหว่างกันไวใ้นแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 

56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ดว้ย            

                                                                                                                      

                คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส าคัญกับการควบคมุภายใน และดแูลใหก้จิการประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

และมาตรฐานที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ของในประเทศและในระดับสากล โดยบรษัิทไดจั้ดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ เพื่อท าหนา้ที่

ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบรษัิทใหม้ปีระสทิธผิล และประสทิธภิาพ เพือ่ใหบ้รษัิทเกดิความมั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานมนีโยบาย 

และวธิกีารด าเนนิงานทีเ่หมาะสม และมกีารควบคุมภายในทีด่ ีและใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในจัดท ารายงาน และน าเสนอโดยตรงตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

                 นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษัิทยังใหค้วามส าคัญกับการบรหิารความเสีย่ง เขา้ใจความเสีย่งทีส่ าคัญของกจิการ 

และอนุมัตคิวามเสีย่งทีย่อมรับได ้เพือ่ใหบ้รษัิทสามารถปรับตัวไดภ้ายใตปั้จจัยทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ปัจจย้ภายใน และปัจจัยภายนอก 

จงึจัดตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  เพือ่ชว่ยคณะกรรมการบรษัิทก าหนดนโยบาย และแนวทางการบรหิารความเสีย่งในภาพรวม

ของทัง้องคก์ร ส าหรับใหฝ่้ายบรหิารน าไปปฏบัิต ิรวมถงึก ากับดแูลใหม้กีารประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิขึน้ของความเสีย่งทีไ่ดร้ะบุ

ไว ้เพือ่จัดล าดับความเสีย่ง และมวีธิจัีดการความเสีย่งทีเ่หมาะสม บรษัิทก าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมหีนา้ทีร่ายงานความ

เสีย่งใดทีจ่ะเป็นอปุสรรคต่อการด าเนนิธุรกจิทีม่อียู่ในปัจจุบัน ความเสีย่งใหม่ๆทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต และความเสีย่งดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถงึความเสีย่งดา้นความย่ังยืน่ ซึง่เกีย่วขอ้งกับประเด็นดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิ

บาล (Governance) พรอ้มขอ้เสนอแนะ หรอืมาตรการในการจัดการความเสีย่งดังกลา่วใหอ้ยูใ่นระดับทีส่ามารถยอมรับได ้รวมถงึรายงาน

ผลการปฏิบัตงิานจากฝ่ายบรหิารทีไ่ดจ้ากการปฏบัิตติามนโยบาย และแนวทางการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษัิทอย่าง

สม ่าเสมอ 

 

4.3.5.5 การไปด ารงต าแหนง่กรรมการทีบ่รษิทัอืน่ 

  4.3.5.5.1 การไปด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารทีบ่รษัิทอืน่    

               กรรมการบรษัิทสามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ไดไ้ม่เกนิ 5 บรษัิทจดทะเบยีน โดยใหเ้ป็นไปตาม

นโยบาย และวิธีปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ทัง้นี้ ตอ้งผ่านการอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทก่อน ตาม

รายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

        1. แจง้การรับต าแหน่งอื่นใดในบรษัิท และองค์กรต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน เพือ่รับทราบ 

        2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

        3. เลขานุการบรษัิทน าขอ้มูลไปไปเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

4.4.5.5.2 การไปด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญท่ีบ่รษัิทอืน่ 

                ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่สามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ไดไ้ม่

เกนิ 5 บรษัิทจดทะเบยีน โดยใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และวธิปีฏบัิตใินการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษัิทอืน่ ทัง้นี ้ตอ้งผา่นการอนุมัติ

จากคณะกรรมการบรษัิทกอ่น ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 
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         1. แจง้การรับต าแหน่งอื่นใดในบรษัิท และองค์กรต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน เพือ่รับทราบ 

         2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

         3. เลขานุการบรษัิทน าขอ้มูลไปไปเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

4.3.5.6 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั                      

   บรษัิทก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทควรจัดใหม้กีารประชุมไม่นอ้ยกว่า 6 ครัง้ต่อปี และอาจจัดใหม้กีารประชุม

พเิศษตามความเหมาะสม โดยก าหนดวันประชมุไวเ้ป็นการลว่งหนา้ และแจง้ตอ่คณะกรรมการบรษัิทใหรั้บทราบล่วงหนา้ ในชว่งไตรมาส

ที ่4 ของทุกปี ก่อนการประชมุคณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งก าหนดวาระการประชมุ และแจง้ใหก้รรมการทราบล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า 7 วัน

ท าการ ก่อนถงึวันประชมุ พรอ้มจัดส่งหนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการบรษัิท และเอกสารประกอบวาระการประชมุ เพือ่ใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทมเีวลาศกึษาขอ้มูล และไดรั้บขอ้มลูส าหรับการพจิารณาวาระตา่งๆ ล่วงหนา้ก่อนวันประชมุคณะกรรมการ ไม่นอ้ยกว่า 7 วันท าการ 

เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วน เพือ่รักษาสทิธ ิหรอืประโยชน์ของบรษัิท จะแจง้การนัดประชมุโดยวธิกีารอืน่ และก าหนดนัดประชมุเร็วกวา่

นัน้ก็ได ้ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิทก ากับดูแลใหก้รรมการทุกคนมคีวามรับผดิชอบในการปฏบัิตหินา้ทีแ่ละ

จัดสรรเวลาอย่างเพยีงพอ เพือ่ใหก้รรมการ และฝ่ายจัดการสามารถแสดงความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ และขอ้สังเกตต่างๆ ไดอ้ย่างอสิระ 

โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดับสงู หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชมุดว้ย เพือ่อธบิาย แสดงความคดิเห็น และตอบขอ้ซกัถามของ

คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิทมขีอ้ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมสี่วนไดเ้สยีอย่างนอ้ยก่อนการพจิารณาวาระการประชุม

คณะกรรมการ และบันทกึไวใ้นรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิท้ คณะกรรมการบรษัิทควรดูแลใหก้รรมการทีม่สี่วนไดเ้สยี อย่างมี

นัยส าคัญในลักษณะทีอ่าจท าใหก้รรมการรายดังกล่าวไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอสิระ งดเวน้จากการมสี่วนร่วมในการประชุม

พจิารณาในวาระนัน้ ทัง้นี้ ในการลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทใหถ้อืมตเิสยีงขา้งมากเป็นหลัก โดยใหก้รรมการคนหนึง่มเีสียง

หนึง่เสยีง โดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วมประชมุ และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเทา่กัน ประธาน

ในทีป่ระชมุจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด   

  ในการประชมุแต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการบรษัิทจะเขา้ร่วมประชมุดว้ย โดยเป็นผูบั้นทกึรายงานการประชุม 

และจัดส่งใหป้ระธานกรรมการบรษัิทพจิารณาลงลายมอืชือ่รับรองความถกูตอ้ง และเสนอใหท้ีป่ระชมุรับรองในวาระที ่2 ของการประชมุ

ครัง้ถัดไป รวมทัง้เป็นผูจั้ดเก็บขอ้มลู หรอืเอกสารเกีย่วกับการประชมุตา่งๆ เพือ่สะดวกในการสบืคน้อา้งองิ 

  

4.3.5.7 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

             คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นราย

คณะ และรายบุคคล  รวมถงึการการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่เพือ่ตรวจสอบการ

ปฏบัิตงิานในหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุยอ่ย และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่อยา่งนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ เพือ่ใหค้ณะกรรมการ รว่มกันพจิารณาผลงานและปัญหา เพือ่การปรับปรงุแกไ้ข และน าผลการประเมนิของคณะกรรมการไปใช ้

ประกอบพจิารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการตอ่ไป รวมทัง้เปิดเผย ขัน้ตอน หลักเกณฑแ์ละผลการประเมนิในภาพรวม

ไวใ้นรายงานประจ าปี 

 

4.3.5.8 คา่ตอบแทน    

             คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่เห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสรา้ง

ค่าตอบแทนประจ าปีของบรษัิท และหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ทุกระดับ และ

สือ่สารใหเ้ป็นทีรั่บทราบ ตลอดจนตดิตามใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ่ประเมนิผูบ้รหิารระดับสูงทีส่อดคลอ้งกับหลักการประเมนิดังกล่าว 

บรษัิทมแีนวทางในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการใหอ้ยู่ในระดับทีเ่หมาะสม และเพยีงพอ ส าหรับการจูงใจ ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานทกุระดับ ปฏบัิตงิานใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักขององคก์ร และสรา้งประโยชน์ใหก้ับบรษัิทอยู่ร่วมงาน

กับบรษัิทในระยะยาว โดยไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ากเกนิควร ทัง้นี้ บรษัิทก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยค านึงถงึความ

เหมาะสมในเรือ่งตา่งๆ ไดแ้ก ่บทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบของกรรมการ ประสบการณ์ ผลการประเมนิการปฏบัิตงิานประจ าปี และ

ผลประกอบการของบรษัิทในช่วงที่ผ่านมา และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับบรษัิทอื่นที่อยู่ในธุรกจิ และอุตสาหกรรมที่

ใกลเ้คยีงกัน   

 

            นอกจากนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิทจะตอ้งสอดคลอ้งกับกลยุทธแ์ละเป้าหมายในระยะสัน้และระยะยาวของ

บรษัิท โดยใหผู้ถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมัตโิครงสรา้งและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รูปแบบทีเ่ป็นตัวเงนิ และไม่ใช่ตัวเงนิ รวมถงึมีการ

เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑก์ารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ รปูแบบและจ านวนคา่ตอบแทน ในทีป่ระชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี

ในแตล่ะปี 
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4.3.5.9 การพฒันากรรมการ และผูบ้รหิาร 

              คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายส่งเสรมิ และอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรม และการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ

ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งในระบบการก ากับดแูลกจิการของบรษัิท เพือ่ใหม้กีารปรับปรุงการปฏบัิตงิานอย่างต่อเนื่อง และรับทราบขอ้มูลทีเ่ ป็น

ปัจจุบันอยา่งสม ่าเสมอ บรษัิทสนับสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิารเขา้รว่มหลักสูตรการอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหม้ีความตระหนัก และเขา้ใจใน

หนา้ที ่และความรับผดิชอบต่างๆ ในฐานะกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทจดทะเบยีน เชน่ กฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเสีย่ง 

สภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกับการประกอบธุรกจิ หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย(Thai Institute of 

Directors Association หรอื “IOD”) และหน่วยงานก ากับดูแล เป็นตน้  อกีทัง้ บรษัิทจัดใหม้กีารปฐมนเิทศกรรมการทีเ่ขา้รับต าแหน่ง

ใหม่ทุกท่านโดยจัดท าเอกสารประกอบการปฐมนเิทศ ส าหรับกรรมการใหม่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบัิตงิาน รวมถงึการแนะน าลักษณะ

ประกอบธุรกจิและแนวทางการด าเนนิธุรกจิของบรษัิทใหแ้ก่กรรมการใหม่ และเปิดเผยขอ้มูลการพัฒนากรรมการในรายงานต่างๆตาม

หลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีอาท ิ รายงานประจ าปี 

 

4.4 การควบคมุภายใน 

       กลุ่มบรษัิท ไดต้ระหนัก และใหค้วามส าคัญต่อการประเมนิระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเนน้ใหม้รีะบบการ

ควบคุมภายในทีค่รอบคลุมในทกุกจิกรรมอย่างเพยีงพอ และเหมาะสมกับการด าเนนิธุรกจิ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลในการ

ด าเนนิงาน การใชท้รัพยากร การดูแลรักษาทรัพยส์นิ รวมทัง้มรีะบบบัญช ีและการรายงานทางการเงนิทีม่คีวามถูกตอ้งเชือ่ถอืได ้มกีาร

ปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิธุรกจิอย่างเครง่ครัด ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดท้ าการประเมนิและ

สอบทานระบบควบคมุภายในถงึความมปีระสทิธภิาพของระบบควบคมุภายในเป็นประจ าทกุปี โดยกลุม่บรษัิท ไดน้ าเกณฑพ์จิารณาระดับ

ความเพยีงพอของการควบคุมภายในองิตามมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission : COSO) มาบังคับใชภ้ายในองคก์ร ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นว่า กลุ่มบรษัิท มรีะบบการควบคุมภายในที่

เพยีงพอ และเหมาะสมกับขนาดของกจิการ และสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมผีลการประเมนิสรปุสาระส าคัญไดดั้งนี ้

 

  1.  สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment) 

       กลุ่มบรษัิท มสีภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในทีด่ ีโดยคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดับไดใ้ห ้

ความส าคัญในความซือ่ตรง และความมจีรยิธรรมภายในองคก์ร, คณะกรรมการตรวจสอบมกีารด าเนินงาน ทีเ่ป็นอสิระแยกจาก ฝ่าย

บรหิารอย่างชัดเจน, กลุ่มบรษัิท มกีารจัดโครงสรา้งองคก์รตามสายการบังคับบัญชา รวมทัง้มกีารก าหนดอ านาจหนา้ทีต่ามคุณลักษณะ

งาน (Job Description) และมกีารก าหนดตัวชีวั้ด (Key Performance  Indicators) เพือ่ประเมนิผลการท างานของพนักงาน นอกจากนี้ 

กลุ่มบรษัิท        ยังมนีโยบายทีจ่ะพัฒนาความรูข้องพนักงานทุกระดับดว้ยการจัดใหม้ีการอบรมเพิม่เตมิความรูใ้หก้ับพนักงานอย่าง

สม ่าเสมอ โดยมกีระบวนการทีส่ง่เสรมิสภาพแวดลอ้มการควบคมุ ดังนี ้  

         1.1 กลุ่มบรษัิท ยดึมั่นในคุณค่าของความซือ่ตรง (Integrity) และจรยิธรรม โดยก าหนดแนวทางเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) ส าหรับฝ่ายบริหาร และพนักงานโดยใชแ้นวปฏิบัติตามมาตรฐานของตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และปฏบัิตหินา้ทีอ่ยูบ่นหลักความซือ่ตรง รวมทัง้ใหค้วามส าคัญตอ่การรักษาจรรยาบรรณ ในการด าเนนิงาน, 

มขีอ้หา้มขององคก์รในลักษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับกจิการ ซึง่รวมถงึการกระท าทุจรติคอรรั์ปชั่นต่อกลุ่ม

บรษัิท อันท าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่องคก์ร ตลอดจนสือ่สารขอ้ก าหนด และบทลงโทษใหท้กุคนรับทราบ โดยมกีารตดิตามประเมนิผล

การปฏิบัตงิาน และสามารถจัดการแกไ้ขปัญหาทีอ่าจส่งผลกระทบต่อบรษัิทในเรื่องการทุจรติคอรรั์ปชั่น  รวมทัง้การไม่ปฏิบัตติาม

ขอ้ก าหนดเกีย่วกับความซือ่ตรง และการรักษาจรรยาบรรณไดอ้ยา่งทันเวลา 

           1.2 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัตหินา้ที่ดว้ยความเป็นอสิระจากฝ่ายจัดการ โดยจะท าหนา้ที่ก ากับดูแล 

(Oversight) และสอบทานระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษัิท อยูเ่ป็นประจ า ในการนี ้กลุม่บรษัิท จะก าหนดเป้าหมายการด าเนนิงาน

ทีช่ัดเจน และวัดผลได ้รวมทัง้ไดท้บทวนเป้าหมายการปฏบัิตงิานพจิารณาถงึความเป็นไปไดข้องเป้าหมายทีก่ าหนดว่ามคีวามถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย, คณะกรรมการตรวจสอบไดท้บทวน และแกไ้ขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปฏบัิตงิาน และสือ่สารใหห้น่วยงานภายในองคก์รไดท้ราบถงึบทบาท และหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งชดัเจน, การคัดเลอืก

คณะกรรมการตรวจสอบจะคัดเลอืกจากบุคคลผูม้คีวามรู ้มคีวามเชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ธุรกจิของกลุม่บรษัิท และมคีวามเป็นอสิระ

ในการปฏิบัติหนา้ที่อย่างแทจ้ริง ตลอดจนมีการก ากับดูแลการพัฒนา และปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในขององค์กรไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

                         1.3 มโีครงสรา้งสายการบังคับบัญชา การก าหนดอ านาจในการสั่งการ และความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพือ่ให ้

องคก์รบรรลุวัตถุประสงคภ์ายใตก้ารก ากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ, มกีารก าหนดโครงสรา้งองคก์รทีส่นับสนุนการบรรลุ

วัตถปุระสงคข์องกลุม่บรษัิท รวมถงึมกีารแบง่แยกหนา้ทีใ่นการปฏบัิตงิานของพนักงานไวอ้ย่างชัดเจน ซึง่ท าใหเ้กดิการตรวจสอบถ่วงดุล

การท างานระหวา่งกัน, มฝ่ีายตรวจสอบภายในทีข่ ึน้ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และมสีายการรายงานทีช่ดัเจน ตลอดจนมกีารก าหนด

สายการรายงานใน กลุม่บรษัิท โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมเกีย่วกับอ านาจหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ และการสือ่สารขอ้มลู 

         1.4 มุง่มั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ, กลุม่บรษัิท มนีโยบายในการพัฒนา 

และรักษาบคุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และสอบทานนโยบายเกีย่วกับการรักษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถอย่างสม ่าเสมอ อกี

ทัง้มีการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน, ใหร้างวัลต่อพนักงานที่มีผลการปฏิบัตงิานดี และสื่อสารใหพ้นักงานทุกคนรับทราบ รวมทัง้มี

กระบวนการสรรหา พัฒนา รักษาผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน, กลุ่มบรษัิท มกีระบวนการแกไ้ขปัญหากรณีขาดพนักงานทีม่คีวามรู ้และ

ความสามารถอยา่งทันเวลา ตลอดจนมกีระบวนการสรรหาผูส้บืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ทีส่ าคัญ 

         1.5 ก าหนดใหบุ้คลากรมหีนา้ที ่และความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ใหบ้รรลุตามวัตถุประสงคข์อง

กลุ่มบรษัิท, คณะกรรมการ และผูบ้รหิารมกีารสือ่สารเชงิบังคับใหพ้นักงานทุกคนมคีวามรับผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และปรับปรุง



คูม่อืจรยิธรรม และจรรยาบรรณธุรกจิ 
(Code of Conduct) 

 

101-013-000-SD-009 Rev.05 คู่มอืจรยิธรรม และจรรยาบรรณธุรกจิ.docx หนา้ : 14/26 
 

แกไ้ขกระบวนการปฏบัิตใินกรณีทีจ่ าเป็น ตลอดจนก าหนดตัวชีวั้ดผลการปฏบัิตงิาน การสรา้งแรงจูงใจทีเ่หมาะสมการประเมนิแรงจูงใจ 

และการใหร้างวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเนน้ใหส้ามารถเชือ่มโยงกับความส าเร็จของหนา้ทีใ่นการปฏบัิตติามการควบคุมภายในดว้ย โดย

พจิารณาไมใ่หม้กีารสรา้งแรงกดดันทีม่ากเกนิไปในการปฏบัิตหินา้ทีข่องบคุลากรแตล่ะคน ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทไดส้ง่เสรมิใหพ้นักงานเขา้ใจ

ในกระบวนการควบคมุภายใน และเห็นถงึประโยชนท์ีบ่คุลากรจะไดร้ับจากการมรีะบบควบคมุภายใน  

 

  2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

      กลุม่บรษัิท ใหค้วามส าคัญกับการด าเนนิการตามนโยบาย และกระบวนการบรหิารความเสีย่ง ดังนี ้

        2.1 ก าหนดวัตถปุระสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพยีงพอ เพือ่ใหส้ามารถระบแุละประเมนิความเสีย่งตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การบรรลวัุตถุประสงคข์ององคก์ร, กลุม่บรษัิท สามารถปฏบัิตติามมาตรฐานการบัญชทีีรั่บรองโดยทั่วไป และมาตรฐานทีเ่ปลีย่นแปลงไป

โดยไมม่ผีลกระทบทีม่สีาระส าคัญตอ่กลุม่บรษัิท, การจัดท ารายงานทางการเงนิสามารถแสดงใหเ้ห็นถงึสทิธ ิหรอืภาระผกูพันของบรษัิท

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง มมีูลค่าทีเ่หมาะสม และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น, มกีารก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงนิโดยพจิารณาถงึปัจจัย

ทีส่ าคัญ เชน่ ผูใ้ชร้ายงานทางการเงนิ ตลอดจนแนวโนม้ของธุรกจิ เป็นตน้ รายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษัิท สะทอ้นถงึกจิกรรมการ

ด าเนนิงานของกลุม่บรษัิท อยา่งแทจ้รงิ คณะกรรมการบรษัิท หรอืคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอนุมัต ิและสือ่สารนโยบายใหพ้นักงาน

ทกุคนรับทราบ และถอืปฏบัิตจินเป็นสว่นหนึง่ของวัฒนธรรมขององคก์ร 

        2.2 ระบ ุและวเิคราะหค์วามเสีย่งทกุประเภททีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่การบรรลุวัตถุประสงคไ์ว ้อยา่งครอบคลุมทั่ว

ทัง้องคก์ร, กลุ่มบรษัิท ระบุความเสีย่งทุกประเภทซึง่อาจมผีลกระทบตอ่การด าเนนิธุรกจิทัง้ระดับองคก์ร และกลุ่มบรษัิท ใหค้วามส าคัญ

ต่อการวเิคราะหค์วามเสีย่งจากปัจจัยภายใน และภายนอกองคก์ร ซึง่รวมถงึความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ การด าเนินงาน การปฏิบัตติาม

กฎเกณฑ ์ตลอดจนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยผูบ้รหิารทุกระดับมสี่วนร่วมในการวเิคราะห ์ความเสีย่ง บรหิารความเสีย่ง ประเมนิ

ความเสีย่ง โดยพจิารณาจากโอกาส และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ ตลอดจนมมีาตรการเพือ่จัดการความเสีย่ง โดยอาจเป็นการยอมรับ

ความเสี่ยงนั้น (Acceptance) การลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง(Avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง 

(Sharing) 

        2.3 พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายในองค์กร ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ

วัตถปุระสงคข์ององคก์ร, กลุม่บรษัิท มกีารประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติคอรรั์ปชัน่ขึน้ ซึง่ครอบคลมุถงึการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ในรปูแบบ

ต่างๆ และกลุ่มบรษัิท ไดม้กีารทบทวนเป้าหมายการปฏบัิตงิานอย่างรอบคอบ โดยพจิารณาความสมเหตุสมผลของการใหส้ิง่จูงใจ หรอื

ผลตอบแทนแกพ่นักงานวา่ ไมม่ลัีกษณะสง่เสรมิใหพ้นักงานกระท าไมเ่หมาะสม 

        2.4 สามารถระบุ และประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในกลุ่มบรษัิท ได ้

ประเมนิการเปลีย่นแปลงจากปัจจัยภายนอกองคก์ร การเปลีย่นแปลงรูปแบบการด าเนนิการทางธุรกจิ และการเปลีย่นแปลงผูน้ าองคก์รที่

อาจมผีลกระทบต่อกระบวนการด าเนนิธุรกจิ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอแลว้ 

 

  3. มาตรการควบคมุ (Control Activities) 

      กลุม่บรษัิท ไดก้ าหนดกจิกรรมการควบคมุใหม้คีวามเหมาะสมเพยีงพอ และสอดคลอ้งกับกระบวนการบรหิารความ

เสีย่ง เพือ่ป้องกัน และลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้เพือ่น ามาตรการควบคุมทีก่ าหนดไวไ้ปใชอ้ย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได ้  

ท าการประเมนิมาตรการควบคุมว่าสามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และป้องกันความเสีย่งไดม้ากนอ้ยเพยีงใด หากมาตรการ

ควบคมุทีก่ าหนดไวไ้มเ่พยีงพอ กลุม่บรษัิท จะก าหนดมาตรการควบคมุใหมข่ึน้มาทดแทนมาตรการควบคมุเดมิ  

  ทัง้นี้ เพือ่ใหก้ารด าเนนิกจิการของบรษัิทฯ เป็นไปอย่างมรีะบบ และมปีระสทิธภิาพ โดยมกีระบวนการเกดิขึน้จาก

กจิกรรมการด าเนนิงาน ดังนี ้

    3.1 มมีาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสีย่งทีจ่ะท าใหก้ารปฏบัิตงิานไม่บรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร  ใหอ้ยู่ใน

ระดับทีย่อมรับได,้ มาตรการควบคมุของกลุม่บรษัิท มคีวามเหมาะสมกับความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ และมาตรการควบคุมดังกลา่วไดท้ าใหค้วาม

เสีย่งหมดไป, กลุ่มบรษัิท ไดก้ าหนดมาตรการควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมกระบวนการท างานต่างๆ อย่างเหมาะสม 

ก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ที่ และล าดับชัน้การอนุมัตขิองผูบ้รหิารไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อใหส้ามารถป้องกันการทุจรติคอร์รัปชั่นได ้

ตลอดจนแบ่งแยกหนา้ทีค่วามรับผดิชอบในงาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ การอนุมัต ิการบันทกึรายการบัญช ีและขอ้มูลสารสนเทศ และการดูแล

จัดเก็บทรัพยส์นิออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กันและกัน, มกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการบรษัิท 

ผูบ้รหิาร รวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วโยงกัน เพือ่ประโยชน์ในการสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ และปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบัน, มกีารตดิตามธุรกรรมระยะยาวว่าการปฏบัิตเิป็นไปตามเงื่อนไขทีต่กลงกันไวต้ลอด

ระยะเวลาทีม่ผีลผกูพันกลุม่บรษัิท รวมทัง้มกีารก าหนดใหก้ารควบคมุภายในนัน้มคีวามหลากหลายในทกุระดับขององคก์ร  

    3.2 เลอืก และพัฒนากจิกรรมการควบคุมดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ชว่ยสนับสนุนใหร้ะบบดังกล่าวท า

ใหก้ารด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร โดยก าหนดความเชือ่มโยงกันระหว่างการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการ

ปฏิบัตงิาน และการควบคุมการด าเนินงานของระบบสารสนเทศ, ก าหนดการควบคุมของโครงสรา้งพื้นฐาน, การควบคุมดา้นความ

ปลอดภัย การควบคมุกระบวนการไดม้า การพัฒนา และการบ ารงุรักษา ของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม 

 

    3.3 จัดใหม้ีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึง่ไดก้ าหนดสิง่ที่คาดหวัง และขัน้ตอนการปฏิบัต ิเพื่อให ้

นโยบายทีก่ าหนดไวนั้น้สามารถน าไปสู่การปฏบัิตไิด ้กลุ่มบรษัิท มนีโยบายทีร่ัดกุมเพือ่ตดิตามใหก้ารท าธุรกรรมของ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนุมัตทิีก่ าหนด เพือ่ป้องกันการหาโอกาส หรอืน า

ผลประโยชน์ของกลุ่มบรษัิท ไปใชส้่วนตัว และมนีโยบายเพือ่ใหก้ารพจิารณาอนุมัตธิุรกรรมกระท าโดยผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้ 
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และค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของกลุ่มบรษัิทเป็นส าคัญ มกีารตดิตามดูแลการด าเนนิงานของบรษัิทย่อย หรอืบรษัิทร่วม และน านโยบาย 

กระบวนการควบคมุทีก่ าหนดไวไ้ปปฏบัิต ิในเวลาทีเ่หมาะสม และครอบคลมุกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏบัิตงิาน ตลอดจนมี

การทบทวนนโยบาย และกระบวนการปฏบัิตใิหม้คีวามเหมาะสม และเป็นปัจจุบันอยา่งสม ่าเสมอ  

 

  4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 

      กลุ่มบรษัิท ใหค้วามส าคัญต่อระบบสารสนเทศ และการสือ่สารขอ้มูลทัง้จากภายใน และภายนอก ทัง้นี้ กลุ่ม

บรษัิท ไดส้่งเสรมิ และสนับสนุนใหม้กีารพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพือ่ใหข้อ้มูลต่างๆ มคีวามถูกตอ้ง และสามารถใชง้านไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ รวมทัง้ค านงึถงึการป้องกัน และเก็บรักษาขอ้มลูทีม่คีวามส าคัญตอ่กลุ่มบรษัิท ระบบสารสนเทศถอืเป็นเครือ่งมอืทีส่ าคัญใน

การด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษัิท เพื่อใหก้ารตัดสนิใจของคณะกรรมการ และฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษัิท อยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลที่

เพยีงพอ ถกูตอ้ง และเชือ่ถอืได ้

        4.1 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งมคีณุภาพ และมคีวามถกูตอ้ง สามารถท าใหก้ารควบคมุภายในด าเนนิไปไดต้ามทีก่ าหนด

ไว,้ กลุ่มบรษัิท ก าหนดขอ้มูลทีต่อ้งการใชใ้นการด าเนนิงานจากภายใน และภายนอกองคก์ร ซึง่ขอ้มูลดังกล่าวเป็นขอ้มูลทีม่คีุณภาพ 

และเกีย่วขอ้งตอ่กระบวนการปฏบัิตงิานในแต่ละหน่วยงาน โดยพจิารณาทัง้ตน้ทนุ และประโยชนท์ีจ่ะไดร้ับ เพือ่ใหค้ณะกรรมการมขีอ้มูล

ทีส่ าคัญอย่างเพยีงพอส าหรับใชป้ระกอบการตัดสนิใจ, รายงานการประชุมของคณะกรรมการมรีายละเอยีดทีท่ าใหส้ามารถตรวจสอบ

ความเหมาะสมในการปฏบัิตหินา้ทีข่องกรรมการโดยใชเ้ป็นหลักฐานไดใ้นภายหลัง และมกีารจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทกึบัญชี

ตา่งๆ ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู ่ 

        4.2 องคก์รสือ่สารขอ้มลูภายในตา่งๆ ภายในองคก์ร ซึง่รวมถงึวัตถุประสงค ์และความรับผดิชอบต่อการควบคมุ

ภายในทีจ่ าเป็นใหก้ับพนักงานไดท้ราบอย่างทั่วถงึ เพือ่ใหบ้คุลากรสนับสนุนการมรีะบบควบคมุภายใน และใหพ้นักงานสามารถจะด าเนนิ

กจิกรรมตามทีไ่ดว้างไว,้ มกีารสือ่สารขอ้มูลภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ทีจ่ะสนับสนุนการควบคุมภายใน, มกีารรายงานขอ้มูลที่

ส าคัญถงึคณะกรรมการบรษัิทอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบรษัิทสามารถสอบทานรายการต่างๆ ตามทีต่อ้งการมชี่องทางการ

สือ่สารพเิศษ หรอืช่องทางลับเพือ่ใหบุ้คคลต่างๆ ภายในกลุ่มบรษัิท สามารถจะแจง้ขอ้มูล หรอืเบาะแสเกี่ยวกับการฉอ้ฉลหรอืทุจรติ

คอรรั์ปชัน่ภายในกลุม่บรษัิท (whistle-blower) ไดอ้ยา่งปลอดภัย 

        4.3 องคก์รไดส้ือ่สารกับหน่วยงานภายนอกเกีย่วกับประเด็นทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การควบคมุภายใน, กลุม่บรษัิท 

มีกระบวนการสือ่สารขอ้มูลกับผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกองค์กรอย่างมีประสทิธภิาพ รวมถงึมีช่องทางในการสือ่สาร ที่เหมาะสม เพื่อ

สนับสนุนการควบคมุภายใน เชน่ จัดใหม้เีจา้หนา้ทีห่รอืหน่วยงานนักลงทนุสัมพันธศ์นูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน เป็นตน้  

 

  5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

      กลุ่มบรษัิท ไดจั้ดใหม้รีะบบการประเมนิ และตดิตามผลระบบการควบคุมภายในทีค่รอบคลุมทุกดา้น เช่น ดา้น

บัญชแีละการเงนิ, การปฏบัิตงิาน, การปฏบัิตติามกฎหมาย/กฎระเบยีบทีอ่าจมผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อการด าเนนิธุรกจิของกลุ่ม

บรษัิท และเพือ่ใหห้น่วยงานทีม่ขีอ้ผดิพลาดไดแ้กไ้ขขอ้ผดิพลาดดังกล่าวใหถ้กูตอ้ง และส่งผลกระทบต่อการด าเนนิงานนอ้ยทีส่ดุ หรอื

ใหข้อ้ผดิพลาดดังกลา่วหายไปจากกระบวนการทีพ่บปัญหา 

        5.1 องคก์รไดใ้หค้วามส าคัญในการตดิตาม และประเมนิผลการควบคุมภายใน เพือ่ทีจ่ะใหม้ั่นใจว่า การควบคมุ

ภายในยังด าเนนิไปอย่างครบถว้น และเหมาะสม กลุม่บรษัิทจัดใหม้กีระบวนการตดิตามการปฏบัิตติามจรยิธรรมธุรกจิ และขอ้ก าหนดหา้ม

ฝ่ายบรหิาร และพนักงานปฏบัิตตินในลักษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และจัดใหม้กีารตรวจสอบการปฏบัิตติาม

ระบบการควบคุมภายในทีว่างไว ้โดยการประเมนิตนเอง หรอืการประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภายใน และประเมนิผลทีเ่หมาะสมเมือ่มี

การเปลีย่นแปลงของกลุ่มบรษัิท, ก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจน

ส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบัติหนา้ที่ตามมาตรฐานสากล และการปฏิบัติงานวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน (International 

Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) 

        5.2 องคก์รประเมนิ และสือ่สารขอ้บกพรอ่งของการควบคมุภายในอยา่งทันเวลาตอ่บคุคลตา่งๆ ทีรั่บผดิชอบ ซึง่

รวมถงึผูบ้รหิารระดับสูง และคณะกรรมการตามความเหมาะสม, กลุ่มบรษัิท ประเมนิผล และสือ่สารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน 

และด าเนินการเพือ่ตดิตามแกไ้ขอย่างทันท่วงท ีหากผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้แตกต่างจากเป้าหมายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมนัียส าคัญ, 

รายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทโดยพลันในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ หรอืมขีอ้สงสัยว่ามเีหตุการณ์ทุจรติคอรรั์ปชั่น อย่างรา้ยแรง หรอืมกีาร

ปฏบัิตทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย หรอืมกีารรายงานขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคัญ พรอ้มแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และความคบืหนา้ในการ

ปรับปรงุขอ้บกพรอ่งดังกลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณาภายในระยะเวลาอันควร 

 

 4.5 การบรหิารจดัการความเสีย่งขององคก์ร 

       กลุ่มบรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีมคีวามมุ่งมั่นในการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้ับองคก์ร และผูม้สี่วนไดเ้สยีของ กลุ่มบรษัิท รวมถงึ

บรหิารองคก์รใหเ้ตบิโตไปอย่างมั่นคง และย่ังยนื แต่ท่ามกลางการด าเนนิธุรกจิ องคก์รตอ้งเผชญิกับความเสีย่งอยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ 

เพือ่ใหส้ามารถบรรลุผลตามความมุ่งหมายดังกล่าว องคก์รไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของการบรหิารความเสีย่ง ซึง่สอดคลอ้งกับหลักการ

ก ากับดแูลกจิการทีด่ ีจงึไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เพือ่เป็นแนวทางปฏบัิตสิ าหรับผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคนไวดั้งนี ้

        1. ก าหนดใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นความรับผดิชอบของพนักงานในทุกระดับชัน้ทีต่อ้งตระหนักถงึความเสีย่งทีม่ีใน

การปฏบัิตงิานในหน่วยงานของตน และองคก์ร รวมถงึจะตอ้งใหค้วามส าคัญในการบรหิารความเสีย่ง โดยตอ้งปฏบัิตติามบทบาท หนา้ที ่

ความรับผดิชอบ และกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อืการบรหิารความเสีย่ง 
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        2. ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคนตอ้งน าหลักการบรหิารความเสีย่ง ซึง่สอดคลอ้งกับนโยบายการก ากับดแูลกจิการ ทีด่ไีป

ใชป้ฏบัิตเิป็นสว่นหนึง่ของงานประจ าวัน ทัง้งานในระดับองคก์ร ฝ่ายงาน และกระบวนการ เพือ่เพิม่โอกาส และลดความไม่แน่นอนในผล

การด าเนนิงานโดยรวมขององคก์ร 

        3. ก าหนดใหก้ระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสนิใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการ

ด าเนนิงานขององคก์ร และตอ้งจัดการความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อการบรรลุวัตถปุระสงค ์โดยค านงึถงึประสทิธภิาพในการท างาน ควบคู่

กับการควบคมุภายในทีด่ ีโปรง่ใส มคีณุธรรม ตรวจสอบได ้และเหมาะสม เพือ่ใหค้วามเสีย่งอยูใ่นระดับทีย่อมรับได ้ 

        4. ก าหนดใหทุ้กหน่วยงานมหีนา้ทีรั่บผดิชอบ ประเมนิความเสีย่ง ก าหนดตัวชีวั้ดความเสีย่ง แนวทางการป้องกัน และ

บรรเทาความเสีย่ง หรอืความสญูเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมถงึตดิตาม และประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้จัดท า

รายงานทีเ่กีย่วกับความเสีย่งตามกรอบการด าเนนิงาน และขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่ง 

        5. เมือ่ผูบ้รหิาร และพนักงานพบเห็น หรอืรับทราบความเสีย่งทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อ กลุ่มบรษัิท จะตอ้งรายงานความ

เสีย่งนัน้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งรับทราบทันท ีเพือ่ด าเนนิการจัดการตอ่ไป 

        6. มุ่งส่งเสรมิสนับสนุน และใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการ และแนวทางการบรหิารความเสีย่งแก่ผูบ้รหิาร และ

พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังใหบุ้คลากรทุกระดับไดต้ระหนักถงึความส าคัญ และความมีส่วนร่วมรับผดิชอบในการ

ด าเนนิการดา้นบรหิารความเสีย่งขององคก์ร ใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของวัฒนธรรมทีน่ าไปสูก่ารสรา้งมลูคา่เพิม่ใหอ้งคก์ร 

 คณะกรรมการบรษัิท คณะผูบ้รหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ขอยนืยันการส่งเสรมิอย่างจรงิจัง ในการจัดใหม้ี

กระบวนการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ และมกีารปฏบัิตอิยา่งตอ่เนือ่ง 

 

 4.6 การเขา้ท ารายการระหวา่งกนั  

       4.6.1 มาตรการและข ัน้ตอนในการอนมุตักิารท ารายการระหวา่งกนั  

       กลุ่มบรษัิท จะปฏบัิตใิหช้ัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กดิการถา่ยเทผลประโยชน์ โดยจะปฏบัิต ิใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการปฏบัิตติามขอ้ก าหนดเกีย่วกับการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน และ/หรอืการ

ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยท์ีส่ าคัญของบรษัิท บรษัิทย่อย หรอืบรษัิทร่วม ตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบัญช ี

และผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแหง่ประเทศไทย   

      กลุม่บรษัิท จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกับความจ าเป็นของการเขา้ท ารายการ และความ

เหมาะสมดา้นราคาของรายการนั้น โดยพจิารณาดูเงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลักษณะการด าเนินการคา้ปกตใินตลาด และมีการ

เปรยีบเทยีบราคาทีเ่กดิขึน้กับบคุคลภายนอก ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกันทีอ่าจ

เกดิขึน้ กลุ่มบรษัิทจะไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญอสิระ หรอืผูส้อบบัญชขีองบรษัิทเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่

น าไปใชป้ระกอบ  การตัดสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี ซึง่ผูท้ ีอ่าจมี

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีในการท ารายการระหวา่งกันจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงในการอนุมัตกิารท ารายการระหวา่ง

กันดังกลา่ว 

 

     4.6.2 นโยบาย หรอืแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต  

     กลุม่บรษัิท ไดก้ าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหวา่งกันวา่ จะตอ้งมกีารตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิทเกีย่วกับความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการการตรวจสอบราคา และเงื่อนไขต่างๆของรายการว่า

เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกจิปกตหิรอืไม่ และคณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งดูแลให ้กลุ่มบรษัิท ปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมตลอดถงึการปฏบัิตติามขอ้ก าหนดเกีย่วกับการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน 

และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิท บรษัิทย่อย หรอืบรษัิทร่วม รวมทัง้ปฏบัิตติามมาตรฐานบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคม

นักบัญช ี 

  ทัง้นี้ หากมรีายการระหว่างกันของบรษัิท บรษัิทย่อย หรอืบรษัิทร่วม เกดิขึน้กับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต กลุ่มบรษัิท จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห ้

ความเห็นเกีย่วกับความจ าเป็นของการเขา้ท ารายการ และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนัน้ โดยพจิารณาดูเงื่อนไขต่างๆ ให ้

เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการคา้ปกตใินตลาด และมกีารเปรยีบเทียบราคาทีเ่กดิขึน้กับบุคคลภายนอก ในกรณีทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกันทีอ่าจเกดิขึน้ บรษัิทจะไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญอสิระ หรอืผูส้อบบัญชขีอง กลุ่ม

บรษัิท เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี ทัง้นี้ กลุ่มบรษัิท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่

ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชขีองกลุม่บรษัิท            

บรษัิท บรษัิทย่อย และ/หรอืบรษัิทร่วมอาจมกีารเขา้ท ารายการระหว่างกัน เช่น ธุรกรรมประเภทซือ้ หรอืจ าหน่าย

สนิคา้ และ/หรอืรับ หรอืใหบ้รกิาร และ/หรอืการเขา้ท าธุรกรรมใดๆ ทีเ่ป็นธุรกจิปกต ิและ/หรอืธุรกจิทีส่นับสนุนธุรกจิปกตกิับกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และ/หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งในอนาคต จงึขออนุมัตใินหลักการโดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมัตกิาร

ท าธุรกรรมดังกลา่วได ้หากพจิารณาแลว้เห็นวา่ธุรกรรมดังกลา่วมลีักษณะดังตอ่ไปนี้ 

    1. เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดยีวกับทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากับคูส่ัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดยีวกัน ดว้ย

อ านาจตอ่รองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง แลว้แตก่รณี หรอื 

    2. เป็นธุรกรรมทีม่ลีักษณะดังตอ่ไปนี ้
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   (ก) เป็นธุรกรรมทีบ่รษัิท บรษัิทยอ่ย และ/หรอืบรษัิทร่วมซือ้ หรอืจ าหน่ายสนิคา้ หรอืรับ หรอืใหบ้รกิารกับ

คูค่า้รายอืน่นอกเหนอืจากกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และ/หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง หรอืมผีูซ้ ือ้หรอืผูข้าย หรอืผูรั้บ หรอืผูใ้หบ้รกิารใน

ตลาดหลายราย โดยสนิคา้ หรอืบรกิารดังกลา่วตอ้งมลัีกษณะ และราคาทีเ่ป็นมาตรฐานชดัเจน หรอืกลุม่บรษัิท สามารถหาขอ้มลูเกีย่วกับ

ลักษณะ และราคามาตรฐานในตลาด เพือ่มาเปรยีบเทยีบกับธุรกรรมทีท่ ากับกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง และ 

   (ข) เป็นธุรกรรมทีม่รีาคา และเงื่อนไขการคา้ หรอืขอ้ตกลงอืน่ๆ มลีักษณะเดยีวกันกับธุรกรรมทีบ่รษัิท 

บรษัิทยอ่ย และ/หรอืบรษัิทรว่มท ากับคูค่า้รายอืน่  

  ทัง้นี้ กลุ่มบริษัท จะด าเนินการจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานต่อที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส 

  อนึ่ง กลุ่มบรษัิท จะท าการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัตติามนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกัน และ

มาตรการ หรอืขัน้ตอนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งนอ้ยปีละ1 ครัง้ เพือ่จะใหม้คีวามเหมาะสมกับการด าเนนิธุรกจิของกลุม่บรษัิท และเพือ่เป็นไป

ตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายจะไดก้ าหนดไวใ้นแตล่ะชว่งระยะเวลา 

 

      4.7 สทิธมินษุยชน และแรงงาน 

  กลุม่บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีไดต้ระหนักถงึความส าคัญของการเคารพสทิธมินุษยชน และการปฏบัิตทิางดา้นแรงงาน

ต่อบุคคลทุกคน ทัง้นี้ กลุ่มบรษัิท จะปฏบัิตติ่อคนทุกคนอย่างเทา่เทยีม พรอ้มทัง้จะสนับสนุน ส่งเสรมิสทิธมินุษยชน และหลกีเลีย่งการ

กระท าใดๆ ที่เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน รวมทัง้จะปฏิบัตติ่อพนักงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และขอ้บังคับต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งอยา่งเป็นธรรม ดว้ยเหตดุังกลา่ว   จงึก าหนดเป็นขอ้ปฏบัิตสิ าหรับผูบ้รหิาร และพนักงานไว ้ดังนี ้

    1. ปฏบัิตติ่อกันดว้ยความเคารพ ใหเ้กยีรตซิ ึง่กันและกัน และปฏบัิตติ่อกันอย่างเท่าเทยีม โดยไม่แบ่งแยกจาก

ความแตกตา่งในกาย จติใจ เชือ้ชาต ิสัญชาต ิศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสผีวิ การศกึษา สถานะทางสังคม หรอืในเรือ่งอืน่ใด 

     2. ใชค้วามระมัดระวังในการปฏบัิตหินา้ทีเ่พือ่ป้องกันความเสีย่งทีจ่ะเกดิการละเมดิสทิธมินุษยชนจากการด าเนิน

ธุรกจิ รวมทัง้สอดสอ่งดแูลเรือ่งการเคารพสทิธมินุษยชน และรายงานผูบั้งคับบัญชาเพือ่ป้องกันการกระท าทีเ่ป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน 

    3. ปฏิบัตอิย่างเท่าเทยีมกันในทุกกระบวนการของการจา้งงาน ตัง้แต่ขัน้ตอนการสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน    

เวลาท างาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความกา้วหนา้ และใน

เรือ่งอืน่ๆ โดยไมเ่ลอืกปฏบัิต ิ

    4. ไมใ่ชแ้รงงานบังคับ แรงงานทีม่าจากการคา้มนุษย ์หรอืแรงงานเด็กอันมชิอบดว้ยกฎหมาย รวมถงึการลงโทษ ที่

เป็นการทารุณร่างกาย หรอืจติใจพนักงาน ไม่ว่าดว้ยวธิกีารขู่เข็ญ การกักขัง หน่วงเหนี่ยว การคุกคาม การข่มขู่ การล่วงละเมดิ หรอืการ

ใชค้วามรนุแรงไมว่า่ในรปูแบบใด 

    5. ดูแลเรือ่งสุขภาพอนามัย สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภัยในการท างาน และมคีู่มอืในการปฏบัิตงิานดา้นความ

ปลอดภัย เพือ่ใหพ้นักงานมคีุณภาพชวีติทีด่ ีไม่ละเลยหรอืเพกิเฉยเมือ่พบเห็น สภาพการใดๆ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิอุบัตเิหตุ การบาดเจ็บ แล

การเจ็บป่วยของผูป้ฏบัิตงิาน 

    6. ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลทีแ่จง้เรือ่งการละเมดิสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิทโดยใชม้าตรการ

คุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามรว่มมอืในการรายงานการละเมดิสทิธมินุษยชนอยา่งสงูสดุ 

 

      4.8 สิง่แวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภยั  

  4.8.1 สิง่แวดลอ้ม 

           กลุ่มบรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีมุ่งมันทีจ่ะดูแลรักษาสิง่แวดลอ้มในตลอดกระบวนการของการด าเนนิธุรกจิ โดย

จะน าเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใชเ้พือ่ป้องกันผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้จากการประกอบกจิการ รวมถงึการปลูกจติส านกึใน

เรือ่งดังกล่าวใหก้ับพนักงาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิธุรกจิใหด้ าเนนิการตามแนวปฏบัิตใินเรือ่งต่างๆ ดว้ยเหตุดังกล่าว จงึก าหนด

เป็นขอ้ปฏบัิตสิ าหรับผูบ้รหิาร และพนักงาน ดังนี ้

     1. ด าเนนิงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบยีบ และแนวปฏบัิตใินเรือ่งตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ

ใหค้วามรว่มมอืในการปฏบัิตติามขอ้ตกลงระดับสากลในเรือ่งตา่งๆ เพือ่ชว่ยป้องกัน หรอืลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

     2. สนับสนุน และใหค้วามช่วยเหลือในดา้นการจัดการสิ่งแวดลอ้มที่เหมาะสมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

โดยเฉพาะชมุชนทีอ่ยูร่อบสถานประกอบการของกลุม่บรษัิท 

     3. เปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างโปร่งใส ผ่านชอ่งทางต่างๆ ตามความเหมาะสม 

รวมถงึเปิดโอกาสใหช้มุชน และผูม้สีว่นไดเ้สยี มสีว่นรว่มในการใหข้อ้คดิเห็นส าหรับโครงการทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนและสังคม 

     4. ส่งเสรมิการปลูกฝังจติส านกึในเรือ่งการดูแลรักษาสิง่แวดลอ้มใหก้ับพนักงาน ผูร้่วมงาน และชมุชน

รอบดา้น ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ตามความเหมาะสม 

  

  4.8.2 สขุภาพ และความปลอดภยั 

           กลุ่มบรษัิท พทีจีี เอ็นเนอย ีใหค้วามส าคัญเป็นอย่างยิง่ต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน คู่คา้ 

ลกูคา้ ชมุชน และผูม้สีว่นไดเ้สยี ในตลอดกระบวนการของการด าเนนิธุรกจิ รวมถงึการปลกูจติส านกึในเรือ่งดังกลา่วใหก้ับพนักงาน และผู ้

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิธุรกจิใหด้ าเนนิการตามแนวปฏบัิตใินเรือ่งต่างๆ ดว้ยเหตุดังกล่าว จงึก าหนดเป็นขอ้ปฏบัิตสิ าหรับผูบ้รหิาร และ

พนักงาน ดังนี ้
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   1. ด าเนนิงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบยีบ และแนวปฏบัิตดิา้นสุขภาพ และความปลอดภัย รวมถงึให ้

ความรว่มมอืในการปฏบัิตติามขอ้ตกลงระดับสากลในเรือ่งตา่งๆ เพือ่ชว่ยป้องกัน หรอืลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

   2. ดแูล และตรวจสอบความพรอ้มของสขุภาพตนเอง เพือ่นรว่มงาน คูธุ่รกจิ และบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งก่อน

ปฏบัิตงิาน และตอ้งหยุด หรอืสั่งใหห้ยุดปฏบัิตงิานทันทหีากพบว่ามสีขุภาพร่างกายไม่พรอ้ม เพือ่ลดความเสีย่งในการเกดิอบัุตเิหตจุาก

การท างาน หรอืทีเ่กีย่วกับงาน 

   3. ประเมนิความเสีย่งก่อนเริม่การท างาน รวมถงึจะตอ้งศกึษาขอ้มูลต่างๆ เกีย่วกับสภาพการท างาน ทีไ่ม่

ปลอดภัย หรอือาจเป็นอันตราย เพือ่วางแผน หรอืเตรยีมการป้องกันทีเ่หมาะสม 

   4. ในกรณีทีไ่ดร้ับมอบหมายงานทีม่อีันตราย หรอืหากไมม่คีวามมั่นใจถงึความปลอดภัยในการท างาน ควร

หยดุ หรอืชะลอด าเนนิงานนัน้ และปรกึษากับผูบั้งคับบัญชา หรอืผูเ้ชีย่วชาญโดยทันท ี

   5. รายงานผูบั้งคับบัญชาทันท ีเมือ่พบเห็นสิง่ผดิปกตทิัง้จากเครือ่งจักร อุปกรณ์ และสถานทีใ่นบรเิวณที่

ท างานทีอ่าจมผีลกระทบตอ่สขุภาพ และความปลอดภัย 

   6. ผูบั้งคับบัญชามหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบโดยตรงในเรือ่งของความปลอดภัยในการท างาน ดังนัน้ จงึตอ้ง

ก าหนด หรอืเผยแพร่แนวทางในการป้องกัน และควบคุมไม่ใหเ้กดิอุบัตเิหตุ ซึง่รวมไปถงึการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงาน ตามความ

เสีย่งของงานดว้ย 

   7. เปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานดา้นสุขภาพ และความปลอดภัยอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่างๆ ตาม

ความเหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหชุ้มชน และผูม้สี่วนไดเ้สยี เขา้มามสี่วนร่วมในการใหข้อ้คดิเห็นส าหรับโครงการทีอ่าจจะส่งผล

กระทบตอ่ชมุชนและสังคม 

   8. ส่งเสรมิการปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยใหก้ับพนักงาน 

ผูร้ว่มงาน และชมุชนรอบดา้น ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ตามความเหมาะสม  

 

 4.9 การท าธุรกรรมของ กลุม่บรษิทั พทีจี ีเอ็นเนอย ี

  4.9.1 การท าธุรกรรมระหวา่งกนัของนติบิคุคลใน กลุม่บรษิทั  

           การท าธุรกรรมระหว่างกันของ กลุ่มบรษัิท จะตอ้งค านงึถงึกฎหมาย และกฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงานของ

รัฐ รวมถงึระเบยีบ หลักเกณฑอ์ านาจอนุมัต ิหรอือ านาจด าเนนิการของกลุม่บรษัิท ตลอดจนหลักเกณฑ ์และเงือ่นไขตา่งๆ ทีก่ าหนดไวใ้น

แตล่ะทอ้งถิน่ ดว้ยเหตดัุงกลา่ว จงึก าหนดเป็นขอ้ปฏบัิตสิ าหรับผูบ้รหิาร และพนักงาน ดังนี ้

   1. ศกึษาหลักเกณฑ ์ระเบยีบ ขัน้ตอน หลักเกณฑอ์ านาจอนุมัต ิและอ านาจด าเนนิการตามกระบวนการที่

กลุม่บรษัิท ก าหนดไวใ้หเ้ขา้ใจอยา่งถีถ่ว้นกอ่นด าเนนิการ 

     2. ไม่ด าเนินการ หากมกีารรอ้งขอใหม้กีารขา้มขัน้ตอน หรอืใหเ้พกิเฉยต่อกระบวนการใดๆ ทีจ่ะตอ้ง

ด าเนนิการตามปกต ิ

     3. ด าเนนิการตามแนวปฏบัิต ิและกระบวนการพจิารณาอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน รายการทีเ่กีย่ว

โยงกัน หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่กลุม่บรษัิท ตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 

     4. ด าเนินการเรือ่งรายการระหว่างกันอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์

ระหวา่งนติบิคุคลในกลุม่บรษัิท 

 

  4.9.2 การท าธุรกรรมของ กลุม่บรษิทั กบับคุคลภายนอก 

           การท าธุรกรรมกับบุคคลภายนอกจะตอ้งปฏบัิตใิหถู้กตอ้งตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และกระบวนการทีก่ าหนด

ไว ้ ตามกฎหมาย กฎระเบยีบทีอ่อกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของกลุ่มบรษัิท รวมถงึยังจะตอ้งไดร้ับการอนุมัตติามหลักเกณฑ์

อ านาจอนุมัต ิหรอือ านาจด าเนนิการของกลุ่มบรษัิท อย่างเคร่งครัด โดยจะตอ้งกระท าอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ทัง้นี้ ให ้

หลกีเลีย่งการท าธุรกรรมใดๆ ทีอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย ไมว่า่ตอ่กลุม่บรษัิท หรอืบคุคลภายนอกก็ตามดว้ยเหตดุังกลา่ว จงึก าหนด

เป็นขอ้ปฏบัิตสิ าหรับผูบ้รหิาร และพนักงาน ดังนี ้

   1. ศกึษา ท าความเขา้ใจ ปฏบัิตติามนโยบาย และแนวปฏบัิตติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีในกลุม่ตา่งๆ 

   2. ในการจัดหาสนิคา้ และบรกิาร จะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไวต้ามระเบยีบ และวธิกีารจัดหา

ของกลุ่มบรษัิท โดยใหพ้จิารณาเลอืกการจัดหาสนิคา้ และบรกิารจากนิตบิุคคลเป็นล าดับแรก โดยใหห้ลกีเลีย่งการจัดหาสนิคา้ และ

บรกิารจากบคุคลธรรมดา เวน้แตเ่ป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นจะตอ้งใชค้วามเชีย่วชาญเฉพาะบคุคล หรอืเพือ่ประโยชนใ์นการด าเนนิการใดๆ 

ของกลุม่บรษัิท เทา่นัน้ 

   3. การท าธุรกรรมตอ้งค านงึถงึมูลค่า ราคาทีเ่ป็นไปตามกลไกลตลาด คณุภาพ และบรกิารทีไ่ดร้ับ โดยไม่

เลอืกปฏบัิต ิหรอืกดีกันการท าธุรกจิดว้ยวธิกีารไมช่อบธรรม หรอืไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

 

   4. หลกีเลีย่งการท าธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสังคม สิง่แวดลอ้ม หรอือาจท าใหก้ลุ่มบรษัิท 

ตอ้งเสือ่มเสยีชือ่เสยีง แมว้า่การท าธุรกรรมนัน้จะท าใหก้ลุม่บรษัิท ไดร้ับประโยชนใ์นทางธุรกจิก็ตาม 

5. ในการท าธุรกรรมใดๆ ทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งกับกลุ่มบรษัิท หา้มแอบอา้ง หรอืใชช้ือ่ของกลุ่มบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิท ฝ่ายจัดการ หรอืพนักงาน แมว้า่จะไมม่ผีลกระทบโดยตรงตอ่กลุม่บรษัิทก็ตาม 
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4.10 การแขง่ขนัทางการคา้      

         กลุ่มบรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีมคีวามตัง้มั่นทีจ่ะด าเนนิธุรกจิอย่างเป็นธรรม โดยค านงึถงึจรยิธรรมในการประกอบการคา้ 

และกฎหมายแขง่ขันทางการคา้ในประเทศตา่งๆ ทีก่ลุม่บรษัิท เขา้ไปด าเนนิธุรกจิ ทัง้ตอ่ลกูคา้ และคูค่า้ของกลุม่บรษัิท ดว้ยเหตดุังกล่าว 

จงึก าหนดเป็นขอ้ปฏบัิตสิ าหรับผูบ้รหิาร และพนักงาน ดังนี ้

   1. ไมท่ าความตกลงใดๆ กับคูแ่ขง่ขัน หรอืกับบคุคลใด ทีม่ลีักษณะเป็นการลด หรอืจ ากัดการแขง่ขันทางการคา้ 

   2. ในกรณีทีก่ลุ่มบรษัิท เป็นผูท้ีม่อี านาจเหนือตลาดในสนิคา้ใดแลว้เชน่นี้ กลุ่มบรษัิท จะไม่ใชอ้ านาจเหนือตลาด

ดังกล่าวในลักษณะทีไ่ม่เป็นธรรมในทางการคา้ เชน่ จะไม่จ ากัดทางเลอืกของลูกคา้ในการซือ้สนิคา้ หรอืใชบ้รกิาร รวมถงึจะไม่ก าหนด

ราคา หรอืก าหนดเงือ่นไขการขายสนิคา้ และบรกิารอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

   3. ท าความเขา้ใจหลักเกณฑ ์รายละเอยีด และแนวปฏบัิตขิองกฎหมายแข่งขันทางการคา้ในแต่ละประเทศที่กลุ่ม

บรษัิท เขา้ไปด าเนนิธุรกจิอยา่งถีถ่ว้น และรอบคอบ ในกรณีทีม่ขีอ้สงสัยใหห้ารอืกับทีป่รกึษากฎหมายของกลุม่บรษัิท ตัง้แตเ่ริม่ตน้ 

  

 4.11 การประกอบธุรกจิในตา่งประเทศ และการคา้ระหวา่งประเทศ  

  4.11.1 การประกอบธุรกจิในตา่งประเทศ 

              การตัง้บรษัิท โรงงาน ส านักงาน สาขา ตัวแทน การท าธุรกรรมการคา้ หรอืการเขา้ซือ้กจิการในตา่งประเทศ 

จะตอ้งปฏบัิตใิหถู้กตอ้งตามกฎหมายภายในทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศต่างๆ ที ่กลุ่มบรษัิท พทีจีี เอ็นเนอย ีเขา้ไปลงทุน รวมทัง้จะตอ้ง

ปฏิบัตตินใหเ้ป็นพลเมืองดีในแต่ละทอ้งถิน่ โดยค านึงถงึสภาพแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละทอ้งถิน่

ประกอบดว้ย ดว้ยเหตดัุงกลา่ว จงึก าหนดเป็นขอ้ปฏบัิตสิ าหรับผูบ้รหิาร และพนักงาน ดังนี ้

     1. ด าเนินการตามกฎหมายของประเทศที่กลุ่มบรษัิท เขา้ไปด าเนินธุรกจิ หรือท าธุรกรรมใดๆ ให ้

ครบถว้น ทัง้นี้ หากกลุ่มบรษัิท มแีนวปฏบัิต ิระเบยีบ และขัน้ตอนทีสู่ง หรอืดกีว่าทีก่ฎหมายในประเทศนัน้ก าหนดไว ้ใหด้ าเนนิการตาม

แนวปฏบัิต ิระเบยีบ และขัน้ตอนของกลุม่บรษัิท 

     2. ปฏิเสธการด าเนินการใดๆ ที่สุ่มเสี่ยง หรือเขา้ข่ายเป็นความผดิตามกฎหมายทอ้งถิน่ของแต่ละ

ประเทศ และเมือ่เห็นว่ามกีารด าเนนิการใดๆ ทีไ่ม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามระเบยีบ หรอือาจขัดแยง้กับกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

หรอืวัฒนธรรมในแตล่ะทอ้งถิน่ ใหร้ายงานผูบั้งคับบัญชา หรอืทีป่รกึษากฎหมายของกลุม่บรษัิท 

      3. ตดิตามการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย และกฎเกณฑต์่างๆ ในแต่ละประเทศทีเ่ขา้ไปประกอบธุรกจิ

อยา่งสม ่าเสมอ หากไมแ่น่ใจ ใหข้อค าแนะน าจากทีป่รกึษากฎหมายของกลุม่บรษัิท หรอืผูม้หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

  4.11.2 การคา้ระหวา่งประเทศ 

             การน าเขา้ ส่งออกสนิคา้บรกิาร หรอืการท าธุรกรรมใดๆ ของกลุ่มบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกับต่างประเทศ จะตอ้ง

ปฏบัิตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ระเบยีบ และแนวปฏบัิตติ่างๆ ของกลุ่มบรษัิท อย่างเคร่งครัด ดว้ยเหตุดังกล่าว จงึก าหนดเป็นขอ้ปฏบัิติ

ส าหรับผูบ้รหิาร และพนักงาน ดังนี ้

    1. ศกึษา และตดิตามขอ้มูลขอลูกคา้ และคู่ธุรกจิทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ย โดยใหห้ลกีเลีย่งการประกอบ

ธุรกจิกับลกูคา้ และคูธุ่รกจิทีไ่มป่ฏบัิตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมลีักษณะของการด าเนนิธุรกจิทีไ่มน่่าไวว้างใจ 

     2. ตดิตามตรวจสอบธุรกรรมทีเ่กดิขึน้อย่างสม ่าเสมอ เพือ่ปฏบัิตใิหถ้กูตอ้งตามหลักเกณฑ ์และกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

   3. รายงานขอ้มูลพรอ้มหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับการน าเขา้ หรอืส่งออกต่อบุคคลซึง่มหีนา้ทีรั่บผดิชอบ

เกีย่วกับการน าเขา้ หรอืสง่ออกของกลุม่บรษัิท โดยจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เป็นหลักฐานทีม่ขีอ้มลูถกูตอ้ง 

 

 4.12 การป้องกนัการฟอกเงนิ 

         กลุม่บรษัิท ยดึถอื และปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการป้องกัน การฟอกเงนิ ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทจะ

ไม่รับโอน หรอืเปลีย่นสภาพทรัพยส์นิ หรอืสนับสนุนใหม้กีารรับโอน หรอืเปลีย่นสภาพทรัพยส์นิต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการกระท าความผดิ

ดังกล่าว เพื่อป้องกันมใิหบุ้คคลใดใชก้ลุ่มบรษัิท เป็นช่องทาง หรือเป็นเครือ่งมอืในการถ่ายเท ปกปิด หรืออ าพรางแหล่งทีม่าของ

ทรัพยส์นิทีไ่ดม้าโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ดว้ยเหตดุังกลา่ว จงึก าหนดเป็นขอ้ปฏบัิตสิ าหรับผูบ้รหิาร และพนักงาน ดังนี ้

    1. ก่อนท าธุรกรรมกับคู่สัญญาควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า แหล่งทีม่าของเงนิ หรอืทรัพยส์นินัน้ไดม้าโดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

    2. ไม่โอนเงนิไปในบัญชทีีไ่ม่รูจั้ก หรอืรับโอนเงนิทีม่ลัีกษณะการจ่ายเงนิทีผ่ดิปกต ิโดยเฉพาะจากประเทศที่ไม่

เกีย่วขอ้งกับการท าธุรกรรมนัน้ 

    3. หากพบเห็นธุรกรรมทีผ่ดิปกตติอ้งรายงานใหผู้บั้งคับบัญชารับทราบในทันท ี

 

 

 4.13 ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

         กลุม่บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีมนีโยบายทีจ่ะด าเนนิธุรกจิทีเ่ป็นประโยชนต์อ่เศรษฐกจิ และสังคม โดยจะใหค้วามส าคัญกับ

การดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถิน่ทีห่น่วยงานของกลุ่มบรษัิท ตัง้อยู่ และถอืเป็นนโยบายของกลุ่มบรษัิท เชน่เดยีวกันทีจ่ะ

ยดึมั่นปฏบัิตตินเป็นพลเมอืงด ีปฏบัิตติามกฎหมาย และขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งอย่างครบถว้น พรอ้มทัง้ มุง่มั่นทีจ่ะใชค้วามพยายาม   อยา่ง

ต่อเนื่องที่จะด าเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่กลุ่มบริษัท ด าเนินการเอง หรือใหค้วามร่วมมือกับภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชมุชน 
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         เพือ่ส่งเสรมินโยบายในเรือ่งนี้ กลุ่มบรษัิท จะด าเนนิการปลูกฝังจติส านกึของพนักงานทกุระดับใหม้คีวามรับผดิชอบตอ่

สังคมอยา่งจรงิจัง และตอ่เนือ่ง เพือ่ใหเ้ป็นวัฒนธรรมองคก์รทีด่อียา่งย่ังยนืตอ่ไป 

 

 4.14 การรบัขอ้รอ้งเรยีน 

         กลุ่มบรษัิท พทีจีี เอ็นเนอย ีไดก้ าหนดให ้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นหน่วยรับขอ้รอ้งเรยีนดา้นบรรษัทภบิาล และ

จรยิธรรมธุรกจิ ซึง่ผูม้ ีส่วนไดเ้สยีของกลุ่มบรษัิท สามารถส่งขอ้รอ้งเรียนดา้นบรรษัทภบิาล และจรยิธรรมธุรกจิ โดยตรงไปยังทีอ่ยู่

ดังตอ่ไปนี ้

   ทางไปรษณีย ์

               เลขานุการคณะกรรมการบรษัิท 

   บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน) 

   เลขที ่90 อาคารไซเบอรเ์วริล์ ทาวเวอร ์เอ ชัน้ที ่33 

   ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

   กรงุเทพมหานคร 10310 

   ทางอเีมล 

   whistleblower@pt.co.th 

 

 4.15 การดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามจรยิธรรม และจรรยาบรรณธุรกจิ 

         กลุม่บรษัิท ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคนทีจ่ะตอ้งรับทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏบัิติ

ตามนโยบาย และขอ้ปฏบัิตติ่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นคู่มอืจรยิธรรม และจรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด 

มใิชเ่ป็นการปฏบัิตติามความสมัครใจ และไมส่ามารถอา้งไดว้า่ไมท่ราบแนวปฏบัิตทิีถ่กูก าหนดขึน้นี ้

         ผูบ้รหิารทุกระดับในองคก์รจะตอ้งดูแลรับผดิชอบ และถอืเป็นเรือ่งส าคัญทีจ่ะด าเนนิการใหพ้นักงานภายใตส้ายบังคับ

บัญชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏบัิตติามคูม่อืจรยิธรรม และจรรยาบรรณธุรกจิฉบับนีอ้ยา่งจรงิจัง 

 

สว่นที ่5 นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

   เพือ่เป็นการสนับสนุนใหม้กีารปฏบัิตติามจรยิธรรม และจรรยาบรรณธุรกจิอย่างจรงิจัง และเป็นรูปธรรม กลุ่มบรษัิท จงึไดจั้ด

ใหม้นีโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และผูม้ีส่วนไดเ้สยี ถอืปฏบัิตเิป็นแนวทางเดยีวกัน อันจะชว่ยใหก้ารด าเนนิ

ธุรกจิของกลุม่บรษัิท สามารถจะด าเนนิไปอยา่งถกูตอ้ง มคีวามโปรง่ใส และสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งย่ังยนื 

 

 5.1 นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่  

       กลุ่มบรษัิท ยดึมั่นในการด าเนนิธุรกจิดว้ยความซือ่สัตยส์จุรติ โปร่งใส มคีุณธรรม รับผดิชอบต่อสังคม และผูม้สี่วนไดเ้สยี

ทุกกลุ่ม เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี รวมทัง้ไม่ยอมรับการทุจรติคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ ทัง้ในทางตรง และ

ทางออ้ม 

       กลุ่มบรษัิท จะไม่จ่ายใหเ้จา้หนา้ทีภ่าครัฐ และภาคเอกชน เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิ หรอืไดม้าซึง่ธุรกจิ โดยมิ

ชอบ และจะตอ่ตา้นบรรดาผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการทจุรติคอรรั์ปชัน่ โดยการเรยีก การเสนอ การรับสนิบน การกรรโชก การมปีระโยชนท์ับซอ้น 

การฟอกเงิน การยักยอก ค่าของขวัญ ค่ารับรอง ค่าเดนิทาง การบรจิาคเงิน การอุปถัมภ์ การใชจ้่าย เพื่ออ านวยความสะดวก การ

สนับสนุนทางการเมอืง การใชจ้่ายลงทุนทางสังคม และชมุชน การตดิต่อกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐ การคา้ผ่านหุน้ส่วนธุรกจิ ตัวแทน และคน

กลางอื่นๆ กจิการร่วมคา้ การใชส้นิทรัพย์ของกจิการ การควบรวมกจิการ รวมทัง้ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย และไม่ยนิยอมใหเ้กิด

พฤตกิรรมการทุจรติคอรรั์ปชั่น ขึน้ในองคก์ร โดยองคก์รไดม้กีารประเมนิความเสีย่ง และก าหนดแนวปฏบัิตแิก่เจา้หนา้ทีทุ่กระดับทัง้

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และหลักจรยิธรรม  

      กลุม่บรษัิท ไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏบัิต ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น  โดยไดร้่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏบัิต ิ(Collective Action Coalition) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั่น และก าหนดใหบุ้คลากรของกลุ่มบรษัิท ตอ้งปฏบัิตติามนโยบายการต่อตา้นการทจุรติ

คอรรั์ปชัน่  (Anti-Corruption Policy) ของกลุม่บรษัิทอยา่งจรงิจัง     

      เพือ่ใหบ้รรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว และมั่นใจว่ากลุ่มบรษัิท ไดม้นีโยบายก าหนดบทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบแนว

ทางการปฏบัิต ิและมาตรการในการด าเนนิการทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกันการทจุรติคอรรั์ปชัน่ทีอ่าจเกดิจากการด าเนนิธุรกจิของกลุ่มบรษัิท 

ในทกุรปูแบบ รวมทัง้เพือ่ใหก้ารตัดสนิใจด าเนนิการทางธุรกจิทีม่คีวามเสีย่งตอ่การเกดิการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ไดร้ับการพจิารณา และปฏบัิติ

อย่างรอบคอบ กลุ่มบรษัิท จงึไดจั้ดท านโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น (Anti-Corruption Policy) พรอ้มทัง้ก าหนดบทบาท

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ แนวทางการปฏบัิต ิตลอดจนมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่  ดังนี ้ 
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 5.1.1 ค านยิาม 

          การทุจรติคอรรั์ปชั่น  (Corruption) หมายถงึ การปฏบัิต ิหรอืละเวน้การปฏบัิตใินต าแหน่งหนา้ที ่หรอืการใช ้

อ านาจในต าแหน่งหนา้ทีโ่ดยมชิอบในทกุรปูแบบ ไมว่า่จะเป็นการให ้หรอืรับสนิบน การน าเสนอ การใหค้ ามั่นสัญญา การยอมรับ การชัก

จูงสูก่ารกระท าทีผ่ดิตอ่กฎหมาย หรอืท าลายความไวใ้จ การขอ หรอืการเรยีกรอ้ง ทัง้ทีเ่ป็นทรัพยส์นิ เงนิ สิง่ของ สทิธ ิหรอืผลประโยชน ์

อืน่ใดทีเ่ป็นการขัดต่อศลีธรรม จรยิธรรม กฎหมาย กฎระเบยีบ และนโยบายต่อเจา้หนา้ทีข่องรัฐ หรอืบุคคลอืน่ใดทีด่ าเนนิธุรกจิกับกลุม่

บรษัิท ไมว่า่ในประเทศ หรอืตา่งประเทศ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนอ์ันมคิวรได ้ทัง้ตอ่องคก์ร ตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

         การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) หมายถึง การใหท้รัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือ

ผลประโยชน์อืน่ใด เพือ่เป็นการชว่ยเหลอื หรอืสนับสนุน หรอืเพือ่ประโยชน์อืน่ใดแก่พรรคการเมอืง นักการเมอืง หรอืบุคคลทีม่หีนา้ที่

เกีย่วขอ้งทางการเมอืง ตลอดจนกจิกรรมทางการเมอืง ไมว่า่โดยทางตรง หรอืทางออ้ม 

         บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง หมายถงึ คูส่มรส บตุร บดิามารดา พีน่อ้ง ญาตสินทิของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุก

ระดับของกลุม่บรษัิท 

         กลุม่บรษัิท หมายถงึ 

      1.  บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน) 

      2.  บรษัิท ปิโตรเลยีมไทยคอรป์อเรชัน่ จ ากัด 

      3.  บรษัิท พรีะมดิ ออยล ์จ ากัด 

      4.  บรษัิท แอลไพน ์ออยล ์จ ากัด 

      5.  บรษัิท เอ็มไพร ์ออยล ์จ ากัด 

      6.  บรษัิท เอเวอรเ์รสต ์ออยล ์จ ากัด 

      7.  บรษัิท แอนดสี ออยล ์จ ากัด 

      8.  บรษัิท แอตลาส ออยล ์จ ากัด 

      9.  บรษัิท โอลมิปัส ออยล ์จ ากัด 

     10. บรษัิท พทีจี ีกรนี เอ็นเนอย ีจ ากัด 

     11. บรษัิท กาแฟพันธุไ์ทย จ ากัด 

     12. บรษัิท พทีจี ีโลจสิตกิส ์จ ากัด 

     13. นิตบิุคคลใดๆ ที่จะด าเนินการจดทะเบยีนจัดตัง้เป็นบรษัิทย่อย หรือบรษัิทร่วมของ บรษัิท พทีจีี    

เอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน) เพิม่เตมิตอ่ไปในภายหนา้ 

   หน่วยงานของรัฐ หมายถงึ ส่วนราชการหรอืหน่วยงานทีอ่ยู่ในก ากับดูแลของรัฐทุกระดับ ทัง้ในราชการส่วนกลาง 

ราชการสว่นภมูภิาค ราชการสว่นทอ้งถิน่ และรัฐวสิาหกจิ   

   เจา้หนา้ทีข่องรัฐ หรอื พนักงานรัฐ หมายถงึ  

                                    (1) ขา้ราชการ พนักงาน ลกูจา้ง คณะบคุคล หรอืผูท้ีป่ฏบัิตงิานในหน่วยงานทางปกครอง  

                                    (2) คณะกรรมการวนิจิฉัยขอ้พพิาท คณะกรรมการหรอืบุคคลซึง่มกีฎหมาย ใหอ้ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง 

หรอืมตใิดๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่บคุคล และ  

                                    (3) บุคคลทีอ่ยู่ในบังคับบัญชาหรอืในก ากับดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ทีข่องรัฐตาม (1) 

หรอื (2) 

             ค่าอ านวยความสะดวก หมายถงึ ค่าใชจ้่ายจ านวนเล็กนอ้ยทีจ่่ายแก่เจา้หนา้ทีข่องรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็น

การใหเ้พยีงเพือ่ใหม้ั่นใจว่าเจา้หนา้ทีข่องรัฐจะด าเนนิการตามกระบวนการ หรอืเป็นการกระตุน้ใหด้ าเนนิการรวดเร็วขึน้ โดยกระบวนการ

นัน้ไมต่อ้งอาศัยดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และเป็นการกระท าอันชอบดว้ยหนา้ที ่ของเจา้หนา้ทีข่องรัฐผูนั้น้รวมทัง้เป็นสทิธทิีน่ติบิคุคลพงึ

จะไดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ เชน่ การขอใบอนุญาต การขอหนังสอืรับรอง และการไดรั้บการบรกิารสาธารณะ 

   

 5.1.2 นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่  

           กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบรษัิท จะไม่กระท า หรอืยอมรับการทุจรติคอรรั์ปชั่นทุก

รปูแบบ ไมว่า่กรณีใดๆ รวมถงึจะปฏบัิตติามนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่  (Anti-Corruption Policy) อยา่งเครง่ครัด  โดยกลุม่

บรษัิท จะจัดใหม้มีาตรการสอบทาน และทบทวนการปฏบัิตติามนโยบายในเรือ่งนีอ้ย่างสม ่าเสมอ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลง

ของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บังคับ และขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

 

 5.1.3 บทบาทหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ 

           นอกเหนือจากการปฏบัิตติามนโยบาย แนวทางการปฏบัิต ิและมาตรการต่างๆ โดยเคร่งครัดแลว้ กลุ่มบรษัิท 

ไดก้ าหนดบทบาทหนา้ทีข่องกรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลตา่งๆ ดังนี ้

 

 

  1. คณะกรรมการบรษัิท มบีทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล ตดิตาม 

จัดใหม้รีะบบสนับสนุนการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น ทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มอบหมายใหฝ่้ายจัดการน ามาตรการต่อตา้นการทุจรติ

คอรรั์ปชัน่ดังกลา่วไปปฏบัิต ิเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ฝ่ายจัดการไดต้ระหนัก และใหค้วามส าคัญกับการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ และปลกูฝังจน

เป็นวัฒนธรรมองคก์ร 
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  2. คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการมบีทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการทบทวนนโยบายในเรือ่งนี้

ตามความจ าเป็น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บังคับ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และใหค้วามเห็นชอบการ

แกไ้ขปรับปรุง เพือ่เสนอขออนุมัตติอ่คณะกรรมการบรษัิท รวมถงึใหค้วามเห็น และขอ้แนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการจัดท า

แผนงาน และการน ามาตรการไปปฏบัิต ิ

 3. คณะกรรมการตรวจสอบ มบีทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการสอบทานการด าเนนิกจิการของ

กลุ่มบรษัิท ตามมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น รวมทัง้รายงานทางการเงนิ ระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน 

เพือ่ใหม้ั่นใจว่า การปฏบัิตงิานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้งตามกฎหมาย สอดคลอ้งตามระเบยีบปฏบัิต ิและ

มาตรฐานทางจรยิธรรมทีด่ ีหากพบ หรอืมขีอ้สงสัยว่ามรีายการ หรอืการกระท าใด ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อฐานะการเงนิ                          

และผลการด าเนนิงานของกลุม่บรษัิท รวมถงึการทจุรติคอรรั์ปชัน่ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณีดังกลา่วต่อคณะกรรมการบรษัิท

เพือ่ด าเนนิการปรับปรงุแกไ้ขภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร   

   4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มบีทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบก ากับดูแล รวมทัง้สนับสนุนใหม้ี

การด าเนนิงานดา้นการบรหิารความเสีย่งดา้นการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น โดยการประเมนิความเสีย่งดา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น และ

ทบทวนมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ใหเ้พยีงพอเหมาะสม 

   5. ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่และฝ่ายจัดการมบีทบาท อ านาจ หนา้ที ่และความ

รับผดิชอบ ในการก าหนดแนวทางการปฏบัิต ิมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น และขัน้ตอนปฏบัิตเิกีย่วกับการต่อตา้นการทุจรติ

คอรรั์ปชั่น สนับสนุนทรัพยากร สือ่สาร และส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกระดับ ตลอดจนบรรดาผูเ้กีย่วขอ้งกับทุกฝ่ายมคีวามรู ้ความเขา้ใจใน

นโยบาย แนวทางการปฏบัิต ิมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น และขัน้ตอนปฏบัิตเิกีย่วกับการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น  รวมทัง้

จะตอ้งส่งเสรมิ และสนับสนุนใหก้ลุ่มบรษัิทพจิารณาน านโยบาย แนวทางการปฏบัิต ิมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น และขัน้ตอน

ปฏบัิตเิกีย่วกับการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ นีไ้ปใช ้หรอืประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสม น าความเห็น หรอืขอ้แนะน าของคณะกรรมการ

บรษัิท และคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏบัิต ิรวมทัง้ตอ้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ มาตรการ และขัน้ตอนปฏบัิตติ่างๆ เพือ่ใหม้ี

ความสอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บังคับ และขอ้ก าหนดของกฎหมาย ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบตาม

มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่นต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรอืตามความเหมาะสม รวมทัง้มี

อ านาจด าเนนิการอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ไดท้กุประการ 

              6. ส านักเลขานุการบรษัิท มบีทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบส่งเสรมิ และสนับสนุนการปฏบัิตหินา้ที่

ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดับใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีและนโยบายการต่อตา้นการ

ทจุรติคอรรั์ปชัน่ (Anti-Corruption Policy) 

  

 5.1.4 แนวทางการปฏบิตั ิ 

          กลุ่มบรษัิท กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับของกลุ่มบรษัิท จะปฏบัิตติามนโยบายการต่อตา้นการ

ทจุรติคอรรั์ปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ดังนี ้

   1. คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารและพนักงานทุกระดับ ตอ้งท าความเขา้ใจ และปฏบัิตติามนโยบายการ

ต่อตา้นการทุจรติคอร์รัปชั่น โดยจะไม่ด าเนินการ หรอืเขา้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งกับการทุจรติคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทัง้ในทางตรง และ

ทางออ้ม 

   2. คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารและพนักงานทกุระดับ ไมพ่งึละเลย หรอืเพกิเฉยเมือ่พบเห็นการกระท าที่

เขา้ขา่ยการทจุรติคอรรั์ปชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับกลุม่บรษัิท โดยจะตอ้งแจง้ใหผู้บั้งคับบัญชา หรอืหน่วยงาน/บคุคลซึง่มหีนา้ทีรั่บผดิชอบทราบ

ทันท ีและใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่างๆ หากมขีอ้สงสัย หรอืขอ้ซักถามใหป้รกึษากับผูบั้งคับบัญชา หรอืบุคคลทีร่ะบุ

ใหม้หีนา้ทีรั่บผดิชอบเกีย่วกับการตดิตามการปฏบัิตติามจรรยาบรรณของกลุ่มบรษัิทผ่านชอ่งทางต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว ้ในการนี้ กลุ่ม

บรษัิทจะใหค้วามเป็นธรรม และใชน้โยบายคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน ผูแ้จง้เบาะแส และผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทจุรติคอรรั์ปชัน่

ตามทีก่ าหนดไวใ้นทันท ี

            3. บรษัิทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานทีป่ฏเิสธหรอืแจง้เรือ่งทุจรติคอรรั์ปชั่นทีเ่กีย่วขอ้งแก่

บรษัิท โดยใชน้โยบายคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน ผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ตามทีบ่รษัิทก าหนด

ไวใ้นนโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่พนักงานทีแ่จง้ขอ้มลูหรอืใหเ้บาะแสเกีย่วกับการทุจรติคอรรั์ปชั่น หรอืไม่ปฏบัิตติาม

กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บังคับและจรรยาบรรณของบรษัิท 

            4. บรษัิทสือ่สารนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั่น ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานทุกระดับของกลุม่

บรษัิท โดยผา่นหลายชอ่งทาง เชน่ อบรมพนักงานเขา้ใหม ่การสือ่สารภายในองคก์รประจ าปี เพือ่สรา้งความเขา้ใจในเรือ่งของผลกระทบ 

และความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามนโยบายในเรือ่งนี ้รวมทัง้จะตอ้งจัดใหม้ซี ึง่ชอ่งทางทีเ่หมาะสมเพือ่ใหบุ้คคลสามารถแจง้

เบาะแส ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกับการทจุรติคอรรั์ปชัน่ไดใ้นทันท ี

         5.  บรษัิทจะเผยแพร่ใหค้วามรู ้แก่บุคคลภายนอกทีต่อ้งปฏบัิตหินา้ที่ทีเ่กีย่วขอ้งกับบรษัิท ใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอร์รัปชั่น ตามแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอร์รัปชั่น รวมถงึ แจง้

ชอ่งทางการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยังสาธารณชน คู่คา้ทางธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีผ่านชอ่งทางต่างๆ เชน่ 

Website ของบรษัิท รายงานประจ าปี เป็นตน้ เพือ่สรา้งความเขา้ใจในเรือ่งของผลกระทบ และสามารถน านโยบายไปปฏบัิตจิรงิ  
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         6. บรษัิทจัดใหม้กีลไกรายงานทางการเงนิทีม่คีวามโปร่งใส ถูกตอ้ง ภายใตม้าตรฐานการบัญชทีีไ่ดรั้บการ

ยอมรับในระดับสากล โดยการใชเ้งนิหรอืทรัพยส์นิของบรษัิท ตอ้งระบชุือ่ในนามบรษัิทเทา่นัน้ ทัง้นีก้ารเบกิจ่ายตอ้งระบวัุตถุประสงคท์ี่

ชัดเจน และมหีลักฐานทีต่รวจสอบได ้เพือ่ป้องกันไม่ใหม้กีารปฏบัิตงิานทีไ่ม่เหมาะสม และด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของ

บรษัิท เพือ่ใหม้ั่นใจวา่การบรจิาคเพือ่การกศุลและการใหเ้งนิสนับสนุนไมไ่ดเ้ป็นไปเพือ่การทจุรติคอรรั์ปชัน่ 

        7. คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารและพนักงานทุกระดับ ไม่พงึรับหรือใหข้องขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือ

ประโยชนอ์ืน่ใดทีเ่กนิความจ าเป็นและไมเ่หมาะสมกับเจา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืบคุคลทีท่ าธุรกจิกับบรษัิทอยา่งเครง่ครัด ทัง้นี ้กอ่นการรับของ

ทีร่ะลกึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดป้ฏบัิตถิูกตอ้งตามกฏหมาย และขอ้บังคับของกลุ่มบรษัิท โดยสิง่ของหรอืของขวัญทีใ่หแ้ก่กันใน

หนา้ทีก่ารงานควรมรีาคาไมแ่พงมากและเหมาะสมในแตล่ะโอกาส 

       8. บรษัิทจัดใหม้กีระบวนการควบคุมภายใน เพือ่ป้องกันมใิหม้กีารทุจรติคอรรั์ปชั่น โดยกระบวนการดังกล่าง

ครอบคลุมดา้นการขาย การตลาด การจัดซือ้ การบรหิารทรัพยากรบุคคล การเงนิและบัญช ีการเก็บบันทกึขอ้มูล การปฏบัิตงิาน รวมถงึ

กระบวนการอืน่ภายในบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกับนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น ทัง้นี้ตอ้งมกีารด าเนนิการตามกระบวนการทีก่ าหนด

อยา่งเครง่ครัด 

                   9. นโยบายและแนวปฏบัิตฉิบับนี้ใหค้รอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารทรัพยากรบุคคลทีค่รอบคลุมไปถงึกระบวนการ

บรหิารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหา คัดเลอืก เลือ่นต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน และการใหผ้ลตอบแทนโดยก าหนดให ้

ผูบั้งคับบัญชาทุกระดับสือ่สารและท าความเขา้ใจกับพนักงาน เพือ่ใชใ้นกจิกรรมทางธุรกจิทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัตใิห ้

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่สะทอ้นถงึความมุง่มั่นตอ่นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ 

      10. บรษัิทจัดใหม้มีาตรการบรหิารความเสีย่ง โดยวเิคราะหค์วามเสีย่งของการด าเนนิธุรกจิในระดับหน่วยงาน

และองคก์ร ก าหนดระดับความส าคัญของความเสีย่ง รวมทัง้จะตอ้งด าเนนิการทบทวนมาตรการจัดการความเสีย่ง พรอ้มทัง้ตดิตามความ

คบืหนา้ของการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ป้องกันการทจุรติคอรรั์ปชัน่อย่างสม ่าเสมอ และประเมนิระดับความเสีย่งจากการด าเนนิงานทีอ่าจ

กอ่ใหเ้กดิการทจุรติคอรรั์ปชัน่ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

      11. บรษัิทจัดใหม้กีารตรวจสอบภายในเพือ่ใหม้ั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่ง ที่

ก าหนดขึน้มปีระสทิธภิาพ และช่วยใหบ้รษัิทบรรลุเป้าหมายที่วางไวไ้ด ้รวมทัง้ตรวจสอบการปฏบัิตงิานภายในบรษัิทใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ 

   

 5.1.5 มาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่   

   1. นโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น (Anti-Corruption Policy) นี้ ใหค้รอบคลุมไปถงึกระบวนการ

บรหิารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหา หรอืการคัดเลอืกบุคลากร การเลือ่นต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบัิตงิานพนักงาน 

และการใหผ้ลตอบแทน โดยใหผู้บั้งคับบัญชาทกุระดับสือ่สารท าความเขา้ใจกับพนักงาน เพือ่น าไปบังคับใชใ้นกจิกรรมทางธุรกจิทีอ่ยู่ใน

ความรับผดิชอบ และควบคมุดแูลการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

   2. การด าเนินการเพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น (Anti-Corruption Policy) 

ใหใ้ช ้แนวปฏบัิตติามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีนโยบาย และแนวปฏบัิตติ่อผูม้สี่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ รวมทัง้

ระเบยีบ และคูม่อืปฏบัิตงิานของกลุม่บรษัิท ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏบัิตอิืน่ใดทีก่ลุม่บรษัิท จะก าหนดขึน้ตอ่ไป 

  3. เพือ่ความชัดเจนในการด าเนินงานเรือ่งทีม่คีวามเสีย่งสูงกับการเกดิการทุจรติคอรรั์ปชั่น กลุ่มบรษัิท 

ก าหนดใหก้รรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดับของกลุม่บรษัิท จะตอ้งปฏบัิตหินา้ทีใ่นเรือ่งตอ่ไปนีด้ว้ยความระมัดระวัง 

 3.1 ความเป็นกลาง และการชว่ยเหลอืทางการเมอืง   

 กลุ่มบรษัิท มนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยจะไม่ใหก้ารสนับสนุน หรอืการกระท าอันเป็นการ

ฝักใฝ่พรรคการเมอืง ทัง้ในทางตรง และทางออ้ม ซึง่รวมถงึการใชท้รัพยากรของกลุ่มบรษัิท ในกจิกรรมทีจ่ะท าใหก้ลุ่มบรษัิท สูญเสยี

ความเป็นกลางทางการเมอืง และ/หรอืไดรั้บความเสยีหายจากการเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งในกจิกรรมดังกลา่ว 

 3.2 การบรจิาคเพือ่การกศุล และเงนิสนับสนุน   

 กลุม่บรษัิท มนีโยบายทีจ่ะควบคมุดแูลการบรจิาคเพือ่การกศุล หรอืการใหเ้งนิสนับสนุนในรปูแบบตา่งๆ 

เพือ่ใหม้ั่นใจวา่การด าเนนิกจิกรรมดังกล่าวจะไมเ่ป็นชอ่งทางใหเ้กดิการทจุรติคอรรั์ปชัน่ โดยจะก าหนดขัน้ตอน และการควบคมุทีช่ัดเจน 

รัดกมุ และมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนสามารถสอบทาน และตดิตามเอกสารหลักฐานตา่งๆ ไดต้ลอดเวลา 

3.3 การใหข้องขวัญ การเลีย้งรับรอง และคา่ใชจ้่ายอืน่   

 กลุม่บรษัิท ก าหนดให ้การรับ การใหข้องขวัญ ของก านัล การเลีย้งรับรอง ทรัพยส์นิ หรอืผลประโยชน์

อืน่ใด จะตอ้งถอืปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดทีถู่กก าหนดไวใ้นนโยบายการให ้หรอืรับของขวัญ หรอืทรัพยส์นิ หรอืประโยชน์อืน่ใด

อยา่งเครง่ครัด  

           4. กลุม่บรษัิท จะสือ่สารนโยบาย และมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ รวมทัง้ชอ่งทางต่างๆ ในการแจง้

เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะภายในบรษัิท ผ่านวธิกีารต่างๆ เชน่ การปฐมนเิทศกรรมการ และพนักงาน ระบบ Moodle และ/

หรอืชอ่งทางอืน่ๆ ตามความเหมาะสม เป็นตน้ เพือ่สรา้งความรู ้และความเขา้ใจในการน านโยบายนีไ้ปปฏบัิตใิหเ้กดิเป็นรปูธรรม 

           5. กลุม่บรษัิท จัดใหม้รีะเบยีบการเบกิจ่ายเงนิ ของขวัญ หรอืทรัพยส์นิไว ้โดยก าหนดวงเงนิ และหลักเกณฑ์

อ านาจอนุมัต ิซึง่จะตอ้งมเีอกสารหลักฐานทีช่ัดเจนประกอบการเบกิจ่าย ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจว่า การเบกิจ่ายเงนิ ของขวัญ หรอื

ทรัพยส์นิดังกลา่วไมไ่ดก้ระท าไปเพือ่การทจุรติคอรรั์ปชัน่ หรอืเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืในทางการเมอืง แกบ่คุคลใดๆ โดยก าหนดใหต้อ้งมี

การตรวจสอบขอ้มลู และรายละเอยีดดังกลา่วจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรการ และขัน้ตอนทีก่ าหนดไว ้
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         6. กลุ่มบรษัิท จัดใหม้กีระบวนการตรวจสอบงานขาย งานการตลาด งานจัดซือ้ งานท าสัญญา และงานอืน่ๆ 

เพือ่ควบคุม และตรวจสอบมใิหม้คีวามเสีย่งของการเกดิกรณีทุจรติคอรรั์ปชั่น ไวอ้ย่างสม ่าเสมอ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบการเบกิจ่าย 

และระเบยีบจัดซือ้ โดยก าหนดใหต้อ้งมกีารตรวจสอบขอ้มูล และรายละเอยีดดังกล่าวจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

มาตรการ และขัน้ตอนทีก่ าหนดไว ้

         7. กลุ่มบรษัิท จัดใหม้รีะบบการควบคุมภายใน โดยครอบคลุมทัง้ดา้นการเงนิ การบัญช ีการเก็บบันทกึขอ้มูล 

รวมถงึกระบวนการอืน่ภายในกลุ่มบรษัิท ทีเ่กีย่วขอ้งกับมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรรั์ปชั่น โดยก าหนดใหต้อ้งมกีารตรวจสอบขอ้มูล 

และรายละเอยีดดังกลา่วจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรการ และขัน้ตอนทีก่ าหนดไว ้

         8. กลุ่มบรษัิท จัดใหม้กีารบรหิารความเสีย่งเพือ่ป้องกันปราบปรามการทุจรติคอรรั์ปชั่น  และประพฤตมิชิอบ 

โดยวเิคราะหค์วามเสีย่งของการด าเนนิธุรกจิ ก าหนดระดับความส าคัญของความเสีย่ง และมาตรการทีเ่หมาะสมกับความเสีย่งทีป่ระเมนิ

ได ้พรอ้มทัง้ตดิตามความกา้วหนา้ของแผนจัดการความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ  

                             9. กลุ่มบรษัิท จัดใหม้กีารตรวจสอบภายในเพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน และการบรหิาร

ความเสีย่งทีก่ าหนดขึน้จะช่วยใหก้ลุ่มบรษัิท บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไวไ้ด ้รวมทัง้ตรวจสอบการปฏบัิตงิานของทุกหน่วยงานเพือ่ให ้

เป็นไปตามขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และชว่ยคน้หาขอ้บกพรอ่ง รวมถงึใหค้ าแนะน าในการพัฒนาระบบการปฏบัิตงิานใหม้ปีระสทิธภิาพ และ

ประสทิธผิลตามนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี 

               10. กลุ่มบริษัท ไดจั้ดใหม้ีช่องทางในการแจง้เบาะแส และการรอ้งเรียนการกระท าผิดทางกฎหมาย หรือ

จรรยาบรรณ หรอืรายงานทางการเงนิไม่ถูกตอ้ง หรอืระบบการควบคุมภายในทีบ่กพร่อง เพือ่ใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีมสีว่นร่วมในการสอดสอ่ง

ดูแลผลประโยชน์ของ กลุ่มบรษัิท ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้น Website ของบรษัิท www.ptgenergy.co.th 

ภายใตหั้วขอ้ “การก ากับดแูลกจิการทีด่”ี 

 

 5.2 นโยบายการให ้หรอืรบัของขวญั หรอืทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด 

       เพือ่หลกีเลีย่งการกระท าอันจะน าไปสู่ผลประโยชน์ทีข่ัดกัน หรอืเลอืกปฏบัิต ิอันอาจจะท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อการ

ด าเนนิธุรกจิของกลุม่บรษัิท จงึก าหนดนโยบายในเรือ่งการให ้หรอืรับของขวัญ หรอืทรัพยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด ดังนี ้

  1. ค านยิาม 

  “ประโยชน์อืน่ใด” หมายความว่า สิง่ทีม่มีูลค่า ไดแ้ก่ การลดราคา การรับความบันเทงิ การรับบรกิาร การรับการ

ฝึกอบรม หรอืสิง่อืน่ใดในลักษณะเดยีวกัน 

  “ญาต”ิ หมายความว่า ผูบุ้พการ ีผูส้บืสันดาน พีน่อ้งร่วมบดิามารดา หรอืร่วมบดิา หรอืมารดาเดยีวกัน ลุง ป้า นา้ อา 

คูส่มรส ผูบ้พุการ ีหรอืผูส้บืสันดานของคูส่มรส บตุรบญุธรรม หรอืผูรั้บบตุรบญุธรรม 

  2. หา้มพนักงาน ผูบั้งคับบัญชา และบุคลากรทุกระดับ และ/หรือครอบครัว เรียกรอ้งของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือ

ประโยชนอ์ืน่ใดจากบคุคลธรรมดา นติบิคุคล คูส่ัญญา ผูรั้บจา้ง ผูข้าย ผูร้ว่มทนุ หน่วยงานทกุแหง่ทัง้ทีเ่ป็นองคก์รภาครัฐ และภาคเอกชน 

รวมถงึผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับธุรกจิของกลุม่บรษัิท ไมว่า่ดว้ยกรณีใด 

  3. ในกรณีทีผู่ม้สี่วนเกีย่วขอ้งกับธุรกจิของกลุ่มบรษัิท มอบของขวัญ ทรัพยส์นิ หรอืประโยชน์อืน่ใดแก่บุคลากร ทุก

ระดับ และ/หรอืครอบครัว ซึง่อาจจะมผีลตอ่การตัดสนิใจในการปฏบัิตงิานดว้ยความล าเอยีง หรอืล าบากใจ หรอืเป็นผลประโยชนท์ีข่ัดกัน

ได ้กลุม่บรษัิท ขอใหท้กุคนใชด้ลุพนิจิทีเ่หมาะสม หากไมแ่น่ใจใหข้อค าแนะน าจากผูบั้งคับบัญชาของตน 

  4. ของขวัญทีม่อบใหแ้ก่กลุม่บรษัิท และมคีุณคา่แก่การระลกึถงึเหตกุารณ์ทีส่ าคัญๆ ของกลุ่มบรษัิท เชน่ เมือ่มกีาร

ลงนามสัญญาร่วมทุนของกลุ่มบรษัิท, เมือ่มกีารรับรางวัลต่างๆ หรอืของทีร่ะลกึจากการร่วมกจิกรรมช่วยเหลอืสังคม ฯลฯ อนุญาตให ้

บุคลากรทุกระดับรับแทนกลุ่มบรษัิทได ้และใหร้ายงานถงึการไดม้า ตลอดจนการจัดเก็บของขวัญเหล่านัน้ว่า จัดเก็บไว ้ณ สถานทีใ่ด 

เพือ่ทราบ และจัดเก็บเป็นหลักฐานของกลุม่บรษัิท 

  5. ในทางกลับกัน บุคลากรทุกระดับพงึใชดุ้ลพนิจิในการใหข้องขวัญ ทรัพยส์นิ หรอืประโยชน์อืน่ใดแก่องคก์ร หรอื

บุคคลใดๆ ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิของกลุ่มบรษัิท และการบรจิาค หรอืชว่ยเหลอืสังคม หรอืการกฬีา ในลักษณะทีไ่ม่เกนิสมควร หรอื

ฟุ่ มเฟือย สรุุย่สรุา่ย 

  6. หา้มพนักงานมอบของขวัญแก่ผูบั้งคับบัญชา และผูบั้งคับบัญชาจะยนิยอม หรอืรูเ้ห็นเป็นใจใหญ้าตขิองตน รับ

ของขวัญจากพนักงานทีเ่ป็นผูอ้ยู่ใตบั้งคับบัญชามไิด ้เวน้แต่กรณีปกตปิระเพณีนยิมทีม่กีารใหข้องขวัญแก่กัน แต่ตอ้งมรีาคา หรอืมูลค่า

ไมเ่กนิ 3,000 บาท (สามพันบาทถว้น)  

  7. กรณีการให ้หรอืรับของขวัญ ทรัพยส์นิ หรอืประโยชน์อืน่ใด ไม่ว่าจะเป็นการให ้หรอืรับทัง้จากภายในประเทศ 

หรอืจากต่างประเทศ  ทีม่มีูลค่าเกนิกว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถว้น) ไม่ว่าจะระบุเป็นของสว่นตัวหรอืไม่ แต่จ าเป็นตอ้งให ้หรอืรับไว ้

เพือ่รักษาไมตร ีมติรภาพ หรอืความสัมพันธอ์ันดรีะหวา่งบคุคล ผูใ้ห ้หรอืรับจะตอ้งรายงานใหผู้บั้งคับบัญชาทราบโดยเร็ว และในกรณีทีม่ี

การรับของขวัญ ถา้ผูบั้งคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตใหผู้รั้บยึดถือไวเ้ป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ผูรั้บตอ้งส่งมอบใหก้ับ

ผูบั้งคับบัญชาภายใน 3 วัน นับแตวั่นทีไ่ดร้ับของขวัญ หรอืทรัพยส์นิ หรอืประโยชน์นัน้มา เพือ่ใหข้องขวัญ หรอืทรัพยส์นิ หรอืประโยชน์

นัน้ตกเป็นของบรษัิททันท ี
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 5.3 นโยบายการเขา้ท ารายการระหวา่งกนั 

       5.3.1 มาตรการและข ัน้ตอนในการอนมุตักิารท ารายการระหวา่งกนั  

      กลุม่บรษัิท จะปฏบัิตใิหช้ดัเจน เป็นธรรม และไมก่อ่ใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน ์และบรษัิทจะปฏบัิตใิหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ และ

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบัิตติามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน และ/

หรอืการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยท์ีส่ าคัญของบรษัิท บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่ม ตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนัก

บัญช ีและผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแหง่ประเทศไทย   

     โดยกลุ่มบรษัิท จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกับความจ าเป็นของการเขา้ท ารายการ และ

ความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนัน้ โดยพจิารณาดูเงือ่นไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลักษณะการด าเนนิการคา้ปกตใินตลาด และมกีาร

เปรยีบเทยีบราคาทีเ่กดิขึน้กับบคุคลภายนอก ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกันทีอ่าจ

เกดิขึน้ กลุ่มบรษัิท จะไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญอสิระ หรอืผูส้อบบัญชขีองบรษัิทเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่

น าไปใชป้ระกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี ซึง่ผูท้ ีอ่าจมี

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีในการท ารายการระหวา่งกันจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงในการอนุมัตกิารท ารายการระหวา่ง

กันดังกลา่ว 

 

 5.3.2 นโยบาย หรอืแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต  

          กลุ่มบรษัิท ไดก้ าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกันว่า จะตอ้งมกีารตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิทเกีย่วกับความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการการตรวจสอบราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่า

เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกจิปกตหิรอืไม่ และคณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งดูแลให ้กลุ่มบรษัิท ปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมตลอดถงึการปฏบัิตติามขอ้ก าหนดเกีย่วกับการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน 

และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิท บรษัิทย่อย หรอืบรษัิทร่วม รวมทัง้ปฏบัิตติามมาตรฐานบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคม

นักบัญช ี 

 

          ทัง้นี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ มสี่วนไดส้่วนเสยี หรอือาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต กลุ่มบรษัิท จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูใ้ห ้

ความเห็นเกีย่วกับความจ าเป็นของการเขา้ท ารายการ และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนัน้ โดยพจิารณาดูเงื่อนไขต่างๆ ให ้

เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการคา้ปกตใินตลาด และมกีารเปรยีบเทียบราคาทีเ่กดิขึน้กับบุคคลภายนอก ในกรณีทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มคีวามช านาญ     ในการพจิารณารายการระหว่างกันทีอ่าจเกดิขึน้ กลุ่มบรษัิท จะไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญอสิระ หรอืผูส้อบบัญชี

ของบรษัิทเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ่น าไปใชป้ระกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/

หรอืคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืผูถ้อืหุน้ตามแตก่รณี ทัง้นี ้กลุม่บรษัิท จะเปิดเผยรายการระหวา่งกันไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ทีไ่ดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิท 

  

          บรษัิท บรษัิทย่อย และ/หรอืบรษัิทรว่มอาจมกีารเขา้ท ารายการระหว่างกัน เชน่ ธุรกรรมประเภทซือ้ หรอืจ าหน่ายสนิคา้ 

และ/หรอืรับ หรอืใหบ้รกิาร และ/หรอืการเขา้ท าธุรกรรมใดๆ ทีเ่ป็นธุรกจิปกต ิและ/หรอืธุรกจิทีส่นับสนุนธุรกจิปกตกิับกรรมการบรษัิท 

ผูบ้รหิาร และ/หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งในอนาคต จงึขออนุมัตใินหลักการโดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารสามารถอนุมัตกิาร

ท าธุรกรรมดังกลา่วได ้หากพจิารณาแลว้เห็นวา่ธุรกรรมดังกลา่วมลีักษณะดังต่อไปนี ้

    1. เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดยีวกับทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากับคูส่ัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดยีวกัน ดว้ย

อ านาจตอ่รองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง แลว้แตก่รณี หรอื 

    2. เป็นธุรกรรมดังตอ่ไปนี ้

 (ก) เป็นธุรกรรมทีบ่รษัิท บรษัิทยอ่ย และ/หรอืบรษัิทรว่มซือ้ หรอืจ าหน่ายสนิคา้ หรอืรับ หรอืใหบ้รกิาร

กับคู่คา้รายอืน่นอกเหนือจากกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง หรอืมผีูซ้ ือ้หรอืผูข้าย หรอืผูรั้บ หรอืผูใ้หบ้รกิารใน

ตลาดหลายราย โดยสนิคา้ หรอืบรกิารดังกลา่วตอ้งมลัีกษณะ และราคาทีเ่ป็นมาตรฐานชดัเจน หรอืกลุม่บรษัิท สามารถหาขอ้มลูเกีย่วกับ

ลักษณะ และราคามาตรฐานในตลาด เพือ่มาเปรยีบเทยีบกับธุรกรรมทีท่ ากับกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และ/หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง 

และ 

      (ข) เป็นธุรกรรมทีม่รีาคา และเงือ่นไขการคา้ หรอืขอ้ตกลงอืน่ๆ มลีักษณะเดยีวกันกับธุรกรรมทีบ่รษัิท 

บรษัิทยอ่ย และ/หรอืบรษัิทรว่มท ากับคูค่า้รายอืน่  

  ทัง้นี้ กลุ่มบริษัท จะด าเนินการจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานต่อที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิททกุไตรมาส  
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 5.4 หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูส าคญั และการเก็บรกัษาความลบัภายในองคก์ร 

       กลุ่มบรษัิท ใหค้วามส าคัญกับการก ากับดูแล และหา้มไม่ใหก้รรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทใชข้อ้มูล

ภายในทีม่สีาระส าคัญของ กลุ่มบรษัิท ซึง่ยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึการ

ซือ้ขายหลักทรัพยข์อง กลุ่มบรษัิท ทัง้นี้ กลุ่มบรษัิท ไดก้ าหนดแนวทางในการป้องกันการน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ของกรรมการบรษัิท 

ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุม่บรษัิท ไวด้ังนี ้

  1. หา้มไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษัิท ในระดับตา่งๆ น าความลับ และ/หรอืขอ้มลูภายในของ

กลุม่บรษัิท ไปเปิดเผยกับหน่วยงาน หรอืบคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 

  2. หา้มไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษัิท ในระดับตา่งๆ น าความลับ และ/หรอืขอ้มลูภายในของ

กลุ่มบรษัิท ไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรอืเพือ่ประโยชน์แก่บุคคลอืน่ใด ไม่ว่าโดยทางตรง หรอืทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้ับ

ผลประโยชนต์อบแทนหรอืไมก็่ตาม 

  3. หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษัิท ในระดับต่างๆ ที่รับทราบขอ้มูลเกี่ยวกับผลการ

ด าเนินงานของกลุ่มบรษัิท หรอืขอ้มูลภายในของกลุ่มบรษัิท ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลักทรัพย ์ซึง่ยังไม่ได ้

เปิดเผยตอ่สาธารณชน ท าการซือ้ หรอืขายหลักทรัพยข์องกลุม่บรษัิท จนกวา่ขอ้มลูนัน้จะไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน ขอ้หา้มนีใ้หร้วมถงึคู่

สมรส และบตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะของบุคคลดังกล่าว ผูใ้ดฝ่าฝืนระเบยีบขอ้บังคับดังกล่าว จะถอืวา่กระท าผดิอย่างรา้ยแรง และมโีทษ

ตามกฎหมาย 

  4. กรรมการ และผูบ้รหิารตอ้งเขา้ใจ และรับทราบภาระหนา้ทีใ่นการรายงานการถอืครองหลักทรัพยใ์นกลุ่มบรษัิท

ของตนเอง คู่สมรส และบุตรทียั่งไมบ่รรลุนติภิาวะ โดยก าหนดใหก้รรมการบรษัิท และผูบ้รหิาร มหีนา้ทีต่อ้งน าส่งรายงาน  การถอืครอง

หลักทรัพย ์และการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบรษัิทต่อส านักเลขานุการบรษัิท เพือ่รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพยต์่อ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 รวมถงึบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่

ไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยมอบหมายใหส้ านักเลขานุการบรษัิทมหีนา้ทีต่อ้ง

รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพยข์องกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทเป็นรายไตรมาส 

  5. กลุ่มบรษัิท ก าหนดโทษทางวนัิยส าหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของ กลุ่มบรษัิท ไปใช ้

หรอืน าไปเปิดเผยจนอาจจะท าให ้กลุ่มบรษัิท ไดรั้บความเสยีหาย โดยพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตักเตอืนดว้ยวาจา 

การตักเตอืนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ ์ตลอดจนการพน้สภาพการเป็นกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานดว้ยเหต ุไลอ่อก 

ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แตก่รณี เป็นตน้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


