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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับการผลักดันการสร้ างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลอย่างเป็ นรู ปธรรมโดยมีจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ (Code of Conduct) ซึง่ ได้ เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายปรับปรุ งจรรยาบรรณ
ธุรกิจให้ ทนั สมัยตามสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงอย่างสม่าเสมอ รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท ได้ รับทราบและถือปฏิบตั ิตาม
ข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีของกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับได้ ประพฤติปฏิบตั ิ
หน้ าที่ด้วยจิตสานึกที่ยดึ มัน่ ในความซื่อสัตย์มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และตระหนักในชื่อเสียงเกียรติคณ
ุ ของบริ ษัทฯ ในฐานะ
เป็ นบริ ษัทชัน้ นามีความน่าเชื่อถือ มัน่ คง และสัง่ สมชื่อเสียงมายาวนานกว่า 20 ปี โดยบริ ษัทฯ มีการกากับดูแลกิจการ
เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ก ารก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละแนวปฏิ บัติ ที่ ดี ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ โดยสรุ ป สาระส าคัญ
การดาเนินการด้ านการกากับดูแลกิจการแบ่งเป็ น 5 หมวด ดังนี ้
1. หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญและเคารพในสิทธิ ของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงมีนโยบายในการรั กษาสิทธิ
ขันพื
้ ้นฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นพึงได้ รับอย่างเป็ นธรรมตามกฎหมาย ดังนี ้
1.

การจัดประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชี
ของบริ ษัทฯ และในกรณีที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนต้ องเสนอวาระเป็ นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
กับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรื อ เกี่ยวข้ องกับเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้ บงั คับที่ต้องได้ รับ
การอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นกรณีไป โดยในการประชุม
จะมี ผ้ ู สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และที่ ป รึ ก ษากฎหมาย ท าหน้ า ที่ เ ป็ นคนกลางในการตรวจสอบ
การลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ ดาเนินการประชุมอย่างครบถ้ วนตามที่
กฎหมายกาหนด และผลการประชุมมีมติอนุมตั ิครบทุกวาระ

2.

การส่ งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หุ้นล่ วงหน้ า
เมื่อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะดาเนินการเปิ ดเผยมติการประชุม
วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม โดยละเอียดล่วงหน้ า ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และ
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีรายละเอียด
การประชุม รวมทังข้
้ อมูลประกอบที่สาคัญและจาเป็ นสาหรับการตัดสินใจ ความเห็นของคณะกรรมการ
รายงานการประชุมที่ผ่านมา รายงานประจาปี พร้ อมเอกสารประกอบการประชุม หนังสือ มอบฉันทะ
ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรื อ 14 วัน (แล้ วแต่กรณี) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ ประกาศลงในหนังสือพิมพ์
รายวันติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน เพื่อบอกกล่าวการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ า
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3.

การอานวยความสะดวกแก่ ผ้ ถู อื หุ้น
บริ ษัทฯ ได้ อานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยจัดเจ้ าหน้ าที่ให้ ความสะดวก มี
การตรวจสอบเอกสารผู้เข้ าร่ วมการประชุม ให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนการประชุม 1 ชัว่ โมง
และจะใช้ ระบบบาร์ โ ค้ ด แสดงรายละเอี ย ดของผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะรายที่ ไ ด้ จัด พิ ม พ์ ไ ว้ บ นแบบฟอร์ ม
ลงทะเบียนหรื อหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออานวยความสะดวกและรวดเร็ วในการลงทะเบียน รวมถึงจัดให้
มีการเลี ้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้ วย

4.

การดาเนินการประชุมผู้ถอื หุ้น
ก่อนเริ่ มประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ได้ มีการชี ้แจงกติกาทังหมดรวมถึ
้
งวิธีนบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้อง
ลงมติในแต่ละวาระ โดยเมื่อมีการให้ ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ ว ประธานจะจัดสรรเวลาการประชุม
อย่า งเพีย งพอและด าเนิน การประชุมอย่า งเหมาะสม โดยในระหว่า งการประชุมจะเปิ ด โอกาสให้
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่พิจารณาในวาระนัน้ ๆ ก่อนจะให้
ลงคะแนนและสรุ ปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการจดบันทึก
รายงานการประชุมอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และสรุปด้ วยการลงมติพร้ อมนับคะแนนเสียง

5.

การดาเนินการหลังการประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ จะจัดส่งรายงานสรุ ปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ภายใน 1 วันหลัง
เสร็ จสิ ้นการประชุม และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และนายทะเบียน
บริ ษั ทมหาชนจากัด กรมพัฒ นาธุ รกิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในกาหนด 14 วัน นับ จาก
วันประชุม และมีการเผยแพร่รายงานการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ไปพร้ อมกัน
ด้ วย

2. หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษั ทฯ ให้ ค วามสาคัญและดูแลให้ มี การปฏิบัติต่อ ผู้ถื อหุ้น ทุกรายอย่างเท่าเที ยมกันและเป็ นธรรม โดยได้
ดาเนินการต่าง ๆ ดังนี ้
1.

ดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และมี นโยบายจะไม่เพิ่ ม ระเบี ย บวาระในที่ป ระชุมโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถื อหุ้น ทราบล่วงหน้ า เพื่อ ให้
ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้ อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

2.

การมอบฉันทะให้ ผ้ ูอ่ ืนเข้ าร่ วมประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ าประชุมด้ วย
ตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่น เพื่อให้ เป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์พร้ อมรายละเอียด
และขันตอนต่
้
าง ๆ ใน เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
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3.

ส่ งเสริมให้ ผ้ ถู อื หุ้นใช้ บัตรลงคะแนนเสียงสาหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทาบัตรลงคะแนนแยก
ตามเรื่ อง เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ ตามที่เห็นสมควร

4.

การรับรู้ข้อมูลข่ าวสารของบริ ษัทฯ อย่ างครบถ้ วน ถูกต้ อง โปร่ งใส ในเวลาที่เหมาะสม โดยมี
ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทาหน้ าที่รับผิดชอบในการให้ บริ การข้ อมูลข่าวสารทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเท่าเทียมและครบถ้ วนเพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นมีความมัน่ ใจใน
การลงทุนในธุรกิจของบริ ษัทฯ ทังยั
้ งมีการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่สาคัญบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้สนใจในการรับข่าวสารของบริ ษัทฯ

5.

กากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายในอย่ างเคร่ งครั ด บริ ษัทฯ มีการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยกาหนดเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท ฯ
(Code of Conduct) และมีมาตรการในการป้องกันกรณีกรรมการและผู้บริ หารนาข้ อมูลภายในไปใช้
ในทางมิชอบ (Conflict of Interest) ไม่วา่ จะเป็ นการเอื ้อประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรื อบุคคลอื่น ซึง่ เป็ น
การเอาเปรี ยบผู้ถือหุ้นอื่นโดยได้ ดาเนินการที่สาคัญ ดังนี ้

6.

(1)

แจ้ งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องให้ กรรมการและผู้บริ หารได้ ทราบอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันการใช้
ประโยชน์จากข้ อมูลภายในให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น

(2)

เปิ ดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และผู้จดั การฝ่ ายหรื อเทียบเท่าใน
สายงานการเงิน และบัญชีในรายงานประจาปี อย่างครบถ้ วน ตามที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด

(3)

กาหนดให้ มีการจัดทารายงานการถื อครองหลักทรั พย์ ในบริ ษัทฯ ของกรรมการ และ/หรื อ
ผู้บ ริ ห าร และคู่สมรสตลอดจนบุต รที่ ยัง ไม่ บ รรลุนิ ติ ภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์

(4)

กาหนดมิให้ มีการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน และ/หรื อบุคคลอื่น
โดยได้ กาหนดบทลงโทษกรณีมีการฝ่ าฝื นกฎระเบียบไว้ ในประกาศเรื่ องระเบียบวินัย และ
ข้ อบังคับพนักงาน โดยมีกาหนดโทษสูงสุดถึงขันเลิ
้ กจ้ าง

กาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ไว้ ใ นนโยบายการก ากับดูแ ล
กิจการ (Corporate Governance) และในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทฯ (Code of Conduct) เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด

3

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
3. หมวดที่ 3 บทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ตระหนักดีถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม โดยได้ กาหนดขอบเขตความรั บผิดชอบที่ชัดเจนใน
การดูแลและให้ ความเป็ นธรรม รวมถึงให้ ความเคารพสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียในทุก ๆ ที่ที่บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจเสมอ โดย
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทางการดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงการสร้ างสมดุลให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียไว้ ในจรรยาบรรณธุร กิจของ
บริ ษัทฯ (Code of Conduct) ซึ่งได้ เผยแพร่ ผ่านทางเว็ บไซต์ ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษั ทฯ กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้ องรับทราบ ทาความเข้ าใจ ปฏิบตั ิตามนโยบาย และ
ข้ อปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท ฯ (Code of Conduct) อย่างเคร่ งครัด ผู้บริ หารทุกระดับใน
องค์กรจะต้ องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะดาเนินการให้ พนักงานภายใต้ สายบังคับบัญชาของตนทราบ
เข้ าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท ฯ (Code of Conduct) อย่างจริ งจัง โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการปฏิบตั ิต่อ
ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ หลัก สรุปได้ ดงั นี ้
(1)

ผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส มีระบบบัญชีและ
การเงินที่มีความน่าเชื่อถือ สร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตของ
บริ ษัทฯ ในระยะยาวและผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

(2)

ลูกค้ า บริ ษัทฯ มีนโยบายสร้ างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า ทังในด้
้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และการให้ บริ การในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล

(3)

ผู้บริ หารและพนักงาน บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อทรัพยากรบุคคลในองค์กร ไม่ว่าจะทางานอยู่ในส่วน
ใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ โดยบริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ บคุ ลากรรู้ รักสามัคคีโดยสร้ างสภาพแวดล้ อม
ในการทางานที่ ดีมี ความปลอดภัย และบริ ษัท ฯ มี นโยบายที่จ ะพัฒนาศักยภาพของผู้บ ริ ห ารและ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยัง
มีกระบวนการสรรหา และว่าจ้ างที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนและสวัสดิการที่มี
ความเท่าเที ยมและเหมาะสม ซึ่งสามารถเที ยบเคี ยงได้ กับบริ ษั ท ฯ ที่อ ยู่ใ นอุต สาหกรรมเดี ยวกัน
นอกจากนี ้ ยังได้ ให้ ความใส่ใจต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงาน

(4)

คู่ค้า บริ ษัทฯ กาหนดกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและสร้ างความสัมพันธ์ กบั คู่ค้าโดย
ยึดมัน่ ตามนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่ค้าทุกรายอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ที่
เอื ้อกันร่วมกับคูค่ ้ า และความเสมอภาคในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและสัญญาที่
มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่ งครัด และไม่ให้ มีการผูกมัดทางด้ านธุรกิจที่เอื ้อประโยชน์แก่ค่คู ้ าเพียงฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึง่

(5)

ชุ ม ชนและสัง คม บริ ษั ท ฯ ในฐานะเป็ นบริ ษั ท ของคนไทยมี จิ ต ส านึ ก และให้ ความส าคั ญ ใน
การรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และชุมชนเสมอมา บริ ษัทฯ จึงยึดมัน่ ในนโยบายการส่งเสริ มและ
สนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นสาธารณะประโยชน์ทงด้
ั ้ านสังคม ศาสนา การศึกษาและเยาวชน อย่างต่อเนื่อง
ทังโดยตรงและโดยอ้
้
อม
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(6)

ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สิ่ง แวดล้ อ ม บริ ษั ท ฯ ท าหน้ า ที่ ใ นฐานะพลเมื อ งดี มี จิ ต สานึก และตระหนัก ใน
ความเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของสัง คม จึ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ ข องภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
ช่วยเหลือชุมชนที่อยู่อาศัยในละแวกใกล้ เคียงโรงงาน โดยการลดปั ญหาและป้องกันผลกระทบจาก
การผลิตต่อสิง่ แวดล้ อมเพื่อให้ ชมุ ชนในบริ เวณใกล้ เคียงโรงงานมีความน่าอยู่

นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Anti-corruption Policy) และกาหนดแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท ฯ (Code of Conduct)
เกี่ยวกับการให้ หรื อรับของขวัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
การให้ หรื อรับของขวัญ
(1)

กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน สามารถรับและให้ ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรื อผลประโยชน์อื่นใดได้
เพื่อประโยชน์ในธุรกิจบริ ษัทฯ และพึงหลีกเลี่ยงในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ หรื อเกินกว่าความสัมพันธ์
ปกติจากบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ บริ ษัทฯ หรื อจะเป็ นคูค่ ้ าในอนาคต และการรับหรื อการให้ ดงั กล่าวต้ อง
ทาด้ วยความโปร่งใส ต้ องทาในที่เปิ ดเผยและสามารถเปิ ดเผยได้

(2)

พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทังที
้ ่เป็ นตัวเงิน หรื อมิใช่ตวั เงินจาก คู่ค้า หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ยกเว้ นแต่ในเทศกาลหรื อประเพณีนิยม

(3)

บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิง่ จูงใจ ของกานัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรู ปแบบใด ๆ แก่ลกู ค้ า คู่ค้า
หน่วยงานภายนอกหรื อบุคคลใด เพื่ อให้ ได้ มาซึ่ง ธุรกิ จ ยกเว้ น ให้ มีการเลี ้ยงรั บรองทางธุร กิ จตาม
ประเพณีนิยม ส่วนลดการค้ าและโครงการส่งเสริ มการขายของบริ ษัทฯ

(4)

กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน มีหน้ าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สนิ หรื อผลประโยชน์อื่น
ใดจาก คู่ค้ า ผู้รั บ เหมา ลูก ค้ า หรื อ ผู้มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ไม่ว่า กรณี ใ ดอัน อาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความลาเอียง หรื อลาบากใจ หรื อเป็ นผลประโยชน์
ขัดกันได้

(5)

กรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร และพนักงาน มีหน้ าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์
อื่นใดโดย บริ ษัท ฯ จะประชาสัม พันธ์ ให้ คู่ค้า ผู้ รั บเหมา ลูกค้ าหรื อผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้ อ งกับธุร กิ จของ
บริ ษัทฯ ทราบ ถึงนโยบายการรับ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรื อผลประโยชน์อื่นใดอย่างสม่าเสมอ

(6)

ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรื อผลประโยชน์อื่นใด ที่รับ หรื อให้ ต้องไม่ใช่สงิ่ ผิดกฎหมาย

(7)

บริ ษัทฯ ไม่ได้ มีข้อห้ ามในการจัดทาของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์ของบริ ษัทฯ ตราบใดที่การให้ ของขวัญ
แก่บคุ คลนันมี
้ เหตุอนั ควร และสอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจ
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4. หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. และข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด ดังนี ้
1.

บริษัทฯ จะจัดให้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลต่ าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงข้ อมูลทางการเงิน เพื่อให้ มี
ความถูกต้ องในสาระสาคัญครบถ้ วน โปร่งใส ทัว่ ถึงและทันเวลา และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทัว่ ไป ซึ่งจัดทาโดยผู้สอบบัญชีอิสระ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ ในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) รวมถึง รายงานต่า ง ๆ ทัง้ ด้ า น
การเงินและด้ านที่ไม่ใช่การเงินโดยได้ ดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.

การเข้ าเยี่ยมชมกิจการ บริ ษัทฯ มีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่อสารกับ
ผู้ลงทุนและบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม

3.

บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสาร ของบริ ษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
และของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ มีทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษ

4.

บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ภาพของสารสนเทศทางการเงิน เพื่ อ ให้ มี ค วามถูก ต้ อ งใน
สาระส าคัญ ครบถ้ วนและเป็ น ไปตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ รั บ รองโดยทั่ว ไป รวมทัง้ จัด ท าโดย
ผู้สอบบัญชีอิสระ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อ
รายงานทางการเงิน ควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี

5.

บริ ษั ท ฯ จะจั ด ให้ มี ก ารเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ ของ คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่ อย รวมทังการเปิ
้
ดเผยจานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่
ละท่านเข้ าร่ วมประชุมในรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) หรื อแบบ
รายงานอื่น ๆ ตามแต่กรณี

6.

บริ ษั ท ฯ จะจั ดให้ มี ก ารเปิ ดเผยการจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการและผู้บ ริ ห ารระดั บ สูง โดย
พิจารณาจากการประเมินผลประกอบการประจาปี ของบริ ษัทฯ ซึ่งสะท้ อนมาจากภาระหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงที่มีตอ่ บริ ษัทฯ โดยผลตอบแทนดังกล่าวอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้ กบั บริ ษัทฯ ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน
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5. หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ กรรมการแต่ละ
ท่า นเป็ น ตัวแทนของผู้ถื อหุ้น และมี ส่วนร่ ว มในการส่ง เสริ ม หลัก ธรรมาภิ บ าลของบริ ษั ท ฯ เพื่ อรั ก ษาสิท ธิ แ ละสร้ าง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1.

โครงสร้ างกรรมการ
(1)

องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้ หมดและมี จ านวนกรรมการอิ สระอย่า งน้ อ ย 3 คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย และ
กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อไม่ก็ได้

(2)

คุณลักษณะของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทังในด้
้ านทักษะและ
ประสบการณ์ แต่ละท่านมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ความเป็ นอิสระ และความสามารถเฉพาะด้ าน
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ กับ บริ ษั ท ฯ สามารถดูแ ลผลประโยชน์ โดยรวมให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริ ษัททุกท่านมีความเข้ าใจถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษั ท ฯ โดยได้ ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ด้ วยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และระมัด ระวัง รอบคอบ มี
การปรับปรุ งความรู้ ให้ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและได้ อุทิศเวลาอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้ าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

(3)

การกาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4)

การแยกตาแหน่ งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงสร้ างกรรมการของบริ ษัทฯ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ที่ชดั เจนระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการ โดยมีการแบ่งแยกบุคคลผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ออกจากกันเพื่อให้ หน้ าที่การกากับดูแลกิจการและการบริ หารแยกออกจากกัน
อย่างชัดเจน

(5)

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงการสนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน
7

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
(6)

เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ ที่เหมาะสมทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ แก่คณะกรรมการ และติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ อง
และสม่าเสมอ นอกจากนี ้ ยังปฏิบัติหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษัท
รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและให้ เป็ นไปตามนโยบายกากับ
ดูแลกิจการของบริ ษัทฯ

2.

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ก ารแต่ ง ตั ง้ กรรมการที่ มี ค วามรู้ ความช านาญและเหมาะสมเป็ น
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยท าหน้ า ที่ ช่ ว ยปฏิ บัติ ง านที่ ส าคัญ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ
ประกอบด้ วยคณะจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะจัดการ ประกอบด้ วยสมาชิกที่เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ จริ ยธรรม และประสบการณ์ใน
การดาเนินธุรกิจ โดยปฏิบตั ิหน้ าที่บริ หารและดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของ
บริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมทังตลาดหลั
้
กทรัพย์ ฯ โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลการบริ หารกิจการต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ให้ มีความถูกต้ อง เป็ นธรรม และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น

3.

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1)

การกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงมาตรฐาน
ด้ า นจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิน ธุร กิ จ โดยถื อ เป็ นภาระหน้ า ที่ร่ วมกัน ใน
การปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริ ษัทฯ และผู้มีส่วนได้ เสียด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริ ตภายใต้ กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของบริ ษัทฯ บนพื ้นฐานของการมีจรรยาบรรณ
เยี่ยงมืออาชีพและธารงไว้ ซึ่งการดาเนินธุรกิจที่โปร่ งใส สุจริ ต เป็ นธรรม คานึงถึงประโยชน์
ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท ฯ (Code of Conduct) เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างใช้ เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ
ควบคูไ่ ปกับข้ อบังคับและกฎระเบียบของบริ ษัทฯ
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(2)

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทมีแนวทางที่ชดั เจนในการพิจารณาการทารายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยกรณีที่บริ ษัทฯ มี
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทฯ จะถือปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์และข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ฯ เรื่ อง การเปิ ดเผยและการปฏิบตั ิการของบริ ษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยกรรมการและผู้บริ หารที่มีสว่ นได้ เสียกับธุรกรรมที่ทา
กับบริ ษัทฯ จะไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจการเข้ าทาธุรกรรมดังกล่าว
การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันจะ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมถึงตลาดหลัก ทรั พย์ ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) หรื อแบบรายงานอื่น ๆ ตามแต่กรณี ตลอดจนให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
นอกจากนี ้ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ได้ กาหนดว่ากรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบโดยไม่
ชักช้ าหากมีส่วนได้ เสียในสัญญาที่ทากับบริ ษัทฯ หรื อถื อหุ้นหรื อหุ้นกู้เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงใน
บริ ษัทฯ

(3)

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี อันจะสามารถ
ช่วยป้องกันความเสียหายที่ อาจเกิ ดขึน้ ช่ วยในการค้ นพบข้ อผิ ดพลาด ลดความเสี่ยง
ทางธุรกิจ และช่วยให้ รายงานงบการเงินและรายงานทางการเงินอื่น ๆ มีความถูกต้ อง เชื่อถือได้
เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ และเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผลภายใต้ ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเป็ นหน่วยงาน
ที่มีความเป็ นอิสระ สามารถรายงานผลการตรวจสอบได้ อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ ฝ่ายบริ หาร
สามารถรับทราบถึงปั ญหาหรื อข้ อบกพร่ องในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างทันกาล เพื่อนามาเป็ น
ข้ อมูลในการกาหนดมาตรการป้องกันทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ และเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น รวมถึง
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริ ษัทฯ และนามาใช้ ในการพิจารณาปรับปรุ งตลอดจน
พัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ บริ ษั ทฯ ยังมี คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ ปฏิ บัติห น้ า ที่ใ นการสอบทานและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจน
สอบทานการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและเรื่ องที่มีความสาคัญอื่น ๆ
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ทัง้ นี ้ บริ ษัท ฯ ได้ จัดให้ มีร ะบบการควบคุม ภายในของบริ ษั ทฯ 5 องค์ ประกอบในเรื่ อ ง
สภาพแวดล้ อม การควบคุมการบริ หารความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล และระบบการติดตาม
นอกจากนี ้ ยังมีมาตรการและขันตอนที
้
่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบตั ิงาน ครอบคลุม
การทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
ไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อันเป็ นการรักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
4.

การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอโดยเฉลี่ยอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้
และอาจมีการประชุมเพิ่มตามความเหมาะสมเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทสามารถกากับควบคุมและ
ดูแลการปฏิ บัติ งานของฝ่ ายจัดการได้ อ ย่า งต่อ เนื่ อง ในการประชุม ทุกครั ง้ มีการจัดสรรเวลาใน
การประชุมไว้ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อกรรมการจะสามารถพิจารณาเรื่ องเข้ าวาระประชุมโดย
ทัว่ กัน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นผู้ร่วมกาหนดวาระประชุมและพิจารณา
เรื่ องเข้ าวาระประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่าทุกประเด็นที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจได้ รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการโดยครบถ้ วน โดยกรรมการแต่ละคนมีอิสระในการเสนอเรื่ องเพื่อเข้ ารับ
การพิจารณาในที่ประชุม และมีการแสดงความเห็นอย่างเปิ ดเผยและเสรี โดยมีการส่งเสริ มให้ ใช้
ดุลยพินิจที่รอบคอบในทุกประเด็นที่เข้ าสูท่ ี่ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน เรื่ อง การประชุม
คณะกรรมการอย่างถูกต้ อง โดยมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงาน
การประชุ ม ที่ ผ่า นการรั บ รองแล้ ว จากคณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งเป็ น ระบบ และมี ก ารรั ก ษา
ความปลอดภัยเป็ นอย่างดี

5.

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสม และให้ สอดคล้ องกับความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนกรรมการได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริ หาร บริ ษัทฯ กาหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ภาระหน้ าที่ความรับผิ ดชอบผลการปฏิบตั ิงาน ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และแนวปฏิบตั ิของ
บริ ษัทจดทะเบียนที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน
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บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
6.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายสนับ สนุน ให้ มี ก ารจัด อบรมเกี่ ย วกับ การก ากับ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่
คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงเพื่อส่งเสริ มความรู้ความเข้ าใจในการที่จะดาเนินงานให้ อยู่
ภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน โดยบริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริ มให้ กรรมการของ
บริ ษัทฯ เข้ ารับการอบรมกับสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นการเพิ่มพูน
ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของกรรมการอันจะก่อให้ เกิดการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
และทันสมัย
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