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การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
เนื่องด้ วยบริ ษัทมีนโยบายการปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริ มสร้ างความโปร่งใสและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในกลุม่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริษัทจึงได้ มีการกําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการ ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ิตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ซึง่ กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี ้
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสําคัญในสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทังในฐานะของเจ้
้
าของบริษัท และในฐานะนักลงทุน
ในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื ้อ ขายหรื อโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยูส่ ทิ ธิในการได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทอย่างเพียงพอ สิทธิใน
การที่จะได้ รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษัท สิทธิตา่ งๆในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วม
ตัดสินใจในเรื่ องสําคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
การอนุมตั ิธุรกรรมที่สําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็ นต้ น
นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังได้ ดําเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการอํานวยความสะดวกในการใช้
สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนัน้
1. บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ทกุ ปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี
พร้ อมทังจั
้ ดส่งหนังสือนัดประชุม และข้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 7
วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้ งวันนัดประชุมล่วงหน้ าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดย
ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้ วย
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ที่บริษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือ
นัดประชุม
3. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ าก่อน
วันประชุมผ่านอีเมล์แอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
4. ในการประชุมบริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตังข้
้ อซักถาม ให้ ข้อเสนอแนะ หรื อแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมใน
ประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทังนั
้ นในการประชุ
้
มผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุม
เพื่อตอบคําถามและให้ ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
5. ภายหลังการประชุมแล้ วเสร็จบริ ษัทจะจัดทํารายงานการประชุม โดยให้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนเพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นสามารถตรวจสอบได้
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หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of
Shareholders)
บริ ษัทมีนโยบายที่จะสร้ างความเท่าเทียมกันให้ เกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้
บริษัทจะให้ โอกาสแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยกําหนดให้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตามจํานวนหุ้น ที่ผ้ ถู ือ
หุ้นถืออยูค่ ือ หนึ่งหุ้นมีสทิ ธิเท่ากับหนึง่ เสียง และในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใด
ที่บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
นอกจากนันบริ
้ ษัทได้ กําหนดมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึง่
้ ่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
หมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน (รวมทังคู
ภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ ามบุคคลที่เกี่ยวข้ องทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 สัปดาห์
ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี และควรรอคอยอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมงภายหลังการ เปิ ดเผย
้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลนันต่
้ อบุคคลอื่นด้ วย
ข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทังห้
บริษัทได้ ให้ ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้ าที่ที่ผ้ บู ริ หารต้ องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบท
กําหนดโทษตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และในกรณีที่กรรมการหรื อผู้บริ หารมีการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้ องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง
คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน
3 วันทําการ ให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ตอ่ สาธารณะต่อไป
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายในได้ แก่พนักงานและผู้บริหาร
ของบริษัทหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก เช่น คูแ่ ข่ง คูค่ ้ า ลูกค้ า เป็ นต้ น โดยบริษัทตระหนักดีวา่ การสนับสนุนและข้ อคิดเห็นจากผู้
มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัท ดังนันบริ
้ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
้ ษัทยังส่งเสริมให้ มีความ
ข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดีนอกจากนันบริ
ร่วมมือระหว่าง บริษัทและกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ เพื่อสร้ างความมัน่ คงให้ แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนัน้
ทังนั
้ นบริ
้ ษัทจะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
เหล่านันได้
้ รับการดูแลอย่างดี
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทตระหนักดีถงึ ความสําคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและโปร่งใสทังรายงานข้
้
อมูลทางการเงิน
และข้ อมูลทัว่ ไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนข้ อมูลอื่นที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท ซึง่ ล้ วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้
ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท โดยบริษัทได้ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่าน
ช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.chowenergy.co.th
ในส่วนของงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์นนั ้ บริษัทมีการจัดตังหน่
้ วยงานเฉพาะเพื่อทําหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น
รวมทังนั
้ กวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอรวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงินซึง่ ในการนัน้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of
Directors)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยบุคคลซึง่ มีความรู้ความสามารถ โดยเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนด นโยบาย
และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ บริษัทให้
เป็ นตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็ นอิสระ
ุ สมบัติเป็ น
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริหารและมีคณ
กรรมการอิสระจํานวน 6 ท่าน ซึง่ จะทําให้ เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ โดย 3 ใน 4 ท่านของ
กรรมการเหล่านี ้เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ ายบริหารจํานวน 3 ท่าน ซึง่ เข้ มงวดกว่าตาม
เกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ตามข้ อบังคับของบริษัทกําหนดไว้ วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งหนึง่ ในสาม ถ้ า
จํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสามกรรมการที่จะต้ อง ออก
้ ใช้ วิธีจบั ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้
จากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนันให้
กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกเข้ า
มาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ษัทยังได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการ 4 ชุด ได้ แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
นอกจากนันคณะกรรมการบริ
้
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะเรื่ องและ
เสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรื อรับทราบ ซึง่ คณะกรรมการแต่ละชุดมีสทิ ธิหน้ าที่ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในอํานาจ
หน้ าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด
บริษัทได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริษัททําหน้ าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบายขณะที่
้
ษัทและ
ผู้บริหารทําหน้ าที่บริหารงานของบริษัทในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนด ดังนันประธานกรรมการบริ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารจึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทังสองตํ
้
าแหน่งต้ องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
ได้ บคุ คลที่มีความเหมาะสมที่สดุ
ทังนั
้ นบริ
้ ษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึง่ ทําหน้ าที่ให้ คําแนะนําด้ านกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่คณะกรรมการต้ อง ทราบ
และปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
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2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ทกั ษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นํา ซึง่ เป็ นที่
ยอมรับโดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสว่ นร่วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์นโยบาย แนวทางในการ ประกอบธุรกิจ
และกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ ชิด คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ จดั ตังคณะกรรมการ
้
ชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริษัท

2.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทได้ จดั ให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ได้ ให้ ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทังนั
้ นคณะกรรมการจะได้
้
จดั ให้ มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็ นประจํา นอกจากนันภายหลั
้
งจากที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
บริ ษัทจะถือปฏิบตั ิตามกฎและข้ อบังคับต่างๆตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดทุกประการ โดยจะเปิ ดเผยรายงานการกํากับ ดูแลกิจการไว้ ในรายงานประจําปี และแบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทได้ กําหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ อง
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจของบริษัทด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทังการปฏิ
้
บตั ิตอ่ บริ ษัท ผู้
มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สาธารณชนและสังคม รวมทังการกํ
้
าหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจําทังนั
้ น้
บริษัทได้ มีการประกาศและแจ้ งให้ พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ มีการปฏิบตั ิตามแนวทาง
ดังกล่าว

2.3 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริษัทได้ กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บนหลักการที่วา่ การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้ องทําเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่ก่อให้ เกิด ความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์โดยกําหนดให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบ ถึงความสัมพันธ์
หรื อการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้ องไม่เข้ าร่วมพิจารณาตัดสินใจรวมถึงไม่มีอํานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนันๆ
้
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คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ซงึ่ ได้ มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทังจะได้
้
มีการเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ด้ วย

2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หารและระดับปฏิบตั ิงาน และเพื่อให้ เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริ ษัทจึงได้ กําหนดภาระหน้ าที่อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตั ิงานและผู้บริ หารไว้ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สนิ ของบริษัทให้ เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อทําหน้ าที่ในการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

2.5 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้ มีการทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยูเ่ พื่อพิจารณาหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบตั ิงานให้ ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

2.6 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงินโดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุม
ร่วมกันและนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบ
การเงินรวมของบริษัท รวมทังสารสนเทศทางการเงิ
้
น (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่
ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
การเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศที่สําคัญ ทังข้
้ อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดําเนินการบนพื ้นฐานของข้ อเท็จจริ งอย่าง
ครบถ้ วน และสมํ่าเสมอด้ วย

2.7 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อม
บริษัทมีปรัชญาและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยเชื่อมัน่ ในคุณภาพของบุคลากร ดูแลพนักงานให้ มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี มีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย รวมทังถื
้ อมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยถือว่า
ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อมเป็ นสิง่ สําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีเจตจํานงในการ
จัดทําระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
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1. ดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อมอย่างเหมาะสมและ
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของกฎหมายและข้ อกําหนดอื่นๆ ด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อมทัง้
ที่หน่วยงานราชการไทยได้ ลงนามผูกพันแล้ ว และที่องค์กรเป็ นสมาชิก ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท
2. กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม
รวมทังมี
้ การปฏิบตั ิ ติดตาม ประเมินและทบทวนการดําเนินการเพื่อให้ มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
้ าเนินการกําจัด
3. อนุรักษ์ ทรัพยากรและพลังงานด้ วยการใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสิ ้นเปลืองรวมทังดํ
บําบัด ป้องกันและควบคุมปริ มาณของเสียให้ มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมน้ อยที่สดุ
4. ให้ การสนับสนุนทรัพยากรทังในเรื
้ ่ องบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสม เพื่อ
เสริมสร้ างจิตสํานึกในด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม และให้ ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
และวิธีการที่กําหนด โดยถือเป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน

2.8 นโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อม
บริษัทให้ ความสําคัญต่อการพิทกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อมเป็ นหนึง่ ในประเด็นที่สําคัญที่สดุ ในการบริหารจัดการองค์กร โดย
มีจดุ มุง่ หมายเพื่อลดการสร้ างภาระให้ กบั สิง่ แวดล้ อม และจะพยายามสร้ างสังคมที่ยงั่ ยืนด้ วยมาตรการดังต่อไปนี ้
1. บริษัทจะประเมินผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมจากผลิตภัณฑ์และบริการ ในการกําหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายด้ านสิ่งแวดล้ อม ซึง่ จะได้ รับการทบทวนเป็ นประจําทุกปี เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการลด
ภาระให้ กบั สิง่ แวดล้ อม
2. บริษัทจะส่งเสริมความพยายามในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมด้ วยการลด
การใช้ สารอันตราย ลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน
3. บริษัทจะส่งเสริมการประหยัดพลังงานในกิจกรรมและพยายามบรรเทาปั ญหาภาวะโลกร้ อน
4. บริ ษัทจะนํามาตรการต่างๆ มาใช้ เพื่อลดการเกิดของเสียและส่งเสริ มการนํากลับมาใช้ ใหม่ โดยมีจดุ มุง่ หมาย
เพื่อสร้ างสังคมแห่งการนํากลับมาใช้ ใหม่
5. บริษัทจะพยายามสร้ างโลกสีเขียวโดยการปลูกต้ นไม้ และปรับปรุงสภาพแวดล้ อม ควบคูไ่ ปกับการพิทกั ษ์
สภาพแวดล้ อมตามธรรมชาติและบรรเทาผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา
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6. บริษัทจะนํามาตรการเชิงป้องกันมาใช้ เพื่อขจัดปั ญหามลพิษด้ านสิง่ แวดล้ อมที่อาจเกิดขึ ้นจากการระบายนํ ้า
เสียและการรั่วไหลของนํ ้ามันหรื อสารพิษจากสํานักงานและโรงงาน
7. บริษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับทังหมดที
้
่ซงึ่ เกี่ยวข้ องกับการพิทกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อม
8. เราจะแจ้ งให้ พนักงานทุกคนทราบนโยบายสิง่ แวดล้ อมและจะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการพิทกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อม
ให้ พนักงานทุกคน
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