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นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด )นชาชน(

นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในการดาเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) ได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of
Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ของบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และยังทาให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทาให้เกิด
ความเชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจของบริษั ทต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิ ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่ง
ผลกาไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสิ นใจในเรื่องสาคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
(1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องประกาศกาหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้ง
ข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้
บริษัทจะนาข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
(2) ในกรณี ที่ ผู้ ถือ หุ้ น ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ว มประชุ มด้ ว ยตัว เอง บริษั ท จะเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง
แบบใดตามที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
(3) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่ การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่ง
แสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาใน
การประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
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(4) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
(5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคาถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ
และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม
(6) บริ ษั ท จะสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ บั ต รลงคะแนนเสี ย งในทุ ก วาระ เพื่ อ ความโปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน
(7)

บริษัทจะจัดให้มีบุคคลากรที่เป็นอิสระทาหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ
(8) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทารายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนในสาระสาคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็น ข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่
สาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทจะจัดให้มีการบันทึกวีดีทัศน์ภาพ
การประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้และใช้อ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทจะนาผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งรายงาน
การประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
(9) บริษัทจะอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปัน
ผลด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็ค
ชารุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทได้กาหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) บริ ษั ท จะแจ้ ง ก าหนดการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รวมทั้ ง วาระการประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ กาหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะจัดทาและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน
เว็บไซต์ของบริษัทเช่นกัน
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(2) บริษัทจะอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น รายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระ
เพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้
ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่า บริษัทจะเพิ่ม
วาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่
(3) ในการดาเนินการประชุม ผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้น ทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถ
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธาน
ในที่ประชุมจะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ รวมทั้งจะมิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสาคัญซึง่ ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนการตัดสินใจ
(4)

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน

(5) บริษัทได้กาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อย
ก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึก ส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ ามมิให้กรรมการที่มีส่ ว นได้เสี ยอย่างมีนัยส าคัญในลั กษณะที่จะไม่
สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ
(6) บริษัทได้กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
โดยห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ ทราบข้อมูลภายในนาข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่ว ยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือนาข้อมูลนั้นไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
หรือกระทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย
นอกจากนี้ บริ ษัทยั งได้กาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้ บริห ารที่มีห น้าที่รายงานการถือครองหลั กทรัพย์ตาม
กฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจาและเปิดเผยในรายงานประจาปีของบริษัท
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Interested Persons)
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้
ถือหุ้นและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการ
สนับสนุนและข้อคิดเห็ นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินการและการพัฒนาธุรกิจของ
บริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับ
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การดูแลอย่างดี นอกจากนี้ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้คานึงถึงสิ ทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตาม
แนวทางดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น

: บริษัทจะดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผล
การดาเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว รวมทั้งดาเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือ
หุ้น

พนักงาน

: บริ ษัท จะปฏิ บั ติ ต่ อพนั กงานทุ ก รายอย่ า งเท่ าเที ยม เป็ น ธรรม และให้ ผ ลตอบแทนที่
เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
และศั กยภาพของพนั กงานอย่ างสม่ าเสมอ เช่น การจัด อบรม การสั ม มนา และการ
ฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้
กาหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น การห้ า มใช้ ข้ อ มู ล ภายในอย่ า ง
เคร่งครัด เป็นต้น

คู่ค้า

: บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
ของบริ ษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทารูปแบบสั ญญาที่เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่
คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
สั ญ ญาอย่ า งครบถ้ ว น และป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในทุ ก ขั้ น ตอนของ
กระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า

: บริ ษัทรับ ผิ ดชอบต่อลู กค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสิ นค้าและบริการ
รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด
เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการ
หลังการขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท รวมทั้งยัง
จัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม
เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่าง
รวดเร็ว
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เจ้าหนี้

: บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสาคัญ รวมทั้ง การชาระ
คืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง

: บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย
รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

สังคมและ
ส่วนรวม

: บริษัทใส่ใจและให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของผู้ คนที่มีส่ ว นเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท และส่ งเสริมให้ พนักงานของ
บริษัทมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัท
พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและ
สังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทดาเนินกิจการอยู่

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทาผิดทาง
กฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดาเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
(2) บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทาหน้าที่
ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเป็นประจา
รวมทั้งจะเผยแพร่ ข้อมู ล ของบริ ษัท ข้อมูล ทางการเงินและข้อมูล ทั่ว ไปของบริษัท ให้ แก่ผู้ ถือหุ้ น นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การ
รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอทั้งภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ ของ
บริ ษั ท จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ทั น สมั ย อยู่ เ สมอ ซึ่ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วรวมถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ งบการเงิ น ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัท กฎบัตรต่าง ๆ เป็นต้น
(3) บริ ษั ท ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษัท และสารสนเทศทางการเงิน ที่ ป รากฏใน
รายงานประจาปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ และจะจั ดให้มีรายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทาคาอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุก
ไตรมาส
(4) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จานวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และ
ความเห็นจากการทาหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจาปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและ
รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทและบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย
(5)

บริษัทจะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

(6) บริษัทจะจัดให้มีรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการ
บริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป
และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวรวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่า วได้พร้อมด้วยเหตุผล
โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1.

โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถ
เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทโดยเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมี
บทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด )นชาชน(

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่เป็นผู้บริหารจานวน 2
ท่าน (Executive Directors) และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจานวน 5 ท่าน (Non-executive Directors)
โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจานวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัททั้ง
คณะอันจะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระ
การดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดารงตาแหน่งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
สามารถเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของ
บริษัท ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจานวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่
ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ
และคาสั่งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กาหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(1)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจานวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อ
ทาหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน
และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
(2)

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อเป็นการ
แบ่งแยกหน้าที่ในการกาหนดนโยบายภาพรวม และการกากับดูแลจากการบริหารงานประจา โดยกรรมการอิสระ
จะได้รับการเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ บริ ษัทได้จั ดให้ มีเลขานุการบริษัท เพื่อทาหน้าที่ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้
คาแนะนาในเรื่องข้อกาหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด )นชาชน(

2.

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้าที่
กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษัท รวมทั้งกากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถื อหุ้นภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่
กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
(1)

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนาเสนอที่
ประชุ ม คณะกรรมการได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบนโยบายดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ การจั ด ท าคู่ มื อ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัท
จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจาทุกปี
(2)

หลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้กาหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้
(ก)

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

(ข)

จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า

(ค) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
(ง)

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

(จ)

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
(3)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ โดยกาหนดให้ผู้ที่มี

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด )นชาชน(

ส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัท
ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอานาจอนุมัติในรายการดังกล่าว
บริษัทมีนโยบายในการทารายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่
สอดคล้ องกับ กฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1)
(4)

การควบคุมภายใน

บริษัทได้จั ดให้มี ระบบการควบคุมภายในเพื่อการกากับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งใน
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อทา
หน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบที่วางไว้
(5)

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกากับดูแล
ให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
(6)

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชี
มาประชุมร่วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในร ายงาน
ประจาปี
3.

การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจาเป็น โดยมีการกาหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็น
ประจา บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการทุกท่านล่ ว งหน้ าไม่น้ อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นเร่งด่วน และจะจัดให้มีการบัน ทึกรายงานการประชุมและ

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด )นชาชน(

จัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง ควร
จัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและ
ทันเวลา
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมี
หนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดาเนินงาน โดยมีการกาหนดหั วข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมิน
ดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นและนาเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินใน
ภาพรวมในรายงานประจาปี
4.

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยจะคานึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วน
ผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจาปี โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัทเป็น
สาคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจานวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบ
กับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยจะคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
5.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการ
บริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทาเป็นการ
ภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้
ในกรณีที่มีการเปลี่ ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติห น้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และ
แนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด )นชาชน(

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและ
พนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกาหนด
ช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา
ผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทางานมากขึ้นและให้สามารถทางานแทนกันได้
นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

นายติรวัฒน์ สุจริตกุล
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)

