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หลักการที่ 5: การป้ องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการประสงค์ทจ่ี ะป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์สว่ นตัวของบุคลากรของบริษทั และผลประโยชน์ของ
บริษทั ในการติดต่อ กับคูค่ า้ และบุคคลอื่น จึงได้กาํ หนดนโยบาย ดังนี้
1. การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั กําหนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อดูแลและป้องกันมิให้กรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง ซื้อขาย
หลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื ในทางมิชอบ ดังนี้
- กรรมการและพนักงานจะปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของ ตลท. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ และ/หรือต่อสาธารณชน
โดยเท่าเทียมกัน
- กรรมการและพนักงานจะไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้รบั ในฐานะกรรมการหรือพนักงานบริษทั ในทางที่มชิ อบ หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บริษทั
- การเปิ ดเผยข้อมูลที่มผี ลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดย
บุคคลทีท่ าํ หน้าทีโ่ ฆษกของบริษทั เท่านัน้ ทีส่ ามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้
- ห้ามมิให้กรรมการและพนักงานทีเ่ กี่ยวข้องและรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับงบการเงินซือ้ และ/หรือ ขายหุน้ 45 วันก่อนการ
เปิ ดเผยข้อมูลและ 24 ชัวโมงหลั
่
งการเปิ ดเผยข้อมูล สําหรับสารสนเทศทีม่ นี ัยสําคัญอื่นๆ ห้ามมิให้กรรมการและ
พนักงานทีร่ ขู้ อ้ มูลซือ้ ขายหุน้ นับตัง้ แต่วนั ทีท่ ราบข้อมูลและ 24 ชัวโมงภายหลั
่
งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- ในกรณีทก่ี รรมการ หรือผูบ้ ริหารระดับสูง รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภาวะประสงค์ทจ่ี ะซื้อหรือขายหุน้
ของบริษทั จะต้องแจ้งความประสงค์ในการซือ้ หรือขายหุน้ ดังกล่าวมายังเลขานุ การบริษทั อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า
ก่อนทําการซือ้ ขาย
2. การป้ องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายที่จะมิให้มกี ารขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวและผลประโยชน์ ของบริษทั โดยได้กําหนดเป็ น
หลักการไว้ ดังนี้
- กรรมการหรือพนักงานทีป่ ระสงค์จะเป็ นกรรมการหรือทีป่ รึกษาในบริษทั องค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้อง
ไม่ขดั ต่อประโยชน์และการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยตรง รวมทัง้ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อน
- กรรมการต้องแจ้งรายละเอียดของความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการทราบ รวมทัง้ ให้พจิ ารณา
งดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น และ/หรือ ลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระดังกล่าว หรือจะไม่เข้าร่วม
ประชุมในระเบียบวาระดังกล่าวเลย หรือขอไม่รบั เอกสารระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือลาออกจาก
ตําแหน่งกรรมการ
- เปิ ดเผยรายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั นอกจากนัน้ กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ต่อหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องตามกฎหมาย และให้เลขานุ การบริษทั แจ้งผลการรายงานพร้อมการประชุม
คณะกรรมการ
- พนักงานต้องไม่กู้ยมื เงินจากคู่ค้าของบริษทั บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่ดําเนินธุรกิจกับบริษทั ยกเว้นสถาบันการเงิน
เนื่องจากอาจมีอทิ ธิพลต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะตัวแทนบริษทั
- กําหนดขัน้ ตอนการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและอํานาจอนุ มตั ิ รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูลทีช่ ดั เจน ตามประกาศของ
ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการ ตลท. โดยฝา่ ยเลขานุ การบริษทั ทําหน้าทีส่ อบทานประเภทของรายการและ

15

หลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดี
บริ ษทั ผลิ ตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อํานาจอนุมตั แิ ต่ละประเภทและเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก 6 เดือน รวมทัง้ ได้มกี ารเปิ ดเผย
ไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
3. การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย
บริษทั กําหนดแนวปฏิบตั เิ รื่องการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร เพื่อความโปร่งใสและป้องกัน
ปญั หาการขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า เมื่อกรรมการและผูบ้ ริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วมหรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือเกิดความขัดแย้งกับบริษทั มีสว่ นได้เสียโดยตรงหรือโดย
อ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ทําขึน้ หรือเข้าถือหลักทรัพย์ในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ ภายใต้หลักการดังนี้
1. บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
การรายงานข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปตามนิยามของบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/1 ของ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ฯ ได้แก่
1. บุคคลทีม่ อี าํ นาจควบคุมกิจการของบริษทั และในกรณีทบ่ี ุคคลนัน้ เป็ นนิตบิ ุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการของ
นิตบิ ุคคลนัน้ ด้วย
2. คูส่ มรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลตาม 1
3. นิตบิ ุคคลทีบ่ ุคคลตาม 1 และ 2
2. นิตบิ ุคคลทีต่ อ้ งรายงาน
การรายงานข้อมูลของนิตบิ ุคคล ให้รายงานเฉพาะข้อมูลของนิตบิ ุคคลทีม่ ี หรือคาดว่าจะมีธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
หรือบริษทั ย่อยตามมาตรา 89/14 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ เท่านัน้
3. กําหนดการรายงานข้อมูล
เลขานุ การบริษทั จะส่งแบบรายการให้กรรมการ และผูบ้ ริหารพิจารณาสอบทานเป็ นรายไตรมาส โดยกรรมการจะต้อง
แจ้งยืนยันความถูกต้องของข้อมูล หรือแจ้งเปลีย่ นแปลงข้อมูลภายใน 7 วันหลังสิน้ ไตรมาส หรือภายใน 7 วันหลังทราบ
ว่ามีการเปลีย่ นแปลงข้อมูล
4. การเก็บรักษาเอกสาร
เลขานุ การบริษัทเป็ น ผู้จ ดั เก็บเอกสารต้นฉบับ และจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ป ระธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้
พนักงาน
ในกรณีท่พี นักงานและบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีสว่ นร่วม หรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษทั จะต้องแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/กรรมการผูจ้ ดั การทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร
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