
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ของ  

บริษทั อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 เพื่อให้บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัท”)
สามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างเป็นอสิระและป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการใชข้อ้มลูภายใน
ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กรรมการหรือกรรมการบริหารของบริษัท ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผูบ้รหิารในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิไบโอเอทานอล ธุรกจิแป้งมนัส าปะหลงั หรอืธุรกจิอื่นใด ซึ่งเป็นกจิการ
ทีม่สีภาพเช่นเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั (รวมเรยีกว่า “ส่วนไดเ้สยีและ/หรอืความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์”) บริษัทจึงได้มีการก าหนดนโยบายป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์
เพิ่มเติม นอกเหนือจากนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้
ประกาศใชไ้ปแลว้ ดงันี้ 
 
1. การแต่งตัง้กรรมการ กรรมการบริหาร 

1.1 การแต่งตัง้กรรมการหรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทั ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 ทัง้นี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรหิาร และพนกังานในระดบั
ผูบ้รหิารของบรษิทัจะตอ้งไม่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 

1.2 บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการหรอืกรรมการบรหิารทีอ่าจมสี่วนได้เสยี
หรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั จะตอ้งแจง้รายละเอยีดความสมัพนัธ ์สว่นไดเ้สยี และความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นหนังสอืส่งให้บรษิทัรบัทราบ เพื่อที่บรษิทัจะได้จดัส่งรายละเอยีดดงักล่าว
ให้แก่ผู้ถอืหุ้นทุกรายรบัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อมมีตแิต่งตัง้ โดย
เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูต้ดิตามและประสานงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

2. การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร 

2.1 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรอืเลขานุการบรษิทัหรอืบุคคลทีก่รรมการผู้จดัการใหญ่มอบหมาย
จะต้องน าเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิัทหรอืคณะกรรมการบรหิาร ที่คาดว่าเป็นวาระที่มี
เนื้อหาทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอือาจมสี่วนไดเ้สยีระหว่าง บรษิทั กบั กรรมการ
และ/หรอืกรรมการบรหิาร และ/หรอืผูถ้อืหุ้นใหญ่ ของบรษิทัที่ประกอบธุรกจิไบโอเอทานอล ธุรกจิแป้ง
มนัส าปะหลงั หรอืธุรกจิอื่นใด ซึ่งเป็นกจิการที่มสีภาพเช่นเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของ
บรษิทั หรอืวาระที่กรรมการหรอืกรรมการบรหิารท่านใด อาจมสี่วนได้เสยีตามพระราชบญัญตัิบรษิัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และ/หรอืพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยระบุชื่อและเนื้อหาวาระดงักล่าว ประเดน็ความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ และรายชื่อกรรมการหรอืกรรมการบรหิารทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยีหรอืมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาก่อนการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุม
คณะกรรมการและ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร (แลว้แต่กรณี) 



 

 
 

2.2 เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปด้วยความรัดกุมและชัดเจน 
คณะกรรมการตรวจสอบมสีทิธขิอใหก้รรมการหรอืกรรมการบรหิารทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ ชี้แจงขอ้มูลเพิม่เตมิ ส่งเอกสาร หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมี
ข้อมูลเพยีงพอในการพิจารณาว่าวาระดงักล่าวเป็นวาระที่มเีนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือไม่  โดยในกรณีดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งต่อกรรมการหรือ
กรรมการบรหิารทีอ่าจมสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (แลว้แต่กรณี) ในโอกาสแรกที่
สามารถกระท าได้ ซึ่งกรรมการหรอืกรรมการบรหิารรายนัน้ ๆ จะต้องด าเนินการตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบร้องขอ ภายใน 2 วันท าการหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งให้กรรมการหรือ
กรรมการบรหิารทีอ่าจมสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์รบัทราบ 

2.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาว่าวาระดังกล่าว เขา้ข่ายเป็นวาระที่มเีนื้อหาที่อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีกรรมการท่านใดอาจมีส่วนได้เสีย คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะแจง้หรอืด าเนินการใหม้กีารแจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิารทราบถงึ
ประเดน็ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้พรอ้มทัง้รายชื่อกรรมการหรอืกรรมการบรหิารทีอ่าจ
มสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ไปพร้อมหนังสอืเชญิประชุมคณะกรรมการหรอืคณะ
กรรมการบรหิาร 

 ทัง้นี้ บรษิทัจะงดการสง่เอกสารประกอบการพจิารณาและรายงานการประชุมของวาระทีอ่าจ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการและ/หรอืกรรมการบรหิารทีอ่าจมสีว่นได้
เสยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2.4 หากกรรมการหรอืกรรมการบรหิารที่มรีายชื่อในหนังสอืเชญิประชุมว่าเป็นผูท้ีอ่าจมสี่วนได้
เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ประสงค์ที่จะชี้แจงเพิม่เติมก็สามารถท าได้ โดยจะต้องชี้แจง
ขอ้มูลเพิม่เตมิ ส่งเอกสาร หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมขีอ้มูลเพยีงพอในการ
พจิารณาตัดสินอีกครัง้ว่าเป็นผู้มสี่วนได้เสียหรอืมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์หรอืไม่ โดยจะต้อง
ด าเนินการพร้อมทัง้จดัส่งขอ้มูลและเอกสารให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 2 วนัท าการ นับแต่
วนัที่บรษิัทได้น าส่งหนังสอืเชิญประชุมคณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิาร ทัง้นี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะด าเนินการพจิารณาอกีครัง้ในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้ และด าเนินการแจ้งผลการ
พิจารณาก่อนการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร โดยผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบในครัง้นี้ถอืเป็นทีส่ ิน้สุด 

2.5 กรรมการหรอืกรรมการบรหิารที่มสี่วนได้เสยีหรอืความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิัท 
จะต้องไม่เขา้ร่วมการประชุมและงดออกเสยีงลงคะแนนในวาระทีต่นเองมสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรอืในวาระทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าเป็นวาระทีอ่าจมสี่วนได้
เสยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ในการนี้ ผลการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบถอื
เป็นทีส่ ิน้สุด และกรรมการหรอืกรรมการบรหิารดงักล่าวจะตอ้งปฏบิตัติามผลการพจิารณาดงักล่าวอย่าง
เคร่งครดั 



 

 
 

ทัง้นี้  วาระที่อาจมีส่วนได้เสียข้างต้นไม่รวมถึง นโยบายทัว่ไปในการด าเนินกิจการ 
งบประมาณประจ าปี งบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล การ
เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ การแต่งตัง้กรรมการ และการก าหนดราคาเสนอขายหุน้ IPO ของบรษิทั เป็นตน้ 

2.6 กรรมการของบรษิทัทุกท่าน รวมถงึกรรมการหรอืกรรมการบรหิารทีม่สี่วนไดเ้สยีและความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัจะต้องยดึถอืและปฏบิตัติาม Fiduciary Duty ส าคญัของกรรมการ 4 
ประการอย่างเคร่งครดั ได้แก่ การปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความระมดัระวงั (Duty of Care) การปฏบิตัหิน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Duty of 
Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา (Duty of 
Disclosure) โดยกรรมการหรอืกรรมการบรหิารทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ในกลุ่มของบรษิทัที่
ประกอบธุรกิจไบโอเอทานอล ธุรกิจแป้งมันส าปะหลัง หรือธุรกิจอื่นใด ซึ่งเป็นกิจการที่มีสภาพ
เช่นเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั จะต้องลงนามรบัทราบในหนังสอืรบัรองเรื่องการ
ไม่น าข้อมูลภายในของบรษิัทไปใช้แสวงหาประโยชน์ตามแบบฟอร์มที่บรษิัทก าหนด โดยค ารบัรอง
ดงักล่าวจะยงัคงมผีลใชบ้งัคบัต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วนั หลงัจากที่กรรมการหรอืกรรมการบรหิารพน้จาก
การด ารงต าแหน่งดงักล่าวแลว้ เวน้แต่ขอ้มลูภายในดงักล่าว เป็นขอ้มลูทีไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเป็นการ
ทัว่ไปแลว้ 

3. บทลงโทษ และการด าเนินการทางกฎหมาย 

ความผดิทีเ่กดิขึ้นจากการทุจรติ ประพฤตมิชิอบ และการน าขอ้มูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วน
ตน หรอืประโยชน์ของบรษิทัอื่นทีต่นเองเป็นผูถ้อืหุ้น กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้ง รวมถงึ
ความผดิตามพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัจะด าเนินการถงึทีสุ่ดทัง้ทางแพง่และอาญา 

ทัง้นี้ เพื่อใหน้โยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นปัจจุบนัเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
และการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสอดคล้องกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ  จึงก าหนดให้มีการทบทวน
นโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อย่างสม ่าเสมอหรอืเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงใดๆตามความ
เหมาะสม 

 
  พจิารณาทบทวนและประกาศ 
ณ วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 

   
                                                                              (นายพลากร สุวรรณรฐั) 

                                                                                ประธานคณะกรรมการ 

                                                                  บรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน)



 

 
 

 
แผนภาพแสดงกระบวนการพจิารณารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

หมายเหตุ :  
/1  คณะกรรมการตรวจสอบมสีทิธขิอใหก้รรมการหรอืกรรมการบรหิารทีอ่าจมสี่วนไดเ้สยีและ/หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ชีแ้จงขอ้มลู
เพิม่เตมิ ส่งเอกสาร หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมขีอ้มูลเพยีงพอในการพจิารณา ซึ่งกรรมการหรอื กรรมการบรหิาร
รายนัน้ๆ จะตอ้งชีแ้จงภายใน 2 วนัท าการหลงัจากทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดแ้จง้ใหท้ราบ 
 
/2  บรษิทัจะงดการส่งเอกสารประกอบการพจิารณา และรายงานการประชุมของวาระทีอ่าจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ให้แก่
กรรมการหรอืกรรมการบรหิารทีอ่าจมสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์   
 
/3  หากกรรมการหรอืกรรมการบรหิารทีอ่าจมสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ประสงค์ที่จะชี้แจงเพิม่เตมิสามารถท าได้โดย
จะต้องชี้แจงขอ้มูลเพิม่เตมิ ส่งเอกสาร หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมขีอ้มูลเพยีงพอโดยจะต้องด าเนินการพร้อมทัง้
จดัส่งขอ้มูลและเอกสารใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 2 วนัท าการ นับแต่วนัทีบ่รษิทัไดน้ าส่งหนังสอืเชญิประชุมคณะกรรมการและ/
หรอืคณะกรรมการบรหิาร โดยผลการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบในครัง้นี้ถอืเป็นทีส่ิน้สุด 
 

กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร  
ซึง่ม ีConflict ตอ้งไม่เขา้ร่วมประชุม
และงดออกเสยีงในวาระนัน้ๆ /2 /3 

กรรมการบรษิทั / 
กรรมการบรหิาร 

ทุกคนมสีทิธอิอกเสยีง 

ไม่ใช่ 

วาระการประชุมของคณะกรรมการ
บรษิทั / คณะกรรมการบรหิาร 

ใช่ / ไม่แน่ใจ 

ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร 
พจิารณาตนเองว่า ม ีConflict of Interest 

ในวาระการประชุมใดหรอืไม่ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / 
เลขานุการบรษิทั พจิารณาว่า 

วาระมเีนื้อหาเขา้ขา่ย  
Conflict of Interest 

กรรมการบรษิทั / 
กรรมการบรหิาร 

ทุกคนมสีทิธอิอกเสยีง 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / 
เลขานุการบรษิทั เสนอเรือ่งให ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 
พจิารณา /1  



 

 
 

วนัที ่XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

เรื่อง  การใหค้ ารบัรองเรื่องการไม่น าขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชแ้สวงหาผลประโยชน์ 

เรยีน  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการบรหิาร 

 บรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้   [นาย/นาง/นางสาว]  ระบุ ชื่อ-นามสกุล     ในฐานะ  ระบุต าแหน่ง  ของบรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล 

จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขา้พเจา้เป็นตวัแทนทีไ่ดร้บัเสนอชื่อจาก [บรษิทั ไทยออยล์ เอทานอล จ ากดั บรษิทัในกลุ่ม 

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน)] / [บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั โดยไดร้บัการเสนอชื่อจากกลุ่มบรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน)] / [บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั โดยไดร้บัการเสนอชื่อจากกลุ่มบรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)] ซึ่ง

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพื่อแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งดงักล่าวในบรษิทั โดยทีข่า้พเจา้ถอืเป็นบุคคลทีม่ส่ีวนไดเ้สยีและมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั เนื่องจากขา้พเจา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัใน

กลุ่มผูถ้อืหุน้ทีป่ระกอบธุรกจิทีม่สีภาพเช่นเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ในการนี้เพื่อป้องกนัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ และ/หรอืการใชข้อ้มลูภายใน ขา้พเจา้ขอใหค้ ารบัรอง ดงัต่อไปนี้ 

1. ส ำหรบักรรมกำรรำยใหม่ - ขำ้พเจำ้เป็นกรรมกำรหรือกรรมกำรบริหำรไดร้บัแต่งตัง้จำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

ตำมกำรประชุม [สามญั/วิสามญั ผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่X/25XX เมื่อวนัที ่XXXXXXXXX] โดยขำ้พเจำ้ไดแ้จง้ส่วน

ไดเ้สียและควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับรษิัทของขำ้พเจำ้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำร

ประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ดงักล่ำว ซี่งต่อมำที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติแต่งตัง้ใหข้ำ้พเจำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร

หรือกรรมกำรบรหิำรของบรษิัท 

ส ำหรบักรรมกำรรำยเก่ำ  - ขำ้พเจำ้เป็นกรรมกำรหรือกรรมกำรบรหิำรไดร้บัแต่งตัง้จำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ตำมกำรประชมุ [สามญั/วสิามญั ผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่X/25XX เมือ่วนัที ่XXXXXXXXX]  หรือ ที่ประชมุ

คณะกรรมกำรบรษิัท ตำมกำรประชมุ ครัง้ที ่X/25XX เมือ่วนัที ่XXXXXXXXX 

 

2. ขำ้พเจำ้ขอใหค้  ำรบัรองว่ำขำ้พเจำ้จะไม่น ำขอ้มลูภำยในของบรษิัทที่ได้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการ

หรือกรรมการบริหารของบริษัท ไปใช้แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ส่วนตน หรือ

ผลประโยชน์ของบรษิทัและ/หรอืกิจการอื่น ที่ขา้พเจ้าหรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งของขา้พเจา้เป็นกรรมการ 

ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ พนักงานและลูกจา้ง หรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

 

3. ขา้พเจา้จะปฏบิตัติามนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษิทั นโยบายการดแูลเรื่องการ

ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย จรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และ



 

 
 

นโยบายอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ทีี่บรษิัทจะถอืปฏิบตัเิพิม่ เตมิในอนาคตซึ่งเป็นไป

ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

 

4. ขา้พเจา้ทราบดวี่าตนเองมส่ีวนไดเ้สยีและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั และจะไม่เขา้ร่วมการ

ประชุมและงดออกเสยีงลงคะแนนในวาระทีข่า้พเจา้มส่ีวนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอื

ในวาระทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่าเป็นวาระทีข่า้พเจา้อาจมส่ีวนไดเ้สยีหรอือาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ในการนี้ ขา้พเจา้ยอมรบัว่าผลการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

ถือเป็นที่สิ้นสุด และจะปฏิบตัติามผลการพจิารณาดงักล่าวอย่างเคร่งครดั อย่างไรก็ด ีขา้พเจ้าทราบว่า

ขา้พเจา้มสีทิธทิีจ่ะชี้แจงขอ้มูลเพิม่เตมิ ส่งเอกสาร หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

พจิารณาตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษิทั   

 

ทัง้นี้ วาระทีอ่าจมส่ีวนไดเ้สยีขา้งต้นไม่รวมถงึ นโยบายทัว่ไปในการด าเนินกจิการ งบประมาณประจ าปี 

งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  การแต่งตัง้กรรมการ     

การเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ และการก าหนดราคาเสนอขายหุน้ IPO ของบรษิทั เป็นตน้ 

 

5. ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้เขา้ใจถงึบทบาท ภาระหน้าที ่และความรบัผดิชอบในการด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการและ/หรือกรรมการบริหารของบริษัทที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  ความ

ระมดัระวงั และความซื่อสตัยสุ์จรติ เยีย่งวญิญชูนผูป้ระกอบธุรกจิพงึกระท าเพื่อประโยชน์สงูสุดของบริษทั

เป็นส าคญั ตามทีก่ าหนดในมาตรา 89/7 89/8 89/9 89/10 89/11 89/18 และ 89/19 แห่งพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการปฏิบตัิให้เป็นไปตามที่

ก าหนดในมาตรา 80 และ 86 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 

6. ค ารบัรองขา้งต้นมผีลตัง้แต่ [วนัทีร่ะบุในหนังสอืฉบบันี้  - กรณีกรรมการรายเก่า] หรอื [วนัทีข่า้พเจา้เริม่

เข้ารบัต าแหน่งกรรมการและ/หรือกรรมการบริหารของบริษัท - กรณีกรรมการรายใหม่] จนถึงวนัที่

ขา้พเจา้พน้จากการด ารงต าแหน่งกรรมการและ/หรอืกรรมการบรหิารของบรษิทัไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 90 

วนั 

 

ลงชื่อ 

..................................................................................... 

 (          [ระบุ ชื่อ-นามสกุล]        ) 

 [ระบุต าแหน่ง] 

 


