
 

1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ปรับปรุงคร้ังที่ 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนรู้ตอบรับทดสอบ 

▪ เรียนรู้ทำความเข้าใจ 

▪ ตอบรับ CG และแจ้ง

งานสว่นตัวใน e-HR 

▪ ทดสอบใน WeShare 

สงสยัให้ถามก่อนทำ 

▪ ผู้บงัคับบญัชา 

▪ สว่นงานที่

รับผิดชอบ 

▪ CG Hotline: 4050 

 

 

พบการฝ่าฝืนแจง้ทนัท ี

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ico@bangchak.co.th 

โทร : 0 2335 4566 
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สำหรับนำส่งส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

  

 ข้าพเจ้าตระหนักถึงหน้าที่ของกรรมการในฐานะผู้นำและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้ 

ข้าพเจ้าได้อ่านและศึกษานโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บางจากฯ (มหาชน) รวมถึงเข้าใจ

และยอมรับนโยบายดังกล่าว โดยพร้อมที่จะนำนโยบายตลอดจนจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีที่มี

อยู่และที่จะมีข้ึนในอนาคต เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

 

 

 

ลงช่ือ ...................................................................... 

       (………………..………………….………………) 

        กรรมการ 

วันที่ .................................................................... 
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แบบแจง้การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดแูลกิจการทีด่ ี 

และขอ้มลูความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(CG Commitment and Conflicts of Interest Disclosure Form) 

 

พนกังานเข้าระบบ e-HR > Employee Self Service (ESS) > e-Conflict of Interest 

 

 การกรอกข้อมูลแบบแจ้งผ่านระบบออนไลน์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานรับทราบและ

ยอมรับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแจ้งข้อมูลงานส่วนตัวนอกเหนือจาก

งานในหน้าที่ของพนักงาน รวมถึงบิดามารดา พ่ีน้อง คู่สมรส และบุตร โดยพนักงานจะต้องกรอก

ข้อมูล ในกรณีดังต่อไปนี ้ 

▪ เมือ่เขา้เป็นพนกังานใหม ่

▪ ปีละ 1 คร้ัง (หลังการปรับปรุงนโยบายฯ ประจำปี จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)   

▪ ทุกคร้ังเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู 

  เม่ือพนักงานกรอกข้อมูล ระบบจะส่งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ (ต้ังแต่ระดับผู้จัดการหรือ

รักษาการผู้จัดการ) และฝ่ายตรวจสอบภายใน (IA) จะพิจารณาว่าลักษณะงานดังกล่าวมีความเส่ียงที่

จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ซ่ึงถือเป็นการขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

หรือไม ่
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการทีดี่ 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 

หรือบรรษัทภิบาล หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการ

กำกับดูแล รวมทั้ งกลไกมาตรการที่ ใช้กำกับการ

ตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซ่ึง

รวมถึง  

(1)  การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลัก

(objectives)  

(2)  การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมัติ

แผนงานและงบประมาณ และ 

(3)  การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการ

ด ำ เนิ น ง าน   เพ่ื อ ก าร บ ริ ห าร จั ด ก าร ที่ มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้

มี ส่วน ได้ เสียทุก ฝ่าย ทั้ งนี้  บ ริษัทฯ กำหนด

รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นดังนี้ 

 หน้า 
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 3.2 การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 38 

 3.3 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 40 

 3.4 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 42 

 3.5 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 44 

 3.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 47 

4. การต่อต้านคอร์รัปชัน 48 

ภาคผนวก 53 

▪ ประกาศแนวปฏิบัติเร่ืองนโยบายงดการรับของขวัญ (No Gift Policy) 54 

▪ แบบขออนุมัติการบริจาคเพ่ือการกุศล และการสนับสนุนเพ่ือธุรกิจของบริษัทฯ 55 
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▪ แบบขอความเห็นชอบการไปดำรงตำแหน่งอ่ืนฯ ของผู้อำนวยการข้ึนไป 

▪ แบบแสดงเจตนาความต้องการซ้ือ-ขายหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ล่วงหน้า 
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www.cgthailand.org 
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สารการกำกับดูแลกิจการทีดี่ 

จากประธานกรรมการ 

 

 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะ

ส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการบริหาร

จัดการที่มีมาตรฐาน มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึง ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น

ลายลักษณ์อักษร ต้ังแต่ปี 2546 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่พนักงานทุกคนได้มี

ส่วนร่วมคิดร่วมกำหนดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มุ่งสร้างความรู้ความ

เข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างจิตสำนึกในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการ

ทำงานประจำวัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยได้

ติดตามศึกษาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทบทวนและปรับปรุงนโยบายฯ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท และพนักงาน

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือเป็น

ตัวอย่างที่ดี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า พวกเราทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับวัฒนธรรมพนักงาน “เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” เพ่ือการ

เติบโตอย่างย่ังยืนต่อไป 

 

 

 

(นายพิชัย ชุณหวชิร) 

ประธานกรรมการ 

  



 

6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ปรับปรุงคร้ังที่ 17) 

สารการต่อต้านคอร์รัปชัน 

จากประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักว่าการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จะสามารถสร้างความเช่ือมั่นและความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้

เสียทุกฝ่าย รวมถึงจะช่วยสร้างความเติบโตแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ธุรกิจจะสามารถเติบโตได้อย่างย่ังยืน ส่วนหนึ่งจะต้อง

มีสังคมที่มีความย่ังยืนปราศจากการคอร์รัปชัน เพราะปัญหาคอร์รัปชันนอกจากจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการ

พัฒนาในด้านต่างๆ แล้ว ยังลดทอนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และสร้างความเสียหายแก่สังคมและ

ประเทศชาติโดยรวม 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหาคอร์รัปชัน โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ได้ร่วมมือ

กับภาคเอกชนประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมภาคเอกชนต่อต้านคอร์รัปชันใน “การประชุมระดับชาติว่าด้วยการ

สร้างแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย” ต่อมาในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ เป็น 1 

ใน 22 บริษัทแรกที่ผ่านการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC: Thailand’s 

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบไว้ในนโยบายการกำกับดูแล

กิจการที่ดี และรณรงค์เน้นย้ำการต่อต้านทุจริตภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านหลากหลายช่องทาง รวมถึง

กิจกรรม CG Day เป็นประจำทุกปี พร้อมกันนี้ ยังได้จัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในหมวดที่ 4 ของ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง

ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกธุรกิจและรายการใน

ทุกประเทศและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อีกทั้งกำหนดมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ 

รวมถึงจะมีการสอบทานมาตรการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกฎหมายธุรกิจ 

และรักษาไว้ซ่ึงช่ือเสียงของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายนี้โดย

ทั่วกัน 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันใช้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนของบริษัท  

บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการนำมาตรการที่เก่ียวข้องไปปฏิบัติกับบริษัท

ร่วม หรือ บริษัทอืน่ทีบ่ริษัทมอีำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัด

สัมมนาคู่ค้า ประจำปี เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทฯ เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริตและเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองต่อไป 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลคร้ังที่ 3/2556 เมื่อ

วันที่ 20 สิงหาคม 2556 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมคร้ังที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 27 

สิงหาคม 2556 

 

(นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย 

จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจาก

พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง 

และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์

ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ทั้งนี้ กรณีฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับข้อร้องเรียนว่าอาจมีการ

กระทำความผิด จะมีการต้ังคณะกรรมการสอบสวนซ่ึงเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเร่ือง

ดังกล่าวเพ่ือพิจารณาสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบ ดังนี ้

เร่ืองที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  

▪ การกระทำผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัทฯ หรือการทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน  

▪ ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง  

▪ เร่ืองที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือช่ือเสียงของบริษัทฯ 

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)  

เลขที่  2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ช้ัน 8 ถนนสุขุมวิท  

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  

E-mail:   ico@bangchak.co.th  

โทรศัพท์ :   0  2335  4566 

 

กลไกการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

▪ จัดทำระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และกำหนดบทลงโทษ สำหรับเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย 

▪ การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระทำได้โดยผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เท่านั้น  

▪ ถือเป็นหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจส่ัง

การที่สมควร เพ่ือคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับ

ภยันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเน่ืองมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือ

การให้ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
การสอบถามหรือเสนอแนะการสอบถามหรือเสนอแนะ  

หากพนักงานมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน  

ติดต่อได้ทีส่่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

สายด่วน CG Hotline: 4050 

mailto:ico@bangchak.co.th
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หมวดหมวดท่ี 1ท่ี 1  

บทท่ัวไปบทท่ัวไป  

1.1 วิสยัทศัน ์พันธกิจ ค่านยิม วัฒนธรรมองค์กร และวัฒนธรรมพนกังาน 

1.2 หลกัสำคัญพ้ืนฐาน 6 ประการ 

1.3 ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการทีดี่ 
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ข้อมลูทัว่ไป 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) เร่ิมก่อต้ังข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2527 โดยมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือ 

“ดูแลความมั่นคงด้านพลังงานและมีส่วนร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย” จนถึงปัจจุบัน 

บริษัทฯ ยังคงยึดถือหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยเห็นได้จากการกำหนดวิสัยทัศน์ 

ค่านิยม พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และวัฒนธรรมพนักงาน อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการ

ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
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หลกัสำคัญพ้ืนฐาน 6 ประการของการกำกับดูแลกิจการทีดี่ 

 
                                                                                                                                        * อาร์-ที-วี 

1. Accountability (รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ)  

 การดำเนินการหรือตัดสินใจใดๆ อย่างรอบคอบ รัดกุม ภายใต้เหตุผลสนับสนุนที่เช่ือโดยสุจริตว่าเพียงพอและ

พร้อมยอมรับผลจากการกระทำเหล่านั้น 

2. RResponsibility (สำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ)  

 การมุ่งมั่นและทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความ

รับผิดชอบน้ีรวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองที่ต้องเรียนรู้และเพ่ิมขีดความสามารถที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ 

3. TTransparency (โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้)  

 การมุ่งมั่นดำเนนิธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส มีหลักฐานอ้างอิง และสามารถตรวจสอบช้ีแจงได้ 

4. EEquitable Treatment (ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน) 

 การปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความความยุติธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องและให้ความเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก 

5. VVision to Create Long-term Value (มีวิสัยทัศน์สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการระยะยาว) 

 การดำเนินการทางธุรกิจเพ่ือให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และนำพาบริษัทไปสู่ “การ

เติบโตด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน” รวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการบั่นทอนคุณค่าดังกล่าวไปสู่

เป้าหมาย 

6. EEthics (มีคุณธรรมและจริยธรรม) 

การประพฤติปฏิบัติที่ดี ต้ังอยู่บนหลักความถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือสร้างคุณค่าจนเกิดเป็นวัฒนธรรมพนักงาน 

คือ “เป็นคนดี มีความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน” 
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ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการทีดี่ 

 

การกำกับดแูลกิจการที่ดีช่วยสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มสีว่นไดเ้สยีและสงัคมโดยรวม และสร้างคณุค่าให้

กิจการอย่างยั่งยืน ซ่ึงนำพาไปสู่ผลดีต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ 

• สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบระยะยาว 

• ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

• เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม 

• สามารถปรับตัวได้ดีภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลง 
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หมวดท่ี หมวดท่ี 22  

จรรยาบรรณจรรยาบรรณ  

2.1 จรรยาบรรณธุรกิจ 

2.2 จรรยาบรรณพนกังาน 

2.3 จรรยาบรรณการจดัหาพัสดุ 
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2.1 จรรยาบรรณธุรกิจ  

 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่น

กฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมายซ่ึงบังคับใช้กับการดำเนินธุรกิจในทุกประเทศ 

โดยพนักงานให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีต

ประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละท้องถ่ิน อีกทั้งเคารพหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสากล 

2. การต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน

คอร์รัปชัน (หมวดที่ 4) อย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงและตรวจสอบ 

ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม  

3. การจัดให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร 

 คุณธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจัยสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ ดี ของบริษัทฯ เป็น 

ธรรมเนียมปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร ต้ังแต่กรรมการจนถึงพนักงาน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท

ตระหนักดีว่าองค์กรที่ปราศจากคุณธรรมและจริยธรรม ไม่สามารถดำรงความย่ังยืนอยู่ในธุรกิจได้ 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบสอดคล้องกับสังคม ส่ิงแวดล้อม และ

ประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงมุ่งมั่นปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง

ทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ และเพ่ือนบ้านรอบโรงกล่ัน ให้สอดคล้องกับความต้องการแต่ละกลุ่ม 

5. ความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตามแนวทางของมาตรฐานสากล 

ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างถูกต้อง

โปร่งใสเพ่ือให้เกิดผลในทางที่ดีที่สุด รวมถึงผลักดันความใฝ่รู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่อยู่เสมอ  

6. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 การบริหารงาน การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

และมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและ

ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย มี

ความเท่าเทียมกันและน่าเช่ือถือ  
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2.2 จรรยาบรรณพนักงาน 

 

พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ เพ่ือประสิทธิภาพ และการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. การปฏิบัติตนของพนักงาน  

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

เอาใจใส่ และเคร่งครัดต่อการดำเนินกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ

การพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ 

1.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ เป้าหมายและแผนงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องด้วย

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด  

1.3 ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ

ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพ่ือประโยชน์ตนหรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่าย

ตรวจสอบภายในรับทราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้นได้ 

2. การปฏิบัติต่อพนักงานอื่น  

2.1 เคารพสิทธิผู้อ่ืน และไม่กล่าวร้ายต่อผู้อ่ืนโดยปราศจากข้อมูลความจริง 

2.2 พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

2.3  ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการอัน

แสดงถึงความไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา 

2.4  ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน  

3. หน้าที่เฉพาะผู้บริหาร 

3.1 การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน หรือตำแหน่งอ่ืนใดในองค์กรธุรกิจของประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และ

ผู้บริหารต้ังแต่ผู้อำนวยการข้ึนไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน เว้นแต่การไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนจะต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

3.2 ผู้บริหาร1 ที่มีความประสงค์ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้ฝ่าย

ตรวจสอบภายในทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

3.3 ผู้บริหาร1ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ของตน คู่สมรส

หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซ่ึงบุคคล

ข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เม่ือมีกรณี

ดังต่อไปนี้    

 
1 ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา  ผู้ซ่ึงดำรงตำแหนง่เทียบเท่าผู้

ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชหีรือการเงินทีเ่ป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไป

หรือเทียบเท่า 
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▪ ตนหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องมีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

▪ ตนหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

3.4 ผู้บริหารต้องงดซ้ือขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย  1 เดือน และ

หลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน                                                                                        

4. การรับหรือให้ประโยชน์ 

ไม่เรียก ไม่รับ หรือยินยอมจะรับ รวมถึงให้ หรือเสนอจะให้ ส่ิงที่ไม่เหมาะสม เช่น เงิน ส่ิงของหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดกับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้แทนจำหน่าย ผู้ขายสินค้าและบริการให้บริษัทฯ หรือบุคคล

อ่ืนใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ  

5. การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

5.1 ไม่พึงรับหรือให้การเล้ียงรับรอง ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของ

รัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ  

5.2 ไม่รับของขวัญหรือส่ิงของอ่ืนใดไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาส กรณีได้รับของขวัญหรือส่ิงของอ่ืน

ใดและไม่สามารถส่งคืนได้ให้นำส่งแก่ส่วนพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานของบริษัทฯ เพ่ือการ

กุศลหรือสาธารณประโยชน์ต่อไป (ตามแนวปฏิบัติ No Gift Policy) 

6. การจัดทำรายงานและงบการเงิน 

 ลงรายการบัญชี จัดทำรายงานและงบการเงิน ต้องถูกต้องตรงกับรายการที่เกิดข้ึนจริงตามมาตรฐาน

การบัญชีที่ยอมรับทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้ 

7. การรักษาช่ือเสียงของบริษัทฯ 

หลีกเล่ียงการกระทำใดๆ อันอาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ หรือสร้างความเสียหายแก่

บริษัทฯ รวมถึงพึงรักษาเกียรติและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ียอมรับในสังคม  

8. การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ 

 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่นำไปใช้เพ่ือการอ่ืนนอกเหนือจาก

ธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึงต้องเคารพทรัพย์สินของผู้อ่ืน 

  “ทรัพย์สิน” หมายถึง ทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี 

ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธ์ิ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับท่ีไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 

อาทิ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล  

9. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

9.1 รักษาและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอ่ืน 

9.2 ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ  คู่ค้า  และผู้มีส่วนได้เสียไป

ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำไปใช้ด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับ

อนุญาต 

9.3 รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทำท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรืออาจ

นำไปสู่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทใดๆ เก่ียวกับ

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของบุคคลอ่ืน  

10. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

10.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ 

อย่างเคร่งครัด 
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10.2 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาการทำงาน

และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 

11. การใช้ข้อมูลภายใน  

11.1 เก็บรักษาและจัดให้บุคคลที่ได้รับข้อมูล เก็บรักษาข้อมูลความลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อ

ราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) โดยมีวิธีในการเข้าถึงที่เหมาะสมและไม่

เปิดเผยให้กับพนักงานหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง  

11.2 ไม่ใช้ข้อมูลภายใน ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เช่น แผนงาน รายได้ 

มติ การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคา เป็นต้น ซ่ึงทำให้

บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม เพ่ือประโยชน์ของตนหรือบุคคลอ่ืนในการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิ

ชอบ 

12. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 พนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงการมีกิจกรรม

หรือการกระทำอันอาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรหรือแบ่ง

ผลประโยชน์จากบริษัทฯ 

12.1 การแข่งขันกับบริษัทฯ 

 พนักงานไม่พึงประกอบการ  ดำเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเป็นการแข่งขัน หรืออาจเป็นการ

แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ 

12.2 การแสวงหาประโยชน์จากกิจการส่วนตัวกับบริษัทฯ 

 พนักงานทุกคนควรจะเปิดเผยธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบข้ึนเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือ

ญาติ พ่ีน้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ มีผลประโยชน์อันจะมีผลกระทบให้เกิดการขัดผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจได้ เช่น 

▪ ร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ 

▪ ดำรงตำแหน่งใด หรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัทฯ 

▪ ทำการค้าสินค้าหรือบริการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อ่ืน 

12.3 พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ หากทำให้พนักงานกระทำการ หรือละ

เว้นการกระทำการที่ควรทำตามหน้าท่ี หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าท่ี ในกรณีที่พนักงานได้

หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทาง

มรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
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การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

พนักงานทุกคนมีหน้าที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเม่ือพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ 

หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้

เสียอ่ืน รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง  
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2.3 จรรยาบรรณการจัดหาพัสดุ 

 

เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเก่ียวกับการจดัซ้ือและจัดจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ

รักษาภาพพจน์ที่ ดีของบริษัทฯ ไว้อย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดหลักเกณฑ์อันเก่ียวกับ

จรรยาบรรณของการจัดซ้ือและจัดจ้าง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทั้งบริษัทฯ ไว้  

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. การรับของขวัญ การรับเลี้ยง และการให้ความชอบพอเป็นพิเศษ 

1.1 การรับของขวัญหรือของกำนัล 

 ไม่รับของขวัญหรือส่ิงของอ่ืนใดไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาส กรณีได้รับของขวัญหรือส่ิงของอ่ืนใด

และไม่สามารถส่งคืนได้ ให้นำส่งส่วนพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานของบริษัทฯ เพ่ือการกุศลหรือ

สาธารณประโยชน์ต่อไป (ตามแนวปฏิบัติ No Gift Policy) 

1.2 การรับเล้ียง 

 การรับเล้ียงให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและควรหลีกเล่ียงหากไม่จำเป็น ในกรณีที่จำเป็น ควรจะ

ผลัดกันออกค่าใช้จ่าย  

1.3 การให้ความชอบพอเป็นพิเศษ 

ละเว้นการทำความสนิทชิดชอบกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด จนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนคิดไปว่าน่าจะเกิดความไม่

ยุติธรรมข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะทำให้ผู้ค้ารายอ่ืนเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมทำการค้า

กับบริษัทฯ จนทำให้บริษัทฯ เสียภาพลักษณ์ได้ 

2. ความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซ้ือและจัดจ้าง 

2.1 การจัดซ้ือ ไม่ควรดำเนินการจากการเจาะจงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยเฉพาะ 

หรือพยายามเลือกคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมีเหตุผล

สนับสนุนอย่างเพียงพอและมีความจำเป็นเท่านั้น 

2.2 การเชิญผู้เข้าร่วมเสนอราคาควรจะต้องเลือกสรรผู้ค้าที่ดี และสนใจต่อการประมูลนั้นๆ การเชิญ

ผู้ค้าที่เพียงเพ่ือให้ครบจำนวนตามระเบียบโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน 

จะทำให้การจัดหาขาดคุณภาพ และขาดความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทฯ และต่อผู้ค้าที่ดีรายอ่ืนๆ ด้วย 

2.3 ผู้ค้าทุกรายจะต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูลและเง่ือนไขต่างๆ โดยเสมอภาคอย่างเดียวกัน ซ่ึงเป็น

ลายลักษณ์อักษร กรณีอธิบายด้วยวาจา ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร 

2.4 ในกรณีที่ทำการประมูลแล้วไม่ตัดสินใจซ้ือหรือจ้าง ควรจะบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ และถ้ามีการ

ประมูลคร้ังต่อไป ผู้ที่เสนอรายเดิมจะต้องได้รับโอกาสเท่าๆ กันด้วย 

3. การปฏิบัติตนต่อคู่ค้า 

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย ควรจะเป็นในรูปของการสร้างความมั่นใจต่อกันด้วยความสุจริต

และความยุติธรรม พึงปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพชน 

3.2 ระเบียบปฏิบัติและวิธีการต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดข้ึนจะต้องแสดงให้ผู้ค้าทราบทันทีนับแต่ผู้ค้าสมัคร

เข้ามาเป็นผู้ค้ากับบริษัทฯ และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปล่ียนแปลง 

3.3 การตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงาน ตลอดจนข้ันตอนการจ่ายเงิน ควรกระทำอย่างรวดเร็วรัดกุม

และให้ความยุติธรรมกับผู้ค้า ผู้ที่จงใจทำให้เกิดความล่าช้าเป็นการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณเช่นกัน 
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3.4 ละเว้นการช่วยผู้ค้าที่ทำงานบริษัทฯ ด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษีที่พึงจะเสีย

ให้กับรัฐ 

4. ลำดบัการเลอืกซ้ือสนิค้า 

4.1 ควรพิจารณาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ซ่ึงนอกจากเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศแล้ว

ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อีกด้วย 

4.2 ไม่ควรซ้ือสินค้าผลิตภัณฑ์ใดๆ จากผู้ผลิตอ่ืน หากบริษัทฯ และบริษัทในเครือผลิตได้และ 

มีจำหน่ายอยู่ในตลาด ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นจริงๆ เช่น มีอุปสรรคในเร่ืองการมีจำหน่าย ณ จุดที่

ต้องการ หรือมีคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น หรือให้ประโยชน์มากกว่า 
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การกำกับดูแลกิจการท่ีดีการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  

3.1 คณะกรรมการบริษัท และ คณะอนกุรรมการ 

3.2 การบริหารความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน 

3.3 สทิธิและความเทา่เทียมกันของผู้ถือหุ้น 

3.4 บทบาทของบริษัทต่อผู้มสี่วนไดเ้สีย 

3.5 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

3.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามยั สิง่แวดลอ้มและพลงังาน 
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3.1 คณะกรรมการบริษัท และ คณะอนุกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการ

กำกับดูแลใหกิ้จการมผีลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเช่ือถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้

เสียเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึง

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 

ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ

คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

 

แนวปฏิบัติ 

 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่มากกว่า 15 คน และ

กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมี

คุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีการกีดกันทางเพศหรือความแตกต่าง 

อ่ืนใด 

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯ 

ได้กำหนดให้กรรมการอสิระต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม2 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยให้นับรวมการถือ

หุ้นของผู้ที่เก่ียวข้อง3 ของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย 

 
2 ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมี

นัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอ่ืนใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงคือบุคคลที่เข้า

ลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 

 (ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

 (ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทนั้นได้ 

 (ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซ่ึงรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนนิงานของบริษัทให้ปฏิบติัตามคำส่ังของตน

ในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนนิงานของบริษัท 

 (ง)  บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบในการดำเนนิงานของบริษัทเย่ียงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลทีม่ี

ตำแหนง่ซ่ึงมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้น 

3  ผู้ทีเ่ก่ียวข้อง (พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258) หมายถึง  

 (1)  คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว 

 (2)  บุตรที่ยังไมบ่รรลุนติิภาวะของบุคคลดังกล่าว 

 (3)  ห้างหุ้นส่วนสามัญทีบุ่คคลดังกล่าวหรือบคุคลตาม (1) หรือ (2) เปน็หุ้นส่วน 

 (4)  ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เปน็หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัด ความรับผิดที่

มีหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด 

 (5)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดทีบุ่คคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกิน ร้อยละ

สามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนัน้ หรือ 

 (6)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดทีบุ่คคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้น

รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนัน้ 

 (7)  นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 สามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนติิบุคคล 
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(2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ 

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย

เป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัทฯ 

(3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ4 กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ

อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

สำนักงานสอบบัญชีซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ปี 

(6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม

หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่

น้อยกว่า 2 ป ี

(7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย

กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(9)  ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้วกรรมการ

อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท

 
4  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หมายรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับ

สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง

พฤติการณ์อ่ืนทำนองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ

บริษัทฯ หรือต้ังแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เก่ียว

โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับ

รวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
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ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ ทั้งนี้ นิยาม

กรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรอบรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจน้ำมัน 

ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือธุรกิจที่ เก่ียวข้องอ่ืนๆ อาทิ สำรวจและผลิต

ปิโตรเลียม โรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน เป็นต้น ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้าน

กฎหมาย ด้านการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ด้านสังคม 

ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบริหารความเส่ียงและภาวะวิกฤติ ซ่ึงมีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 

คน เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านบัญชีและการเงิน และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 

คน เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่   

4. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระและต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงไม่ดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการที่ได้จัดต้ังข้ึน เพ่ือให้มีความชัดเจนใน

การแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กรณีประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระต้องมีกรรมการ

อิสระมากกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมด หรือแต่งต้ังกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนด

วาระการประชุมคณะกรรมการ 

5. กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเพ่ือความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เปา้หมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ค่านิยมองค์กร ลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง นโยบายการกำกับดูแล

กิจการที่ดี และข้อมูลอ่ืนที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. กรรมการต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เก่ียวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตรอันได้แก่ หลักสูตร 

Director Accreditation Program (DAP) ห รื อ ห ลั ก สู ต ร  Director Certification Program 

(DCP) หรือเทียบเท่า เพ่ือเพ่ิมทักษะความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างสม่ำเสมอ 

 

คณุสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2554 เร่ือง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือ

บุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี 

3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

4. มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ สำหรับผู้ที่เคยเป็น

กรรมการมาก่อนต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ผ่านมา 

5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือ

ผู้บริหารท้องถ่ิน เจ้าหน้าทีห่รือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง  

 

การสรรหากรรมการ 

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  

มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี

ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ

บริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และ

จัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพ่ือกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการ
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สรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ

และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director 

Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ 

โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 

ความหลากหลายของกรรมการ 

การสรรหากรรมการจะคำนึงถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่างๆ ซ่ึง

รวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ โดยไม่ได้จำกัดเพศ อายุ เช้ือชาติ 

สัญชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอ่ืนใด 

 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ

ซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 

(Accountability to Shareholders) 

2. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอย่างย่ังยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

2.1 คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้

องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 

(1)  การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

(2)  การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนนิงาน 

2.2 ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน คณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล 

(governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี ้

(1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

(competitiveness and performance with long-term perspective) 

(2)  ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

(ethical and responsible business) 

(3)  เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม (good corporate 

citizenship) 

(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลง (corporate resilience) 

2.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

ระมัดระวัง (duty of care) และซ่ือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การ

ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2.4 คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขต

การมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน 

ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

3. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความย่ังยืน (Define Objectives that 

Promote Sustainable Value Creation) 

3.1 คณะกรรมการควรกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) 
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เป็นไปเพ่ือความย่ังยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้ง

กิจการ ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 

3.2 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลา

ปานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ

กิจการโดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 

4. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

4.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด

องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์

และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ 

4.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ

และการดำเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมอิีสระ 

4.3 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและ

ชัดเจนเพ่ือให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ 

4.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้าง

และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กร

ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะส้ันและระยะยาว 

4.5 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและจัดสรร

เวลาอย่างเพียงพอ 

4.6 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของ

บริษัทย่อยและกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง 

รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย 

4.7 คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบั ติหน้าที่ ประจำปีของคณ ะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการ

พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย 

4.8 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

บทบาทหน้าท่ี ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน

สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

อย่างสม่ำเสมอ 

4.9 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือ

สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ  

5. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People 

Management) 

5.1 คณะกรรมการควรดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และ

ผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคล่ือนองค์กร

ไปสู่เป้าหมาย 

5.2 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

5.3 คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร

และการดำเนินงานของกิจการ 
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5.4 คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์และแรงจูงใจทีเ่หมาะสม 

6. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business) 

6.1 คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ

ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม 

6.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายของ

องค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของ

กิจการ 

6.3 คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพ่ือให้

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างย่ังยืน 

6.4 คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ

องค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือให้กิจการสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 

7. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control) 

7.1 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

7.2 คณะกรรมการต้องจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และอิสระ 

7.3 คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนได้ระหว่าง

บริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรใน

ทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกับบริษัท

ในลักษณะที่ไม่สมควร 

7.4 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่

ชัดเจนและส่ือสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพ่ือให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง 

7.5 คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการช้ี

เบาะแส 

8. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial 

Integrity) 

8.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่

เก่ียวข้อง 

8.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ

ชำระหนี ้
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8.3 ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั่นใจ

ได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้

ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

8.4 คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทำรายงานความย่ังยืนตามความเหมาะสม 

8.5 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุน

สัมพันธ์ที่ทำหน้าท่ีในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้

เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา 

8.6 คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

9. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication 

with Shareholders) 

9.1 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองสำคัญของบริษัท 

9.2 คณะกรรมการควรดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี

ประสิทธิภาพ และเอ้ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

9.3 คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป

อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

10. เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตน

หรือ ผู้ อ่ืน  รวม ถึงงด ซ้ือขายหลักท รัพ ย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่ าวงบการเงินอย่างน้ อย  

1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน 

11. กรรมการที่มีความประสงค์ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

12. รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กิน

ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิ ติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซ่ึงบุคคลข้างต้นเป็น  

ผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเป็นประจำทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมือ่มีกรณีดังต่อไปนี้                                                                                                

▪ ตนหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องมีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย 

▪ ตนหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

13. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้ไม่เกิน 2 บริษัท โดยไม่กระทบการดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน ของกรรมการ (ณ วันที่แก้ไขนโยบายฯ 

19 ส.ค.59) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร สามารถดำรงตำแหน่ง

กรรมการในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัท บางจากฯ ได้ไม่จำกัด 

 

บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ ซ่ึงเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท 

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร  

2. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม

และการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการทีดู่แลให้เร่ืองสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 
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4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหา

สำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน  

5. ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับทุกเร่ืองที่นำสู่ที่ประชุม รวมถึง

ประเด็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงาน

ของฝ่ายจัดการแต่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวัน 

 

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ ในเร่ืองต่างๆ รวมถึง 

▪ วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะส้ันและระยะยาว  

▪ แผนงานและงบประมาณประจำปี  

▪ การลงทุน ดำเนินโครงการต่างๆ ทำสัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม  

▪ การปรับโครงสร้างการบริหาร  

▪ นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

▪ การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

▪ การกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

▪ การแต่งต้ังกรรมการที่ออกระหว่างป ีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 

▪ การกำหนดรายช่ือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

▪ การแต่งต้ังพนักงานต้ังแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ข้ึนไป 

▪ การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแล

บริษัทดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ ในเร่ืองดังต่อไปนี ้

▪ การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำป ี

▪ การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

▪ การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ 

▪ การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหาร

การจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

▪ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

▪ การดูแลให้มีการเปดิเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเช่ือถือ 

 

คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำเนินการ ในเร่ืองดังต่อไปนี ้

▪ เร่ืองที่คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ กล่าวคือ การ

จัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการได้อนุมัติแล้วตาม

กรอบนโยบายที่กำหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจหรือการทำงานของฝ่าย

จัดการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น 

▪ เร่ืองทีม่ีข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าท่ีหลักเก่ียวกับการดำเนิน

กิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทให้

เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซ่ือสัตย์ 

สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และตามความจำเป็น โดยมี

กำหนดการประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี  

2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างน้อย 2 

คร้ังต่อปี เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วม

ด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม  

3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ส่งหนังสือนัดประชุมแก่กรรมการหรือผู้แทนของ

กรรมการไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์

ของบริษัทฯ อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น โดยฝ่ายบริหารมี

หน้าที่ต้องให้สารสนเทศที่เหมาะสมและทันเวลาแก่คณะกรรมการบริษัท โดยได้รับสารสนเทศที่

เก่ียวข้องล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้อง 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานความถูกต้องก่อนการรับรองรายงานการประชุมในการประชุม

คร้ังถัดไป 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละคร้ังควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จำนวนกรรมการทั้ งหมดและใน การลงมติควรมีกรรมการเข้ าร่วมประชุม ไม่ น้ อยกว่า  

3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

6. กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดใน 

แต่ละปี (กรณีมีการประชุม 12 คร้ัง/ปี ไม่ควรน้อยกว่า 9 คร้ัง) 

7. ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเร่ืองที่จะเข้าวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือ

กับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเร่ืองอ่ืนที่สำคัญเป็น

วาระการพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

8. ก่อนการพิจารณาวาระการประชุม กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียและบันทึกไว้ในรายงานการ

ประชุม โดยกรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมใน

วาระดังกล่าว  

9. คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพ่ิมเติมได้จากฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมาย  

10. ในกรณี ที่จำเป็น คณ ะกรรมการบริษัทสามารถขอความเห็นที่ เป็นอิสระจากที่ป รึกษาหรือ 

ผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกเก่ียวกับการดำเนินกิจการ โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

 

วาระการดำรงตำแหน่ง 

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซ่ึงกรรมการที่ออกตามวาระนั้น

อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควร

เกิน 3 วาระติดต่อกัน (นับต้ังแต่ปี 2551 เป็นต้นไป) เว้นแต่กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่จะดำรง

ตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติ

หน้าท่ีของกรรมการรายดังกล่าว และช้ีแจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น ในส่วนกรรมการ

อิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระคร้ังแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป ให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุผลถึงความจำเป็นดังกล่าว และให้ถือเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ  

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
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1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

4. ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 

5. ศาลมีคำส่ังให้ออก 

 

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ทั้งในรูปแบบของ

การประเมินตนเองรายบุคคลด้วยตนเอง (Self-Evaluation) และแบบไขว้ (Cross-Evaluation) รวมถึง

การประเมินตนเองรายคณะ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลงานและปัญหาสำหรับการพัฒนาการ

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  

2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์โดยมี

การทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง รวมถึงเผยแพร่หลักเกณฑ์ ข้ันตอนและผลการประเมินในรายงาน

ประจำปีของบริษัทฯ  

ทั้งนี ้คณะกรรมการอาจพจิารณาจดัให้มทีีป่รึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนิโนการดังกล่าวไว้ในรายงาน

ประจำปี 

 

 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมต่อคร้ังที่มาประชุม และโบนัส) 

สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่

ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and 

Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคนและมอบหมายหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบเพ่ิมข้ึน โดยค่าตอบแทนกรรมการเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจ

ให้แก่ผู้ถือหุ้น  

 

ขอ้กำหนดของคณะกรรมการบริษัท เร่ือง แผนการสืบทอดตำแหนง่และการพฒันาผู้บริหารระดับสงู 

 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเป็นการเตรียม 

สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง 

และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่รายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  รวมถึงได้กำหนดนโยบายการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ว่า หากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือพนักงานต้ังแต่ระดับ

ผู้อำนวยการอาวุโสข้ึนไปสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้

พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พัฒนา ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/

ผู้จัดการใหญ่ หลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/

ผู้จัดการใหญ่ 

 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มั่นใจว่าประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/

ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงมีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
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โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร” เพ่ือทำ

หน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานเป็นประจำทุกปี ถึงส่ิงที่ได้ทำไปในระหวา่งปี และควรพิจารณาควบคู่กับ

แผนสืบทอดตำแหน่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้วางแนวทางการพัฒนาเพ่ิมเติม โดยให้มีการ

หมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อม

ในการบริหารองค์กรโดยรวม  
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คณะอนกุรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำ

หน้าที่ศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท 

 

แนวปฏิบัติ 

 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นเคร่ืองมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 

เพ่ือให้ความมั่นใจว่าการดำเนินการขององค์กรเป็นไปตามข้อกำหนดและการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

จรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์และการทุจริต คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้

องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน และมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี

หรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

4. ให้หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน  (The Chief Audit Executive) ของบริษัทฯ เป็น

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่าง 

ถูกต้องและเพียงพอ  

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของ

กระบวนการบริหารความเส่ียง 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย 

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา รายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการ

ได้มาและจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

5. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเร่ืองข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบ

จากฝ่ายจัดการ 

6. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เก่ียวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและ

สอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ 
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7. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

เสนอค่าตอบแทน และเสนอถอดถอนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี

ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  

9. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในให้

มีความสัมพันธ์และเก้ือกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เก่ียวกับการตรวจสอบด้านการเงิน 

10. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากำลังของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

11. พิจารณา แต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของ หัวหน้า ผู้บริหาร

งานตรวจสอบภายใน (The Chief Audit Executive) รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

12. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

13. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ

กระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่  

▪ รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

▪ การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน  

▪ การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่

ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ

รายงานว่า มีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

14. สอบทานและให้ความเห็น แบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน  โครงการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)  

15. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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การประชุม  

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง เพ่ือพิจารณางบการเงินรายไตรมาส 

และเร่ืองอ่ืนๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองจำเป็นเร่งด่วนอ่ืนๆ ตามแต่จะเห็นสมควร  

2.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำส่ังของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง 

กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัด 

ประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้  

3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ 

จำนวนกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ แต่งต้ังจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

4. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการ 

ตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  

5. การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก 

เสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด  

6. กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  

7. การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์

เสมือน ได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ กรรมการตรวจสอบได้ลงลายมือช่ือรับรองไว้ทุกคน  

8. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

9. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราว 

ถัดไป เพ่ือทราบทุกคร้ัง  

วาระการดำรงตำแหนง่ 

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งเพ่ิมและถอดถอนจาก

กรรมการตรวจสอบ 

2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

▪  ครบกำหนดตามวาระ 

▪  พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

▪  ลาออก 

▪  ตาย 

▪  ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

▪  คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

4. การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ย่ืนใบลาออก พร้อมช้ีแจงเหตุผลการลาออกต่อประธาน

กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และแจ้งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ 

5. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้

คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ได้รับ

แต่งต้ังจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน พร้อมแจ้งให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ 

 

 



 

35 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ปรับปรุงคร้ังที่ 17) 

คา่ตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 

 

2.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซ่ึงต้องมี

กรรมการอิสระเกินกว่าก่ึงหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

หรือความเช่ียวชาญในด้านการบริหารงานบุคคล 

2. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ  

3. ให้คัดเลือกกรรมการ 1 คน ในคณะเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1. กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่  

2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท  

3. กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่  

4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเห็นชอบและนำเสนอต่อ 

ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ ต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

6. ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

7. ปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระการดำรงตำแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี  

2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งต้ังต่อไปได้อีก

วาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

3. ในกรณีที่กรรมการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ/หรือ

กรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งต้ังกรรมการอ่ืนทดแทนกรรมการซ่ึงพ้นสภาพ

ฯ ดังกล่าว โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทนซ่ึงตนแทน 
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คา่ตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 

 

3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 

องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กรประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซ่ึงอย่างน้อย 1 

คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความชำนาญด้านการ

บริหารความเส่ียง  

2. บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด 

3. ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร 

2. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดับขององค์กร 

4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. กรรมการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทในคราว

ถัดไป 

6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระการดำรงตำแหน่ง 

1. กรรมการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี  

2. กรรมการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กรที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระ

หนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

3. ในกรณีที่กรรมการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กรและ/หรือกรรมการ

บริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งต้ังกรรมการอ่ืนทดแทนกรรมการซ่ึงพ้นสภาพฯ 

ดังกล่าว โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความ

เส่ียงทั้งองค์กรซ่ึงตนแทน 

คา่ตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 
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4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการอย่าง

น้อย 1 คน มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากล 

2. ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลต้องเป็นกรรมการอิสระ 

3. ให้ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท 

2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี 

3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

4. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

วาระการดำรงตำแหน่ง 

1.  กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี  

2. กรรมการบรรษัทภิบาลที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งต้ังต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

3. ในกรณีที่กรรมการพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและ/หรือกรรมการบริษัท ให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งต้ังกรรมการอ่ืนทดแทนกรรมการซึ่งพ้นสภาพฯ ดังกล่าว โดยมี

วาระการดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาลซ่ึงตนแทน  

คา่ตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 
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3.2 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

 

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือให้การดำเนินงาน

บรรลตุามวัตถุประสงค์ รวมถึงปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง และลดความเสี่ยง

ด้านการทุจริต  โดยมีระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่มีช่วยให้

บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุ

เป้าหมายที่กำหนดไว้และเพ่ิมความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รองรับ

ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงและแข่งขันสูง โดยมีคณะกรรมการบริหาร

ค ว า ม เ ส่ี ย ง ทั้ ง อ ง ค์ ก ร  (Enterprise-wide Risk Management Committee: ERMC) ซ่ึ ง

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าท่ีกำหนดแนวทางการบริหาร พัฒนาระบบ

การบริหารความเส่ียงทั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกระดับขององค์กร

และควบคุมดูแลการบริหารความเส่ียงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ครอบคลุมความเส่ียงทาง

กลยุทธ์ การปฏิบัติการ การบริหารการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ และความเส่ียงสำคัญ

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ทบทวนปรับปรุง “คู่มือการ

บริหารความเส่ียง” เป็นประจำเพ่ือให้มีความทันสมัยอยู่เสมอและใช้เป็นแนวปฏิบัติในการสร้างความ

เข้าใจร่วมกันของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  

 

2. การควบคุมภายใน 

การควบคุมภายในขององค์กร ประกอบด้วยกรรมการและหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร  โดยมี

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการควบคุมภายใน (Internal Control Committee) ทำหน้าที่

กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเช่ือถือได้ของ

รายงานทางการเงินและการบัญชี และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ซ่ึงทำ

รายงานข้อมูลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร (Enterprisewide Risk 

Management Committee : ERMC) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายกฎหมายและกำกับองค์กร ทำ

หน้าที่ประสานงาน ประเมินผล ให้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กร 

โดยดำเนินการเพ่ือพัฒนา ตรวจสอบ และประเมินผลระบบควบคุมภายใน รวมถึงเป็นผู้ประสานงานและ

สนับสนุนพนักงานและหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินตามกระบวนการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการส่วนทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบระบบการควบคุมภายใน

ของส่วนงาน 
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3. การตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในเป็นส่ิงที่จำเป็นและสำคัญในการบริหารงานขององค์กร เน่ืองจากการตรวจสอบ

ภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และฝ่าย

บริหารเกิดความมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในที่องค์กรกำหนดขึ้น สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ได้ บริษัทฯได้จัดต้ังฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าท่ีให้คำปรึกษา

และตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่มี ว่ามีการปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ รวมทั้ง

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎ ระเบียบที่มี ช่วยค้นหา

ข้อบกพร่อง จุดอ่อนและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

และมีโครงสร้างหน่วยงานที่ทำให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ โดยสามารถรายงานตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ตลอดเวลา  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้มีการ

หมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน

หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกัน

หรือไม่โดยบริษัทจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่าง

น้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 
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3.3 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยใช้สิทธิผ่านการแต่งต้ังกรรมการเพ่ือทำหน้าที่แทน

ตนและมสีทิธิตัดสนิใจเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงที่สำคัญ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทตระหนัก

และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและจะไม่กระทำการ

ใดๆ อันเป็นละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพ้ืนฐานซ่ึงรวมถึง 

▪ สิทธิซ้ือขายและโอนหุ้น และสิทธิในส่วนแบ่งกำไร 

▪ สิทธิได้รับสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลา 

▪ สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา

พิจารณาเอกสารเชิญประชุมและข้อมูลต่างๆ ก่อนการประชุมมากข้ึน 

3. จัดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบรายงานประจำปี 

และหนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงมีคำช้ีแจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ 

ประกอบกับเอกสารการประชุม 

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ช้ีแจงล่วงหน้า ในประเด็นเก่ียวกับระเบียบวาระที่

นำเสนอของการประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการเข้า

ประชุม เพ่ือตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น 

5. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเจ้าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์จะ

ติดต่อสอบถามเก่ียวกับประเด็นตามวาระการประชุม และรวบรวมหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้า   

6. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

▪ สำรองที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ และจัดรถรับส่งผู้ถือหุ้นบริเวณสถานีรถไฟฟ้า (ถ้ามี) 

▪ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็ว  

▪ ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ

ความโปร่งใส 

7. จัดให้มีคนกลางทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ

ข้อบังคับบริษัทฯ 

8. ก่อนการประชุม จัดให้มีการช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพ่ือลงมติในแต่

ละระเบียบวาระ รวมถึงขอตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง  

9. ระหว่างการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและต้ัง

คำถาม รวมถึงบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม 

10. ในวาระเลือกต้ังกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมี

คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
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11. ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการบริษัท

เพ่ิมเร่ืองในวาระการประชุม รวมถึงขอคำอธิบายและแสดงความเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม 

12. หลังการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงมติที่ประชุมและผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงรายงานการประชุมจะเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางของตลท.  เว็บไซต์ของบริษัทฯ และนำส่งให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงแสดงความเห็นในที่ประชุม  

 

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

 

ผู้ถือหุ้นทกุรายพงึได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทจะ

กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน 

 

แนวปฏิบัติ 

 

1. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมถึงได้รับสารสนเทศที่จำเป็นเพียงพอและทันเวลาจาก

บริษัทฯ  

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในสารสนเทศเก่ียวกับ

บริษัทฯ 

3. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด  

4. ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับกรรมการอิสระในเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวกับสิทธิของตนได้โดยตรงผ่านทาง 

Email: ico@bangchak.co.th  

5. บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและสารสนเทศที่เก่ียวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วันและจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน 

6. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางในการลงคะแนนเสียงได้ 

ตลอดจนเสนอช่ือกรรมการอิสระเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

7. ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกต้ังกรรมการที่ผู้ถือหุ้น

สามารถเลือกต้ังได้เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกต้ังกรรมการ 1 คน   

8. กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว 

9. กรรมการและพนักงานมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ และการไม่หาประโยชน์ให้แก่

ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยอาศัยข้อมูลความลับของบริษัทฯ  
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3.4 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซ่ึง

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาใหม้กีระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ 

กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งค่ัง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ

ต่อไป   

 

แนวปฏิบัติ 

 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเคารพหลัก

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการ

คุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการส่ือสารสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนเพ่ือให้ ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

ในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เช่ือถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะ

ทางการเงินที่มั่นคงอย่างย่ังยืน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีช่องทางติดต่อผ่าน

เว็บไซต์และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ  

2. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการกีดกันทางเพศ กำหนดค่าตอบแทน 

สวัสดิการและผลประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมเป็นธรรมไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ค่าตอบแทนอิง

ตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะส้ัน

และระยะยาว เทียบเคียงกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ อีกทั้งจัดให้มีกองทุนสำรองเล้ียงชีพ ดูแล

สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย อบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ

และส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสการพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอ่ืน  

3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่นและความพึงพอใจ

สูงสุด โดยคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย รวมถึงให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างถูกต้อง

เพียงพอโดยไม่กล่าวเกินจริงอันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด พร้อมทั้งเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าและไม่

นำไปใช้เพ่ือประโยชน์โดยมิชอบ   

4. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า  

มีจรรยาบรรณในการจัดซ้ือจัดจ้างและเง่ือนไขสัญญาที่เป็นธรรม ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการ

ผลิตและให้บริการที่ได้มาตรฐาน ดูแลและติดตามให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง

เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้านคอร์

รัปชัน และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ร่วมกัน 

5. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 

ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส แข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่แข่งทางการค้าและ 

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับโดยวิธีการที่มิชอบ รวมถึงไม่ทำลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย

การกล่าวหาในทางร้าย 
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6. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้  

ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อกำหนดของสัญญา

และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเร่ืองเง่ือนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ 

ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหน้ีเกิดความเสียหาย กรณีท่ี

ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหา

แนวทางแก้ไข 

7. ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ 

ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับภาครัฐ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง

อย่างเคร่งครัด รวมถึงสนองตอบนโยบายของภาครัฐตามความจำเป็นเหมาะสมโดยสอดคล้องกับแนว

ทางการดำเนินธุรกิจ 

8. ความรับผิดชอบต่อเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่น สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ดูแลและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของเพ่ือนบ้านรอบโรงกล่ันและสังคมโดยนำความรู้และประสบการณ์

ทางธุรกิจมาสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงให้ความสำคัญกับระบบการจัดการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อมและพลังงานซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ  
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3.5 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

 

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเช่ือถือ 

 

แนวปฏิบัติ 

 

ขอบเขตนโยบาย (Scope of Content) 

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงบริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้

ข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทางการเงินอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นัก

ลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลและสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสำคัญอย่างที่สุดในการส่ือสารอย่าง

โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสม่ำเสมอ เก่ียวกับข้อมูลในอดีตและการสร้างมูลค่าในอนาคต ไม่

เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บ

ความลับทางธุรกิจเก่ียวกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ทั้งนี้นโยบายนี้จะ

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในการส่ือสาร เช่น รายงานประจำปี รายงาน

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว จดหมายถึงผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้

ยังรวมไปถึงการพูดโดยวาจาทั้งการประชุมหรือโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน  การให้ข้อมูลผ่าน

ทางเว็บไซต์ หรือส่ืออ่ืนๆ การให้สัมภาษณ์กับส่ือมวลชน และการแถลงข่าว เป็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่

จะให้นโยบายนี้ใช้กับบุคคลที่มีผลต่อการบริหารงานของบริษัทฯ (ตามที่ระบุในกฎหมาย) และสนับสนุนให้

บุคคลเหล่านั้นใช้นโยบายนี ้

ผู้มีหน้าทีใ่ห้ขอ้มลู (Authorized Spokesperson) 

บริษัทฯ จะส่ือสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เก่ียวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทฯ ที่ได้รับ

มอบหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยการที่ ดูแลหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  โดยมีหน้าที่หลักในการติดต่อ

ประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอ่ืนๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะ

ของบริษัทฯ และธุรกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ   

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและ

การเงิน อาจมอบหมายให้กับผู้บริหารระดับสูง และ/หรือผู้ใดในการให้การสัมภาษณ์และส่ือสารข้อมูลกับ

ส่ือสารมวลชนโดยมีขอบเขตอยู่ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมไปถึงกิจการที่เก่ียวข้อง ข้อมูล

ทั่วๆไป และข้อมูลด้านการเงินในอดีต และเร่ืองเก่ียวกับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ แต่บุคคลเหล่าน้ีไม่ได้

รับสิทธิในการส่ือสารกับนักวิเคราะห์ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องในการลงทุน  ทั้งนี้พนักงานอ่ืนจะไม่ได้รับอนุญาตให้

ส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจหรือข้อมูลบริษัทฯ เป็นการส่วนตัว ยกเว้นผ่านหน่วยงานที่มีหน้าที่เปิดเผย

ข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้สัญญารักษาข้อมูล

ความลับ  

สารสนเทศท่ีเปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ (Regular Information) 

สารสนเทศที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและ

รายงานของประธานกรรมการตรวจสอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการวิเคราะห์ โครงสร้างการถือ
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หุ้นและการจัดการ ปัจจัยเส่ียง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมการบริษัทยังได้

จัดทำรายงานเชิงอภิปรายประกอบในรายงานประจำปี เพ่ือขยายความเร่ืองที่สำคัญและยากที่จะเข้าใจและ

ช้ีแจงนโยบายทีส่ำคัญของบริษัทฯ เก่ียวกับการจัดการความเส่ียงในการดำเนินงานและการเงินเพ่ิมเติม อีก

ทั้งคณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีการเปิดเผยจำนวนคร้ังที่กรรมการและ/หรือ คณะอนุกรรมการแต่ละ

ท่านเข้าร่วมประชุมเปรียบเทียบกับจำนวนคร้ังของการประชุมคณ ะกรรมการบริษัทและ/หรือ

คณะอนุกรรมการไว้ด้วย  

สารสนเทศที่มีนัยสำคัญ (Material information) 

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต 

กลุ่มบุคคล หรือ บุคคลอ่ืนใด (รวมถึงนักลงทุน ส่ือมวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการ

เปิดเผยให้แก่สาธารณชนแล้ว กรณีที่มีความจำเป็นทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบ

บัญชี Underwriter ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอ่ืนๆ บริษัทฯ จะดำเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่า

บุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงความลับไว้ หากมีข้อมูลใดที่ไม่ควรถูกเปิดเผยได้

เผยแพร่ออกไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันที โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎ

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เก่ียวกับการออกข่าว และข้อกำหนดอ่ืนๆ หรือหากจำเป็นบริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาด

หลักทรัพย์ฯ เพ่ือขอระงับการซ้ือขายหลักทรัพย์เป็นการช่ัวคราว 

ในบางสถานการณ์ข้อมูลอาจจะต้องถูกชะลอต่อการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยเหตุผลทางธุรกิจ (เช่น ถ้า

เปิดเผยข้อมูลออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของบริษัทฯ) จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะ

เปิดเผยต่อสาธารณชน 

ช่วงเวลาก่อนจดัสง่งบการเงนิ (Quiet Period) 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเล่ียงการให้ข้อมูลเก่ียวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือ เป็น

ประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยเร่ิมต้ังแต่วันส้ินสุดไตรมาสจนกระทั่งบริษัทฯ จะได้แจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการ

ผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มี

ประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ถูกคาดการณ์คาดเคล่ือนอย่างมีนัยสำคัญจน

ส่งผลให้ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

บทวิเคราะห์หลกัทรัพย ์(Analyst Models and Reports) 

บริษัทฯ จะไม่ประเมินความเหมาะสมต่อตัวเลขประมาณการของนักวิเคราะห์ เนื่องจากโมเดล วิธีประมาณค่า 

และสมมติฐานที่แตกต่างกัน แต่จะมุ่งเน้นทำความเข้าใจต่อนักวิเคราะห์ในกรณีที่พบว่ามีความเข้าใจ

คลาดเคล่ือนจนอาจมีผลต่อประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ ซ่ึงอาจมีผลกระทบในวงกว้างต่อนักลงทุนที่อ่าน

บทวิเคราะห์ดังกล่าว 
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ทรรศนะต่อธุรกิจและขอ้มลูเชิงประมาณการ (Guidance and Forward-Looking Information) 

ในกรณีทีม่ีการแจ้งประมาณการผลประกอบการระยะส้ันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ 

อาจจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางต่างๆ ได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติมทั้งแผนงานปัจจุบัน แผนกลยุทธ์และการประมาณการในอนาคต ในส่วนที่เป็นข้อมูลที่เก่ียวกับ

อนาคตและไม่เก่ียวข้องกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา การประมาณการที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดโดยใช้สมมติฐาน

หลักของผู้บริหารโดยเทียบเคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันบนพ้ืนฐานข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นๆ ด้วยหลักการ

ดำเนินงานที่ต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจึงควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณา และเข้าใจว่าผล

การดำเนินงานที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลการประมาณการได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลาย

อย่าง 

จรรยาบรรณนกัลงทนุสัมพนัธ์ (Investor Relations Code of Conduct)  

1. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตในวิชาชีพบนพ้ืนฐานของหลักการของความ

เท่าเทียมกัน  

2. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้องเพียงพอและ

ทันเวลา 

3. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เก่ียวข้องทุก

กลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้ 

4. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

5. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผู้อ่ืน 

เว็บเพจนกัลงทนุสัมพนัธ์ (Investor Relations Webpage) 

บริษัทฯ จัดให้มีหน้ านักลงทุน สัมพันธ์ ( Investor Relations) อยู่บนเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ 

(www.bangchak.co.th) เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ลงทุน และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ 

เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้เว็บไซต์มีความ

พร้อมใช้งาน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การบรรจุข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีรูปแบบหรือ

ลักษณะแตกต่างจากข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้วข้ึนอยู่กับข้อจำกัดของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเน้ือหาหลักจะ

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bangchak.co.th/
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3.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล 

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน 

 

แนวปฏิบัติ 

 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซ่ึงให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม การคุ้มครองป้องกันความ

ปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และส่ิงแวดล้อมของสาธารณะ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานและพนักงานของ

บริษัทฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และ

บริการทั้งหมดอันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่มีความสำคัญ การลดความสูญเสีย การปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบข้อบังคับของรัฐ โดยนำข้อบังคับเหล่านี้มาเป็นโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินการให้เหนือกว่าส่ิงที่

จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ  บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย 

ส่ิงแวดล้อม และพลังงานข้ึน โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร พนักงานทุกคน ตลอดจน

ผู้รับเหมาที่ทำงานในนามของบริษัทฯ ทั้งหมดในอันที่จะ  

1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย  ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน รวมถึง

ข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น  

2. ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในทุกข้ันตอน และกระบวนการทำงาน ไม่ส่งผลกระทบเสียหายทั้งต่อตนเอง ผู้ที่

เก่ียวข้อง ทรัพย์สิน ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  

3. ป้องกันความสูญเสีย และการเจ็บป่วยในทุกกรณี และลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดภาวะมลพิษ การร่ัวไหล 

และการสูญเสียของน้ำมัน  

4. จัดสรรทรัพยากรและสารสนเทศที่จำเป็น รวมทั้งการจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อม

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

5. ใช้ทรัพยากร ได้แก่ พลังงาน น้ำ สารเคมี อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมาย และดำเนินการทบทวนปรับปรุง 

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับขนาดการใช้ทรัพยากรของธุรกิจ 

และมีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

6. สนับสนุนการออกแบบ การจัดซ้ือ จัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า อุปกรณ์และบริการตามความเหมาะสม โดย

พิจารณาถึงความปลอดภัย ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การลดการเกิดของเสีย การประหยัดพลังงาน 

7. วิจัย พัฒนา จัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน ทำให้เกิดของเสียน้อยลง 

และมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการด้านความมั่นคง ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน ให้มีความทันสมัย และต่อเนื่อง  

8. ส่งเสริมให้มีการนำนโยบายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม และพลังงานไปเป็น

แนวทางปฏิบัติในบริษัทในเครือ องค์กรคู่ค้า เพ่ือมุ่งสู่สังคมสีเขียว 

นโยบายฯ ฉบับนี้ ผู้บริหารต้องประพฤติตน เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี และพนักงานทุกระดับ  ต้องเข้าใจ และปฏิบัติ

ตามในทุกๆข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้ังไว้  
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หมวดหมวดท่ี 4ท่ี 4  

การต่อต้านคอร์รัปชันการต่อต้านคอร์รัปชัน  
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4. การต่อต้านคอร์รัปชัน 

 

กรรมการ พนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และจะ

ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ

และระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพ่ือป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชันภายในองค์กร 

 

แนวปฏิบัติ 

 

 การทุจริตหรือคอร์รัปชัน : การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจใน

ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพ่ือการแสวงหา

ประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งนี้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อ่ืน

ใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น 

 การช่วยเหลือทางการเมือง : การช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือรูปแบบอ่ืนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม

ทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้ส่ิงของหรือบริการ การโฆษณาเพ่ือส่งเสริม

หรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซ้ือบัตรเข้าชมงานเพ่ือระดมทุนหรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น 

 

1. ความเป็นกลางทางการเมอืงและการช่วยเหลอืทางการเมอืง 

1.1 บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย บริษัทฯ ไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรค

การเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

1.2 กรรมการ พนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้

บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องทางการเมือง 

1.3 กรรมการ พนักงานจะไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัทฯ รวมถึงใช้ทรัพยากรใดๆ ของ

บริษัทฯ เพ่ือดำเนินการดังกล่าว 

2. การบริจาคเพือ่การกุศลและเงินสนับสนุน 

บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความ

เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพ่ือการกุศลซึ่งต้องนำไปใช้

สำหรับสาธารณกุศลเท่าน้ัน รวมถึงเงินสนับสนุนเพ่ือธุรกิจของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการ

คอร์รัปชัน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ 

3. การเลีย้งรับรอง ของขวัญ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

กรรมการ พนักงาน ไม่รับของขวัญหรือส่ิงของอ่ืนใดไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาส และไม่พึงรับหรือให้การ

เล้ียงรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจ

กับบริษัทฯ หากได้รับมูลค่าเกินปกติวิสัย ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันเพ่ือ

ทราบ 
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โครงสร้าง 

คณะกรรมการบริษัท 

▪ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำ

มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติ  

▪ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ศึกษาและกล่ันกรองงาน

เก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี ้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

▪ กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน 

▪ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ ดีและการต่อต้าน คอร์รัปชันเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายจัดการ : ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

-  เป็นส่วนงานภายใต้ฝ่ายกฎหมายและกำกับองค์กรทำหน้าที่ศึกษาติดตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดีทั้ง

ในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาการกำกับดูแลกิจการท่ีดีภายในบริษัทฯ และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงาน

การกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปีต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

-  ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร 

▪ กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร และพัฒนาระบบการ

จัดการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

▪ ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

ฝ่ายจัดการ : ส่วนยุทธศาสตร์และบริหารความเส่ียงองค์กร 

-  เป็นส่วนงานภายใต้ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและบริหารการลงทุนธุรกิจ ทำหน้าที่ประสานงาน ประเมินผล ให้มี

การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กร โดยดำเนินการเพ่ือพัฒนา ตรวจสอบ และ

ประเมินผลระบบควบคุมภายใน  

-  ประสานงานและสนับสนุนพนักงาน ในการดำเนินกระบวนการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงการประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดข้ึนกับบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

▪ ตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบาย 

ข้อกำหนด และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

▪ ในการปฏิบัติหน้าที่ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมี

นัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการทุจริต คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

ฝ่ายจัดการ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้

เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในโดยยึดหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี 
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มาตรการปฏิบัติ  

1. กรรมการ และพนักงานมีหน้าท่ีปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน

โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันไปส่ือสารและปฏิบัติ  

2. กรรมการ และพนักงานซ่ึงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน

คอร์รัปชัน จะมีโทษตามกฎหมายและ/หรือระเบียบของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ บริ ษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง 

ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาส

ทางธุรกิจ 

3. บริษัทฯ ส่ือสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการ

แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการ

และพนักงาน สัมมนาส่งเสริมการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี การอบรมอย่าง

ต่อเนื่องของบริษัทฯ ระบบอินทราเน็ต กิจกรรม CG Day ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน เป็นต้น เพ่ือนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่าย

สนับสนุนและดำเนินงานมีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการนำมาตรการมาปฏิบัติ 

4. บริษัทฯ ส่ือสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการ

แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอ่ืนที่บริษัทฯ มีอำนาจ

ควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ 

เว็บไซต์ รายงานประจำปี นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทย่อย กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ 

จดหมายถึงผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน คู่มือการติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ จรรยาบรรณคู่ค้าฯ เป็น

ต้น เพ่ือทราบและนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  

5. พนักงานตอบรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี ผ่านระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (e-HR 

System) เพ่ือยืนยันว่าพนักงานทุกคนรับทราบ เข้าใจ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณใน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร  

6. พนักงานทำแบบทดสอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี ผ่านระบบบริหารจัดการองค์ความรู้

ภายในองค์กร (WeShare System) เพ่ือประเมินความเข้าใจของพนักงาน และพัฒนาการส่ือสาร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

7. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกำหนดวงเงิน ตารางอำนาจอนุมัติ วัตถุประสงค์และผู้รับ ซ่ึงต้องมี

เอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการช่วยเหลือทางการเมือง รวมถึงเพ่ือให้มั่นใจว่าการ

บริจาคเพ่ือการกุศลไม่ได้เป็นไปเพ่ือการคอร์รัปชัน เงินสนับสนุนเพ่ือธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการ

คอร์รัปชัน และการเล้ียงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นไปตามนโยบาย พร้อมทั้งมีกระบวนการ

ตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายใน 

8. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขายและการตลาด รวมถึงงานจัดซื้อและทำสัญญาเก่ียวกับ

ความเส่ียงต่อการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบจัดซ้ือฯ 

โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะให้ความเห็นและติดตามวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม 

9. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปชัน ต้ังแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเล่ือนตำแหน่ง 

10. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึง

กระบวนการอ่ืนภายในบริษัทฯ ที่ เก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการประเมินผลการ

ควบคุมตนเอง (Control Self Assessment) เพ่ือหารือผลการควบคุมภายในที่บุคลากรปฏิบัติงาน 

11. บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเส่ียงเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย

วิเคราะห์ความเส่ียงของการดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับความสำคัญของความเส่ียง และมาตรการที่
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เหมาะสมกับความเส่ียงที่ประเมินได้ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเส่ียงอย่าง

สม่ำเสมอ 

12. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเส่ียงที่กำหนดข้ึนช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก

หน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำใน

การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี  

13. คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะ

การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการทุจริต ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดำเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

14. ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

15. บริษัทฯ จัดให้มาตรการปฏิบัตินี้ได้รับการจัดทำเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพ่ือให้

สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ 
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หมายเหตุ: พนักงานสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศไดท้ี ่ระบบ e-Content 
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56 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ปรับปรุงคร้ังที่ 17) 

 

นโยบายการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน 

 

เพ่ือให้การดำเนินการเก่ียวกับรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันเป็นไปอย่างถูกต้อง 

โปร่งใส พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลเร่ืองดังกล่าวอย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการทำ

รายการระหว่างกันไว้ดังนี้ 

1. กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเก่ียวโยงใน

กิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

2. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องหลีกเล่ียงการทำรายการที่เก่ียวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเง่ือนไขทาง

การค้าแตกต่างจากการทำรายการกับลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอก จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี ซ่ึงจะต้องไม่มีกรรมการ หรือ

ผู้บริหารที่มีผลประโยชน์เก่ียวข้อง เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และต้องไม่มีเง่ือนไขหรือข้อกำหนด

พิเศษผิดไปจากปกติ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด 

3. หากบริษัทฯ มีรายการที่เก่ียวโยงกันที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่าง

เคร่งครัด 

▪ ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เก่ียวโยงกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ หน่วยงานที่เก่ียวข้องมี

หน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทำรายการต่างๆ ตามข้ันตอนการขออนุมัติในระเบียบบริษัทฯ ซ่ึงภายหลัง

จากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องนำเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ  

▪ ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เก่ียวโยงกันซ่ึงอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือ

หุ้น หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องนำเสนอรายละเอียด ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพ่ือ

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเข้าทำรายการ 

หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอความเห็นชอบในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ  

4. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เก่ียวโยงกันตาม

หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี หรือแบบรายงานอ่ืนใด แล้วแต่กรณี และมีการเปิดเผย

ข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจน

รายการที่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี 

5. กำหนดให้มีการสอบทานการทำรายการที่เก่ียวโยงกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึง

ต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำ

รายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเง่ือนไขที่กำหนดไว้ 
  

 

 ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา  ผู้

ซ่ึงดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่

เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 
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59 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ปรับปรุงคร้ังที่ 17) 

หมายเหตุ: พนักงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในภาคผนวกได้ที่ อินทราเนตของบริษัทฯ หัวข้อ “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม” 
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