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ส ำหรับน ำส่งส่วนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 

 

 

 

  

 ข้ำพเจ้ำตระหนักถึงหน้ำที่ของกรรมกำรในฐำนะผู้น ำและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้ 

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและศึกษำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท บำงจำกฯ (มหำชน) รวมถึงเข้ำใจ

และยอมรับนโยบำยดังกล่ำว โดยพร้อมที่จะน ำนโยบำยตลอดจนจรรยำบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่

และท่ีจะมีขึ้นในอนำคต เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด 

 

 

 

ลงชื่อ ...................................................................... 

       (………………..………………….………………) 

        กรรมกำร 

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

และขอ้มลูความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(CG Commitment and Conflicts of Interest Disclosure Form) 

 

 กำรกรอกข้อมูลแบบแจ้งผ่ำนระบบออนไลน์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงำนรับทรำบและ

ยอมรับกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงแจ้งข้อมูลงำนส่วนตัวนอกเหนือจำกงำน

ในหน้ำที่ของพนักงำน รวมถึงบิดำมำรดำ พ่ีน้อง คู่สมรส และบุตร โดยพนักงำนจะต้องกรอกข้อมูล ใน

กรณีดังต่อไปนี้  

▪ เมื่อเข้าเป็นพนักงานใหม่ 

▪ ปีละ 1 ครั้ง (หลังกำรปรับปรุงนโยบำยฯ ประจ ำปี จะมีกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ)   

▪ ทุกครั้งเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

  เมื่อพนักงำนกรอกข้อมูล ระบบจะส่งให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ  (ตั้งแต่ระดับผู้จัดกำรหรือ

รักษำกำรผู้จัดกำร) และฝ่ำยตรวจสอบภำยใน (IA) จะพิจำรณำว่ำลักษณะงำนดังกล่ำวมีควำมเสี่ยงที่จะ

เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งถือเป็นกำรขัดกับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ 

หรือไม ่
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการทีดี่ 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 

กำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบำล หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ในเชิงกำรก ำกับ
ดูแล รวมทั้งกลไกมำตรกำรที่ใช้ก ำกับกำรตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึง  
(1)  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลัก (objectives)  
(2)  กำรก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำย และพิจำรณำอนุมัติแผนงำนและงบประมำณ และ 
(3)  กำรติดตำม ประเมิน และดูแลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ทั้งนี้ บริษัทฯ ก ำหนดรำยละเอียดนโยบำยกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นดังนี้ 
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สารการกำกับดูแลกิจการทีดี่ 

จากประธานกรรมการ 

 

 บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ที่จะส่งเสริม
ให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มี
มำตรฐำน มุ่งเน้นกำรสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และค ำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย มีคุณธรรมใน
กำรด ำเนินธุรกิจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึง ได้จัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ตั้งแต่ปี 2546 ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรที่พนักงำนทุกคนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมก ำหนด
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน โดยที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้มุ่งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีไปใช้ในกำรท ำงำนประจ ำวัน จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งพัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้ติดตำมศึกษำแนวทำงกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีทั้งในและต่ำงประเทศ ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยฯ เป็น
ประจ ำทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัท และพนักงำนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
 
 ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทจะยึดมั่นกำรด ำเนินงำนตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพ่ือเป็นตัวอย่ำงที่
ดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ พวกเรำทุกคนจะปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มขีดควำมสำมำรถตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ควบคู่กับวัฒนธรรมพนักงำน “เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน” เพ่ือกำรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

(นำยพิชัย ชุณหวชิร) 
ประธำนกรรมกำร 
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สารการต่อต้านคอร์รัปชัน 

จากประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดย
ตระหนักว่ำกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จะสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นและ
ควำมมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมถึงจะช่วยสร้ำงควำมเติบโตแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ธุรกิจจะสำมำรถเติบโตได้
อย่ำงยั่งยืน ส่วนหนึ่งจะต้องมีสังคมที่มีควำมยั่งยืนปรำศจำกกำรคอร์รัปชัน เพรำะปัญหำคอร์รัปชันนอกจำกจะ
เป็นอุปสรรคส ำคัญต่อกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ แล้ว ยังลดทอนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิจ และสร้ำง
ควำมเสียหำยแก่สังคมและประเทศชำติโดยรวม 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีควำมมุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหำคอร์รัปชัน โดยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2553 บริษัทฯ 
ได้ร่วมมือกับภำคเอกชนประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้ำนคอร์รัปชันของภำคเอกชนไทย (CAC: Thai 
Private Sector Collective Action Against Corruption) ต่อมำในวันที่ 4 ตุลำคม 2556 บริษัทฯ เป็น 1 
ใน 22 บริษัทแรกที่ผ่ำนกำรรับรองเป็นสมำชิกฯ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรขยำย
เครือข่ำยธุรกิจที่โปร่งใส จึงผลักดันให้คู่ค้ำเข้ำร่วมโครงกำร CAC ด้วยเช่นกัน ด้วยเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่น
อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้บริษัทฯ เป็น 1 ใน 5 บริษัททีไ่ด้รับรำงวัล CAC Change Agent 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดจรรยำบรรณทำงธุรกิจในกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไว้ในนโยบำยกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และรณรงค์เน้นย ้ำกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่องผ่ำน
หลำกหลำยช่องทำง รวมถึงกิจกรรม CG Day เป็นประจ ำทุกปี พร้อมกันนี้ ยังได้จัดท ำนโยบำยกำรต่อต้ำน 
คอร์รัปชันไว้ในหมวดที่ 4 ของนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อยืนยันเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจตำม
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยไม่ยอมรับกำรคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 
ครอบคลุมทุกธุรกิจและรำยกำรในทุกประเทศและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งก ำหนดมำตรกำรต่อต้ำน 
คอร์รัปชันเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยนี้ รวมถึงจะมีกำรสอบทำนมำตรกำรปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยธุรกิจ และรักษำไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ  

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันใช้บังคับกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท 
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการน ามาตรการที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติกับ
บริษัทร่วมทุน หรือ บริษัทอ่ืนที่บริษัทมีอ านาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อคงไว้
ซึ่งการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและปลอดจากการคอร์รัปชันตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 

 
(นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช) 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
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การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำรกระท ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ 
หรือพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจำกพนักงำนและผู้มีส่วนได้
เสียอื่น รวมถึงรำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง และมีกลไกในกำรคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบำะแส เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรณีฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้รับข้อร้องเรียนว่ำอำจมีกำรกระท ำควำมผิด จะมีกำรตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจำกส่วนงำนที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่ำวเพ่ือพิจำรณำสอบสวนและ
ด ำเนินกำรตำมระเบียบ ดังนี้ 

เรื่องท่ีรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  
▪ กำรกระท ำผิดกฎหมำย ทุจริต ระเบียบบริษัทฯ หรือกำรท ำผิดจรรยำบรรณของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน  
▪ ควำมผิดปกติของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง  
▪ เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ 

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 

 

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
▪ จัดท ำระบบฐำนข้อมูลเก็บควำมลับของข้อมูลผู้แจ้งเบำะแส และก ำหนดบทลงโทษ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่ำวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย 
▪ กำรเข้ำระบบฐำนข้อมูลดังกล่ำวจะต้องสำมำรถกระท ำได้โดยผู้บริหำรระดับรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เท่ำนั้น  
▪ ถือเป็นหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำหรือหัวหน้ำหน่วยงำนของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในกำรใช้ดุลพินิจสั่งกำรที่

สมควร เพ่ือคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยำนและบุคคลที่ให้ข้อมูลในกำรสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภยันตรำย
และควำมเดือดร้อน หรือควำมไม่ชอบธรรมอันเนื่องมำจำกกำรร้องเรียน กำรเป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

การสอบถามหรือเสนอแนะการสอบถามหรือเสนอแนะ  

หากพนักงานมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน  

ติดต่อได้ที่ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

สายด่วน CG Hotline: 4050 

mailto:ico@bangchak.co.th
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ข้อมลูทัว่ไป 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 

บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือ “ดูแล
ความม่ันคงด้านพลังงานและมีส่วนร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย” จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ 
ยังคงยึดถือหลักกำรดังกล่ำวเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยเห็นได้จำกกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม พันธ
กิจ วัฒนธรรมองค์กร และวัฒนธรรมพนักงำน อันแสดงถึงควำมมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย  
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ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการทีดี่ 
 

การก ากับดูแลกิจการที่ดีช่วยสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม และสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งน าพาไปสู่ผลดีต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ 

• สำมำรถแข่งขันได้และมีผลประกอบกำรที่ดี โดยค ำนึงถึงผลกระทบระยะยำว 

• ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

• เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนำหรือลดผลกระทบด้ำนลบต่อสิ่งแวดล้อม 

• สำมำรถปรับตัวได้ดีภำยใต้ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง 
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13 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ปรับปรุงคร้ังท่ี 18) 

 

 

2.1 จรรยาบรรณธุรกิจ  

 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่น

กฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

 

แนวปฏิบัติ 
 

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญและยึดมั่นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยซึ่งบังคับใช้กับกำรด ำเนินธุรกิจในทุกประเทศ 
โดยพนักงำนให้ควำมเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด  ตลอดจนขนบธรรมเนียม จำรีต
ประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น อีกท้ังเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนตำมกฎหมำยและมำตรฐำนสำกล 

2. การต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 
 บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์

รัปชัน (หมวดที่ 4) อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและตรวจสอบ ตลอดจน
สนับสนุนกำรสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กรให้ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม  

3. การจัดให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร 
 คุณธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจัยส ำคัญของหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดี ของบริษัทฯ เป็ น 

ธรรมเนียมปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่กรรมกำรจนถึงพนักงำน เนื่องจำกคณะกรรมกำรบริษัท
ตระหนักดีว่ำองค์กรที่ปรำศจำกคุณธรรมและจริยธรรม ไม่สำมำรถด ำรงควำมยั่งยืนอยู่ในธุรกิจได้ 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบสอดคล้องกับสังคม สิ่งแวดล้อม และประโยชน์

ส่วนรวม รวมถึงมุ่งมั่นปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยทั้งผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ 
เจ้ำหนี้ ภำครัฐ และเพ่ือนบ้ำนรอบโรงกลั่น ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรแต่ละกลุ่ม 

5. ความมุ่งม่ันในความเป็นเลิศ 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับมำตรฐำนสู่ควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำงของมำตรฐำนสำกล 

ส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถอย่ำงถูกต้องโปร่งใส
เพ่ือให้เกิดผลในทำงที่ดีท่ีสุด รวมถึงผลักดันควำมใฝ่รู้และสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ  

6. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 กำรบริหำรงำน กำรบันทึกบัญชี กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและ

มำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่
มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส ผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึงได้ง่ำย มีควำมเท่ำเทียม
กันและน่ำเชื่อถือ  
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2.2 จรรยาบรรณพนักงาน 

 

พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ เพ่ือประสิทธิภาพ และการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 

แนวปฏิบัติ 
 

1. การปฏิบัติตนของพนักงาน  
1.1   ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  สุจริต ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

เอำใจใส่ และเคร่งครัดต่อกำรด ำเนินกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้ำงคุณภำพ ประสิทธิภำพ และกำร
พัฒนำองค์กรไปสู่ควำมเป็นเลิศ 

1.2   ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ เป้ำหมำยและแผนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
งบประมำณท่ีได้รับอนุมัติอย่ำงเคร่งครัด  

1.3   ไม่ประกอบกิจกำรหรือเข้ำร่วมในกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ
บริษัทฯ ไม่ว่ำจะท ำเพ่ือประโยชน์ตนหรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชำและฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในรับทรำบและได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบให้ประกอบกิจกำรนั้นได้ 

2. การปฏิบัติต่อพนักงานอ่ืน  
2.1   เคำรพสิทธิผู้อื่น และไม่กล่ำวร้ำยต่อผู้อื่นโดยปรำศจำกข้อมูลควำมจริง 
2.2   พึงงดเว้นกำรให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำหรือรับของขวัญจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ 
2.3  ผู้บังคับบัญชำพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคำรพนับถือของพนักงำน และพนักงำนไม่พึงกระท ำกำรอัน

แสดงถึงควำมไม่เคำรพนับถือผู้บังคับบัญชำ 
2.4  ร่วมสร้ำงและรักษำบรรยำกำศแห่งควำมสำมัคคีและควำมเป็นน ้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงำน  

3. หน้าที่เฉพาะผู้บริหาร 
3.1   กำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืน หรือต ำแหน่งอ่ืนใดในองค์กรธุรกิจของประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อน และ
ผู้บริหำรตั้งแต่ผู้อ ำนวยกำรขึ้นไปจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ก่อน เว้นแต่กำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนจะต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

3.2 ผู้บริหำร1 ที่มีควำมประสงค์ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งควำมประสงค์ให้ส่วนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริษัททรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน เพ่ือรำยงำนในที่ประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทรำบทุกไตรมำส 
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3.3   ผู้บริหำร1ต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสหรือ
ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลข้ำงต้นเป็นผู้
ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นประจ ำทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยมิชักช้ำ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้    
▪ ตนหรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของ 

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

▪ ตนหรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้องถือหุ้นหรือหุ้นกูใ้นบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  
3.4   ผู้บริหำรต้องงดซื้อขำยหลักทรัพย์ก่อนกำรประกำศแจ้งข่ำวงบกำรเงินอย่ำงน้อย  1 เดือน และหลัง

กำรประกำศแจ้งข่ำวงบกำรเงินอย่ำงน้อย 3 วัน                     

4. การรับหรือให้ประโยชน์ 
ไม่เรียก ไมร่ับ หรือยินยอมจะรับ รวมถึงให้ หรือเสนอจะให้สิ่งที่ไม่เหมำะสม เช่น เงิน สิ่งของหรือประโยชน์
อ่ืนใดกับลูกค้ำ คู่ค้ำ ผู้รับเหมำ ผู้แทนจ ำหน่ำย ผู้ขำยสินค้ำและบริกำรให้บริษัทฯ หรือบุคคลอ่ืนใดที่ท ำ
ธุรกิจกับบริษัทฯ  

5. การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
5.1   ไม่พึงรับหรือให้กำรเลี้ยงรับรอง ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดที่เกินควำมจ ำเป็นและไม่เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำที่ของ

รัฐหรือบุคคลที่ท ำธุรกิจกับบริษัทฯ  
5.2   ไม่รับของขวัญหรือสิ่งของอ่ืนใดไม่ว่ำมูลค่ำเท่ำใดในทุกโอกำส กรณีได้รับของขวัญหรือสิ่งของอ่ืนใด

และไม่สำมำรถส่งคืนได้ให้น ำส่งแก่ส่วนพัฒนำประสิทธิภำพส ำนักงำนของบริษัทฯ เพ่ือกำรกุศลหรือ
สำธำรณประโยชน์ต่อไป (ตำมแนวปฏิบัติ No Gift Policy) 

6. การจัดท ารายงานและงบการเงิน 
 ลงรำยกำรบัญชี จัดท ำรำยงำนและงบกำรเงิน ต้องถูกต้องตรงกับรำยกำรที่เกิดขึ้นจริงตำมมำตรฐำนกำร

บัญชีที่ยอมรับทั่วไป กำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสำมำรถตรวจสอบได้ 
7. การรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ 

หลีกเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ อันอำจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือสร้ำงควำมเสียหำยแก่
บริษัทฯ รวมถึงพึงรักษำเกียรติและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม  

8. การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ 
 ดูแลรักษำและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่น ำไปใช้เพ่ือกำรอ่ืนนอกเหนื อจำก

ธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึงต้องเคำรพทรัพย์สินของผู้อื่น 

 
1 ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา  ผู้ซ่ึงดำรงตำแหนง่เทียบเท่าผู้

ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชหีรือการเงินทีเ่ป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไป

หรือเทียบเท่า 
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  “ทรัพย์สิน” หมำยถึง ทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สังหำริมทรัพย์ อสังหำริมทรัพย์ 
เทคโนโลยี ควำมรู้ทำงวิชำกำร เอกสำรสิทธิ์ ทรัพย์สินทำงปัญญำ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นควำมลับที่ไม่ได้
เปิดเผยต่อสำธำรณชน อำทิ แผนธุรกิจ ประมำณกำรทำงกำรเงิน ข้อมูลด้ำนทรัพยำกรบุคคล  

9. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
9.1     รักษำและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทฯ รวมถึงเคำรพและไม่ละเมิดสิทธิใน

ทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอื่น 
9.2     ไม่น ำทรัพย์สินทำงปัญญำและข้อมูลอันเป็นควำมลับของบริษัทฯ  คู่ค้ำ  และผู้มีส่วนได้เสียไป

ท ำซ ้ำ ดัดแปลง หรือน ำไปใช้ด้วยวิธีกำรใดๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับ
อนุญำต 

9.3     รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ หรืออำจ
น ำไปสู่กำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือกำรกระท ำที่อำจก่อให้เกิดข้อพิพำทใดๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น  

10. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
10.1 ปฏิบัติตำมกฎหมำยและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ อย่ำง

เคร่งครัด 
10.2 น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำกำรท ำงำน

และเพ่ิมโอกำสทำงธุรกิจด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวัง 
11. การใช้ข้อมูลภายใน  

11.1 เก็บรักษำและจัดให้บุคคลที่ได้รับข้อมูล เก็บรักษำข้อมูลควำมลับและข้อมูลที่อำจมีผลกระทบต่อ
รำคำหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) โดยมีวิธีในกำรเข้ำถึงที่ เหมำะสมและไม่
เปิดเผยให้กับพนักงำนหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

11.2 ไม่ใช้ข้อมูลภำยใน ข้อมูลอันเป็นควำมลับของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เช่น แผนงำน รำยได้ มติ 
กำรคำดคะเนทำงธุรกิจ ผลงำนจำกกำรทดลองค้นคว้ำ กำรประมูลรำคำ เป็นต้น ซึ่งท ำให้บริษัทฯ 
ได้รับควำมเสียหำยหรือไม่ก็ตำม เพ่ือประโยชน์ของตนหรือบุคคลอ่ืนในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ หรือหำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น หรือเพ่ือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ 

12. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 พนักงำนไม่พึงกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกำรมีกิจกรรม

หรือกำรกระท ำอันอำจท ำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่ำที่ควรหรือแบ่ง
ผลประโยชน์จำกบริษัทฯ 
12.1 กำรแข่งขันกับบริษัทฯ 
 พนักงำนไม่พึงประกอบกำร  ด ำเนินกำร หรือลงทุนใดๆ อันเป็นกำรแข่งขัน หรืออำจเป็นกำร

แข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ 
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12.2 กำรแสวงหำประโยชน์จำกกิจกำรส่วนตัวกับบริษัทฯ 
 พนักงำนทุกคนควรจะเปิดเผยธุรกิจหรือกิจกำรที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญำติ

พ่ีน้อง หรือผู้อยู่ในอุปกำระ มีผลประโยชน์อันจะมีผลกระทบให้เกิดกำรขัดผลประโยชน์ทำงธุรกิจได้ 
เช่น 
▪ ร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้ำที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ 
▪ ด ำรงต ำแหน่งใด หรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษำของคู่ค้ำที่ท ำธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้ำของบริษัทฯ 
▪ ท ำกำรค้ำสินค้ำหรือบริกำรกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือท ำกำรผ่ำนผู้อ่ืน 

12.3 พนักงำนพึงละเว้นกำรถือหุ้นในกิจกำรคู่แข่งของบริษัทฯ หำกท ำให้พนักงำนกระท ำกำร หรือละ
เว้นกำรกระท ำกำรที่ควรท ำตำมหน้ำที่ หรือมีผลกระทบต่องำนในหน้ำที่ ในกรณีที่พนักงำนได้หุ้น
นั้นมำก่อนกำรเป็นพนักงำน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้ำไปท ำธุรกิจนั้น หรือได้มำโดยทำงมรดก 
พนักงำนต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ  

 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่แจ้งเบำะแสหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นเบำะแสกำรกระท ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ หรือ
พฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจำกพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน 
รวมถึงรำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

กำรกระท ำใดๆ ที่ไร้จริยธรรมหรือเข้ำข่ำยผิดกฎหมำยของพนักงำนของบริษัทหรือควำมผิดปกติของรำยงำน
ทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง รวมถึงเรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทนั้น 
จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทในแง่ของผลลบต่อภำพลักษณ์ และควำมน่ำเชื่อถือของบริษัท ตลอดจน
ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อภำระทำงกำรเงินที่อำจเพ่ิมข้ึนในอนำคตอีกด้วย 

ทั้งนี้ พนักงำนบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนได้มีส่วนร่วมในกำรสอดส่องดูแลแล้วจะเกิดผลดีทั้งบริษัท พนักงำน 
และผู้มีส่วนได้เสียโดยจะท ำให้บริษัทมีภำพลักษณ์และควำมน่ำเชื่อถือที่ดี เพ่ือเป็นองค์กรที่พัฒนำไปอย่ำง
ยั่งยืน 
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2.3 จรรยาบรรณการจัดหาพัสดุ 

 

เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเก่ียวกับการจดัซ้ือและจัดจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ

รักษาภาพพจน์ที่ ดีของบริษัทฯ ไว้อย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดหลักเกณฑ์อันเก่ียวกับ

จรรยาบรรณของการจัดซ้ือและจัดจ้าง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทั้งบริษัทฯ ไว้  

 

แนวปฏิบัติ 
 

1. การรับของขวัญ การรับเลี้ยง และการให้ความชอบพอเป็นพิเศษ 
1.1 กำรรับของขวัญหรือของก ำนัล 

 ไม่รับของขวัญหรือสิ่งของอ่ืนใดไม่ว่ำมูลค่ำเท่ำใดในทุกโอกำส กรณีได้รับของขวัญหรือสิ่งของอ่ืนใดและ
ไม่สำมำรถส่งคืนได้  ให้น ำส่งส่วนพัฒนำประสิทธิภำพส ำนักงำนของบริษัทฯ เพ่ือกำรกุศลหรือ
สำธำรณประโยชน์ต่อไป (ตำมแนวปฏิบัติ No Gift Policy) 

1.2 กำรรับเลี้ยง 
 กำรรับเลี้ยงให้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและควรหลีกเลี่ยงหำกไม่จ ำเป็น ในกรณีที่จ ำเป็น ควรจะผลัด

กันออกค่ำใช้จ่ำย  
1.3 กำรให้ควำมชอบพอเป็นพิเศษ 

ละเว้นกำรท ำควำมสนิทชิดชอบกับผู้ค้ำรำยหนึ่งรำยใด จนเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนคิดไปว่ำน่ำจะเกิดควำมไม่
ยุติธรรมข้ึน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจะท ำให้ผู้ค้ำรำยอ่ืนเกิดควำมเข้ำใจผิด และไม่ต้องกำรร่วมท ำกำรค้ำกับ
บริษัทฯ จนท ำให้บริษัทฯ เสียภำพลักษณ์ได้ 

2. ความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อและจัดจ้าง 
2.1 กำรจัดซื้อ ไม่ควรด ำเนินกำรจำกกำรเจำะจงข้อก ำหนดของผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยเฉพำะ หรือ

พยำยำมเลือกคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทำงผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่ำงจงใจ นอกจำกจะมีเหตุผลสนับสนุน
อย่ำงเพียงพอและมีควำมจ ำเป็นเท่ำนั้น 

2.2 กำรเชิญผู้เข้ำร่วมเสนอรำคำควรจะต้องเลือกสรรผู้ค้ำที่ดี และสนใจต่อกำรประมูลนั้นๆ กำรเชิญผู้ค้ำที่
เพียงเพ่ือให้ครบจ ำนวนตำมระเบียบโดยไม่ค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมข้อผูกพัน จะท ำให้
กำรจัดหำขำดคุณภำพ และขำดควำมยุติธรรมทั้งต่อบริษัทฯ และต่อผู้ค้ำที่ดีรำยอื่นๆ ด้วย 

2.3 ผู้ค้ำทุกรำยจะต้องได้รับรำยละเอียด ข้อมูลและเงื่อนไขต่ำงๆ โดยเสมอภำคอย่ำงเดียวกัน ซึ่งเป็นลำย
ลักษณ์อักษร กรณีอธิบำยด้วยวำจำ ต้องยืนยันเป็นลำยลักษณ์อักษร 

2.4 ในกรณีที่ท ำกำรประมูลแล้วไม่ตัดสินใจซื้อหรือจ้ำง ควรจะบอกกล่ำวให้ผู้ค้ำทรำบ และถ้ำมีกำรประมูล
ครัง้ต่อไป ผู้ที่เสนอรำยเดิมจะต้องได้รับโอกำสเท่ำๆ กันด้วย 
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3. การปฏิบัติตนต่อคู่ค้า 
3.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ซื้อกับผู้ขำย ควรจะเป็นในรูปของกำรสร้ำงควำมมั่นใจต่อกันด้วยควำมสุจริต

และควำมยุติธรรม พึงปฏิบัติต่อกันอย่ำงสุภำพชน 
3.2 ระเบียบปฏิบัติและวิธีกำรต่ำงๆ ที่บริษัทฯ ก ำหนดขึ้นจะต้องแสดงให้ผู้ค้ำทรำบทันทีนับแต่ผู้ค้ำสมัคร

เข้ำมำเป็นผู้ค้ำกับบริษัทฯ และแจ้งให้ทรำบเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง 
3.3 กำรตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงำน ตลอดจนขั้นตอนกำรจ่ำยเงิน ควรกระท ำอย่ำงรวดเร็วรัดกุมและให้

ควำมยุติธรรมกับผู้ค้ำ ผู้ที่จงใจท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำเป็นกำรปฏิบัติผิดจรรยำบรรณเช่นกัน 
3.4 ละเว้นกำรช่วยผู้ค้ำที่ท ำงำนบริษัทฯ ด้วยกำรกระท ำใดๆ อันเป็นกำรช่วยให้ไม่ต้องเสียภำษีที่พึงจะเสีย

ให้กับรัฐ 
4. ล าดับการเลือกซื้อสินค้า 

4.1 ควรพิจำรณำผลิตภัณฑ์ภำยในประเทศ ซึ่งนอกจำกเป็นกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมในประเทศแล้วยัง
สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้อีกด้วย 

4.2 ไม่ควรซื้อสินค้ำผลิตภัณฑ์ ใดๆ จำกผู้ผลิต อ่ืน หำกบริษัทฯ และบริษัทในเครือผลิตได้และ  
มีจ ำหน่ำยอยู่ในตลำด ยกเว้นในกรณีที่จ ำเป็นจริงๆ เช่น มี อุปสรรคในเรื่องกำรมีจ ำหน่ำย ณ จุดที่
ต้องกำร หรือมีคุณลักษณะเฉพำะที่จ ำเป็น หรือให้ประโยชน์มำกกว่ำ 



 

20 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ปรับปรุงคร้ังท่ี 18) 
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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  
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่มำกกว่ำ 15 คน และ

กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร  และต้องมี
คุณสมบัติตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับบริษัทฯ ก ำหนด โดยไม่มีกำรกีดกันทำงเพศหรือควำมแตกต่ำง 
อ่ืนใด 

2. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้
ก ำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม2 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้
ที่เก่ียวข้อง3 ของกรรมกำรอิสระรำยนั้นด้วย 

 
2 ผู้มีอ ำนำจควบคุม หมำยถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซ่ึงโดยพฤตกิำรณ์มีอทิธพิลต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำรจัดกำร หรือกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

ไม่ว่ำอิทธิพลดังกล่ำวจะสืบเนื่องจำกกำรเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอ ำนำจตำมสัญญำ หรือกำรอื่นใดก็ตำม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคือบุคคลที่เข้ำลักษณะข้อใดข้อ
หนึ่งดังนี้ 

 (ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเกินกว่ำร้อยละยี่สิบห้ำของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
 (ข) บุคคลที่ตำมพฤติกำรณ์สำมำรถควบคุมกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำรของบริษัทนั้นได้ 
 (ค) บุคคลที่ตำมพฤตกิำรณ์สำมำรถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำย กำรจัดกำรหรือกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้ปฏิบัติตำมค ำสั่งของตนในกำร

ก ำหนดนโยบำย กำรจัดกำรหรอืกำรด ำเนนิงำนของบริษัท 
 (ง)  บุคคลที่ตำมพฤตกิำรณ์มกีำรด ำเนนิงำนในบริษัทหรอืมีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทเยีย่งกรรมกำรหรอืผู้บริหำร รวมทั้งบุคคลที่มีต ำแหน่งซ่ึงมี

อ ำนำจหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกับบุคคลดังกล่ำวของบริษัทนัน้ 
3  ผู้ที่เกี่ยวข้อง (พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 มำตรำ 258) หมำยถึง  
 (1)  คู่สมรสของบุคคลดังกล่ำว 
 (2)  บุตรทีย่ังไม่บรรลนุิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว 
 (3)  ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญที่บุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่น 
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(2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน   
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็น
ข้ำรำชกำรหรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

(3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(4)  ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ4 กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ 
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนัก
งำนสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

(6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย หรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุมหรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 2 ปี 

 
 (4)  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดที่บุคคลดังกล่ำวหรอืบุคคลตำม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่นจ ำพวกไมจ่ ำกัดควำมรับผิด หรอืเป็นหุ้นส่วนจ ำพวกจ ำกัด ควำมรับผิดที่มีหุ้น

รวมกันเกนิรอ้ยละสำมสิบของหุ้นทั้งหมดของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
 (5)  บริษัทจ ำกัดหรอืบริษัทมหำชนจ ำกัดที่บุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม (1) หรือ (2) หรือห้ำงหุ้นส่วนตำม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกนัเกนิ ร้อยละสำมสิบของ

จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แลว้ทั้งหมดของบรษัิทนั้น หรือ 
 (6)  บริษัทจ ำกัดหรอืบริษัทมหำชนจ ำกัดที่บุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม (1) หรือ (2) หรือห้ำงหุ้นส่วนตำม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตำม (5) ถือหุ้นรวมกันเกนิ

กว่ำรอ้ยละสำมสิบของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนัน้ 
 (7)  นิติบุคคลที่บุคคลตำมมำตรำ 246 และมำตรำ 247 สำมำรถมอี ำนำจในกำรจัดกำรในฐำนะเป็นผู้แทนของนติิบุคคล 
4  ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ หมำยรวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำรกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำร เกี่ยวกับ

สินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินด้วย กำรรับหรือให้กู้ยืม ค ้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 
หรือตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไปแล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำวให้นับรวมภำระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
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(7)  ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

(8)  ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง 
พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำร
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(9)  ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตำม (1) ถึง (9) แล้วกรรมกำรอิสระ
อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีกำร
ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ ทั้งนี้  นิยำมกรรมกำรอิสระเป็นไปตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 

3. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู้มีควำมรอบรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ในด้ำนธุรกิจน ้ำมัน 
ธุรกิจค้ำปลีก ธุรกิจพลังงำน ธุรกิจระหว่ำงประเทศ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ อำทิ ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม โรงไฟฟ้ำ พลังงำนทดแทน เป็นต้น ด้ำนบัญชีและกำรเงิน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกฎหมำย 
ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรและนวัตกรรม ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล ด้ำนสังคม สิ่งแวดล้อมและ
ควำมปลอดภัย ด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงและภำวะวิกฤติ ซึ่งมีกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและกำรเงิน และมีกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มี
ประสบกำรณ์ในธุรกิจหรืออุตสำหกรรมหลักที่บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรอยู่   

4. ประธำนกรรมกำรควรเป็นกรรมกำรอิสระและต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ รวมถึงไม่ด ำรงต ำแหน่งในคณะอนุกรรมกำรที่ได้จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้มีควำมชัดเจนในกำร
แบ่งแยกหน้ำที่และกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ กรณีประธำนกรรมกำรไม่ใช่กรรมกำรอิสระต้องมีกรรมกำรอิสระ
มำกกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรทั้งหมด หรือแต่งตั้งกรรมกำรอิสระคนหนึ่งร่วมพิจำรณำก ำหนดวำระกำร
ประชุมคณะกรรมกำร 

5. กรรมกำรใหม่ต้องเข้ำรับกำรปฐมนิเทศเพ่ือควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่ำนิยมองค์กร ลักษณะและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี และข้อมูลอื่นที่จ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6. กรรมกำรต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่และเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เกี่ยวกับกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 หลักสูตรอันได้แก่ หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่ำ 
เพ่ือเพ่ิมทักษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม ่ำเสมอ 
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คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
1. มีคุณสมบัติที่ ไม่ขัดต่อกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2554 เรื่อง กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรระดับสูงหรือบุคคล
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจหลำยแห่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีของบริษัทฯ 

2. มีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์กว้ำงไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติกำรท ำงำนที่ดี 
3. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
4. มีควำมสนใจในกิจกำรของบริษัทฯ และสำมำรถอุทิศเวลำให้ได้อย่ำงเพียงพอ ส ำหรับผู้ที่เคยเป็นกรรมกำร

มำก่อนต้องพิจำรณำถึงกำรมีส่วนร่วมและผลกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรที่ผ่ำนมำ 
5. ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง  
 

การสรรหากรรมการ 
กำรสรรหำกรรมกำรนั้น บริษัทฯ จะให้ควำมส ำคัญกับบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  
มีประวัติกำรท ำงำนที่ดี และมีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์กว้ำงไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร สำมำรถอุทิศเวลำให้ได้อย่ำงเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ นอกจำกนี้ 
ยังค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Diversity) และจัดท ำตำรำงควำมรู้ควำม
ช ำนำญ (Board Skills Matrix) เพ่ือก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทักษะ
จ ำเป็นที่ยังขำด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมำะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำรตำม
กลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐำนข้อมูลกรรมกำร (Director Pool) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ โดยมีกระบวนกำรที่โปร่งใส สร้ำงควำมมั่นใจ
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 
ความหลากหลายของกรรมการ 
กำรสรรหำกรรมกำรจะค ำนึงถึงประโยชน์ของควำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำรบริษัทในด้ำนต่ำงๆ  ซึ่ง
รวมถึงประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในวิชำชีพ ทักษะและควำมรู้ โดยไม่ได้จ ำกัดเพศ อำยุ เชื้อชำติ สัญชำติ 
ศำสนำ หรือควำมแตกต่ำงอ่ืนใด 
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำม

ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีควำมรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 
(Accountability to Shareholders) 

2. ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผู้น ำองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำร
อย่ำงยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 
2.1 คณะกรรมกำรควรเข้ำใจบทบำทและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้น ำที่ต้องก ำกับดูแลให้

องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง 
(1)  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
(2)  กำรก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรจัดสรรทรัพยำกรส ำคัญเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
(3) กำรติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.2 ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน คณะกรรมกำรควรก ำกับดูแลกิจกำรให้น ำไปสู่ผล 
(governance outcome) อย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 
(1) สำมำรถแข่งขันได้ และมีผลประกอบกำรที่ดีโดยค ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว 

(competitiveness and performance with long-term perspective) 
(2)  ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

(ethical and responsible business) 
(3)  เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนำหรือลดผลกระทบด้ำนลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate 

citizenship) 
(4) สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง (corporate resilience) 

2.3 คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดูแลให้กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบระมัดระวัง 
(duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
กฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2.4 คณะกรรมกำรควรเข้ำใจขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และก ำหนดขอบเขต
กำรมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน 
ตลอดจนติดตำมดูแลให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และฝ่ำยจัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

3. ก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำรที่เป็นไปเพ่ือควำมยั่งยืน (Define Objectives that 
Promote Sustainable Value Creation) 
3.1 คณะกรรมกำรควรก ำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร (objectives) 

เป็นไปเพ่ือควำมยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับกำรสร้ำงคุณค่ำให้ทั้งกิจกำร 
ลูกค้ำผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 
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3.2 คณะกรรมกำรควรก ำกับดูแลให้มั่นใจว่ำ วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลำปำน
กลำง และ/หรือประจ ำปีของกิจกำรสอดคล้องกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร
โดยมีกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย 

4. เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 
4.1 คณะกรรมกำรควรรับผิดชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ทั้งในเรื่องขนำด

องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมกำรที่เป็นอิสระ ที่เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำองค์กรสู่วัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยหลักที่ก ำหนดไว้ 

4.2 คณะกรรมกำรควรเลือกบุคคลที่เหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร และดูแลให้มั่นใจว่ำ องค์ประกอบ
และกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเอ้ือต่อกำรใช้ดุลพินิจในกำรตัดสินใจอย่ำงมีอิสระ 

4.3 คณะกรรมกำรควรก ำกับดูแลให้กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรมีกระบวนกำรที่โปร่งใสและชัดเจน
เพ่ือให้ได้คณะกรรมกำรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก ำหนดไว้ 

4.4 ในกำรเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมกำรควรพิจำรณำให้โครงสร้ำงและ
อัตรำค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมกำรน ำพำองค์กรให้
ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทั้งระยะสั้นและระยะยำว 

4.5 คณะกรรมกำรควรก ำกับดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่และจัดสรรเวลำ
อย่ำงเพียงพอ 

4.6 คณะกรรมกำรควรก ำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในกำรก ำกับดูแลนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทย่อยและกิจกำรอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ในระดับที่เหมำะสมกับกิจกำรแต่ละแห่ง 
รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจกำรอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนมีควำมเข้ำใจถูกต้องตรงกันด้วย 

4.7 คณะกรรมกำรควรจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำปีของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
ชุดย่อย และกรรมกำรรำยบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน ำไปใช้ส ำหรับกำรพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำที่
ต่อไปด้วย 

4.8 คณะกรรมกำรควรก ำกับดูแลให้คณะกรรมกำรและกรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
บทบำทหน้ำที่ ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ ตลอดจน
สนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนได้รับกำรเสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร
อย่ำงสม ่ำเสมอ 

4.9 คณะกรรมกำรควรดูแลให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลที่จ ำเป็น และมีเลขำนุกำรบริษัท (Company Secretary) ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่
จ ำเป็นและเหมำะสม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร  
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5. สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและกำรบริหำรบุคลำกร (Ensure Effective CEO and People 
Management) 
5.1 คณะกรรมกำรควรด ำเนินกำรให้มั่นใจว่ำมีกำรสรรหำและพัฒนำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำร

ระดับสูงให้มีควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และคุณลักษณะที่จ ำเป็นต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้ำหมำย 

5.2 คณะกรรมกำรควรก ำกับดูแลให้มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่เหมำะสม 
5.3 คณะกรรมกำรควรเข้ำใจโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรบริหำรและ

กำรด ำเนินงำนของกิจกำร 
5.4 คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้มีจ ำนวน ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์

และแรงจูงใจที่เหมำะสม 
6. ส่ งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ ำงมีควำมรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business) 
6.1 คณะกรรมกำรควรให้ควำมส ำคัญและสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไป

กับกำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกค้ำหรือผู้ที่เก่ียวข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
6.2 คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด ำเนินกำร (operational plan) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ ทุกฝ่ำยของ
องค์กรได้ด ำเนินกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของ
กิจกำร 

6.3 คณะกรรมกำรควรดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดสรรและจัดกำรทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงผลกระทบและกำรพัฒนำทรัพยำกรตลอดสำย value chain เพ่ือให้สำมำรถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักได้อย่ำงยั่งยืน 

6.4 คณะกรรมกำรควรจัดให้มีกรอบกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับ
องค์กร ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกิจกำร รวมทั้งดูแลให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน
กำรเพ่ิมโอกำสทำงธุรกิจและพัฒนำกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้กิจกำรสำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร 

7. ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม (Strengthen Effective Risk 
Management and Internal Control) 
7.1 คณะกรรมกำรควรก ำกับดูแลให้มั่นใจว่ำ บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่

จะท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้อง 

7.2 คณะกรรมกำรต้องจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบที่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
อิสระ 
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7.3 คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นได้ระหว่ำงบริษัท
กับฝ่ำยจัดกำร คณะกรรมกำร หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน 
ข้อมูลและโอกำสของบริษัท และกำรท ำธุรกรรมกับผู้ที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่
สมควร 

7.4 คณะกรรมกำรควรก ำกับดูแลให้มีกำรจัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันที่ชัดเจน
และสื่อสำรในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพ่ือให้เกิดกำรน ำไปปฏิบัติได้จริง 

7.5 คณะกรรมกำรควรดูแลให้กิจกำรมีกลไกในกำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรชี้เบำะแส 
8. รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

8.1 คณะกรรมกำรมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผย
ข้อมูลส ำคัญต่ำง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์  มำตรฐำน และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 

8.2 คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หนี้ 

8.3 ในภำวะที่กิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรควรมั่นใจได้
ว่ำ กิจกำรมีแผนในกำรแก้ไขปัญหำ หรือมีกลไกอ่ืนที่จะสำมำรถแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินได้ ทั้งนี้ภำยใต้
กำรค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

8.4 คณะกรรมกำรควรพิจำรณำจัดท ำรำยงำนควำมยั่งยืนตำมควำมเหมำะสม 
8.5 คณะกรรมกำรควรก ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดให้มีหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ที่ท ำ

หน้ำที่ในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน เช่น นักลงทุน นักวิเครำะห์ ให้เป็นไปอย่ำง
เหมำะสม เท่ำเทียมกัน และทันเวลำ 

8.6 คณะกรรมกำรควรส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล 
9. สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with 

Shareholders) 
9.1 คณะกรรมกำรควรดูแลให้มั่นใจว่ำ ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องส ำคัญของบริษัท 
9.2 คณะกรรมกำรควรดูแลให้กำรด ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส มี

ประสิทธิภำพ และเอ้ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิของตน 
9.3 คณะกรรมกำรควรดูแลให้กำรเปิดเผยมติที่ประชุมและกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป

อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 
10. เก็บรักษำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ และไม่น ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนหรือ

ผู้อ่ืน รวมถึงงดซื้อขำยหลักทรัพย์ก่อนกำรประกำศแจ้งข่ำวงบกำรเงินอย่ำงน้อย 1 เดือน และหลังกำร
ประกำศแจ้งข่ำวงบกำรเงินอย่ำงน้อย 3 วัน 
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11. กรรมกำรที่มีควำมประสงค์ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งควำมประสงค์ให้ส่วนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริษัททรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน เพ่ือรำยงำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ
ทุกไตรมำส 

12. รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉัน
สำมีภริยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ รวมถึงนิติบุคคลซึ่งบุคคลข้ำงต้นเป็น  ผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 
ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทุกเดือน 
และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยมิชักช้ำ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 
▪ ตนหรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย 
▪ ตนหรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้องถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

13. กรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ไม่เกิน 2 บริษัท โดยไม่กระทบกำรด ำรงต ำแหน่งในปัจจุบัน ของกรรมกำร (ณ วันที่แก้ไขนโยบำยฯ 19 
ส.ค.59) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร สำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัท บำงจำกฯ ได้ไม่จ ำกัด 

 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้น ำของคณะกรรมกำรบริษัท 
1. ก ำกับ ติดตำม และดูแลให้มั่นใจได้ว่ำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ

บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร  
2. ก ำกับดูแลให้มั่นใจว่ำกรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและ

กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
3. ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรือร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

ใหญ่ และมีมำตรกำรที่ดูแลให้เรื่องส ำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
4. จัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยปัญหำส ำคัญกัน

อย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน  
5. ส่งเสริมให้กรรมกำรมีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กำรให้ควำมสนใจกับทุกเรื่องที่น ำสู่ที่ประชุม รวมถึง

ประเด็นกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
6. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร รวมถึงสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ

ฝ่ำยจัดกำรแต่จะไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนปกติประจ ำวัน 
 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติ ในเรื่องต่ำงๆ รวมถึง 
▪ วิสัยทัศน์ แผนยุทธศำสตร์องค์กรระยะสั้นและระยะยำว  
▪ แผนงำนและงบประมำณประจ ำปี  
▪ กำรลงทุน ด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ท ำสัญญำที่ส ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม  
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▪ กำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำร  
▪ นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  
▪ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
▪ กำรก ำหนดค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
▪ กำรแต่งตั้งกรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 
▪ กำรก ำหนดรำยชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ 
▪ กำรแต่งตั้งพนักงำนตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ขึ้นไป 
▪ กำรแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมกำรผู้แทนบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ  รวมถึงก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับดูแล

บริษัทดังกล่ำว 
คณะกรรมการบริษัทด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
▪ กำรก ำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้ำหมำย และแผนงำนประจ ำปี 
▪ กำรดูแลควำมเหมำะสมเพียงพอของระบบบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
▪ กำรก ำหนดอ ำนำจด ำเนินกำรที่เหมำะสมกับควำมรับผิดชอบของฝ่ำยจัดกำร 
▪ กำรก ำหนดกรอบกำรจัดสรรทรัพยำกร กำรพัฒนำและงบประมำณ เช่น นโยบำยและแผนกำรบริหำรกำร

จัดกำรบุคคล และนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
▪ กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
▪ กำรดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่กำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือ 
 
คณะกรรมการบริษัทไม่ควรด าเนินการ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
▪ เรื่องที่คณะกรรมกำรมอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินกำร  กล่ำวคือ กำรจัดกำร 

(Execution) ให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ นโยบำย หรือแผนงำนที่คณะกรรมกำรได้อนุมัติแล้วตำมกรอบนโยบำย
ที่ก ำหนดไว้และติดตำมดูแลผล โดยไม่แทรกแซงกำรตัดสินใจหรือกำรท ำงำนของฝ่ำยจัดกำร เว้นแต่มีเหตุ
จ ำเป็น 

▪ เรื่องท่ีมีข้อก ำหนดห้ำมไว้ เช่น กำรอนุมัติรำยกำรที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 
 

ทั้งนี้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มีอ ำนำจและหน้ำที่หลักเกี่ยวกับกำรด ำเนิน
กิจกำรและบริหำรงำนประจ ำวันของบริษัทตำมที่คณะกรรมกำรจะมอบหมำยและจะต้องบริหำรบริษัทให้
เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำนและงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรอย่ำงเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต 
และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่ำงดีที่สุด 
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และตำมควำมจ ำเป็น โดยมี

ก ำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมล่วงหน้ำตลอดทั้งปี  
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2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นอย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปี เพ่ืออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย 
และแจ้งให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรำบถึงผลกำรประชุม  

3. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้ส่งหนังสือนัดประชุมแก่กรรมกำรหรือผู้แทนของ
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษำสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัทฯ อำจแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและก ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้น โดยฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่
ต้องให้สำรสนเทศที่เหมำะสมและทันเวลำแก่คณะกรรมกำรบริษัท โดย ได้รับสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน เพ่ือให้มีเวลำเพียงพอที่จะศึกษำพิจำรณำและตัดสินใจอย่ำงถูกต้อง 

4. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแล้วเสร็จภำยใน 7 วันหลังกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทได้สอบทำนควำมถูกต้องก่อนกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมในกำรประชุมครั้ง
ถัดไป 

5. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครั้งควรมีกรรมกำรเข้ำร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ขอ ง
จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดและในการลงมติควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด 

6. กรรมกำรบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี  
(กรณีมีกำรประชุม 12 ครั้ง/ปี ไม่ควรน้อยกว่ำ 9 ครั้ง) 

7. ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดเรื่องที่จะเข้ำวำระกำรประชุม โดยกำรปรึกษำหำรือกับ
ฝ่ำยบริหำร ทั้งนี้ฝ่ำยบริหำรจะพิจำรณำค ำขอของกรรมกำรบำงท่ำนที่จะบรรจุเรื่องอ่ืนที่ส ำคัญเป็นวำระ
กำรพิจำรณำในกำรประชุมครั้งต่อไป 

8. ก่อนกำรพิจำรณำวำระกำรประชุม กรรมกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียและบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม 
โดยกรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจำรณำ ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวำระ
ดังกล่ำว  

9. คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศท่ีจ ำเป็นเพ่ิมเติมได้จำกฝ่ำยจัดกำรที่ได้รับมอบหมำย  
10. ในกรณี ที่ จ ำเป็น  คณ ะกรรมกำรบริษัทสำมำรถขอควำมเห็นที่ เป็น อิสระจำกที่ ป รึกษำหรือ  

ผู้ประกอบวิชำชีพภำยนอกเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำร โดยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ 
 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูก
เลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่เหมำะสมไม่ควรเกิน 3 
วำระติดต่อกัน (นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นไป) เว้นแต่กรรมกำรคนใด มีควำมเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งนำน
กว่ำนั้น คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำควำมเป็นอิสระและประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร
รำยดังกล่ำว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อผู้ถือหุ้น ในส่วนกรรมการอิสระมีวาระการด ารง
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ต าแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน นับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระครั้งแรก ใน
กรณีที่จะแต่งตั้งให้กรรมกำรอิสระนั้นด ำรงต ำแหน่งต่อไป ให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอย่ำงสมเหตุผลถึง
ควำมจ ำเป็นดังกล่ำว และให้ถือเป็นกรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ  

นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
1. ตำย 
2. ลำออก 
3. ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ 
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด 
5. ศำลมีค ำสั่งให้ออก 

 
การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของกำร

ประเมินตนเองรำยบุคคลด้วยตนเอง (Self-Evaluation) และแบบไขว้ (Cross-Evaluation) รวมถึงกำร
ประเมินตนเองรำยคณะ เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำผลงำนและปัญหำส ำหรับกำรพัฒนำกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ต่อไป  

2. คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีบรรทัดฐำนที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงำนอย่ำงมีหลักเกณฑ์โดยมีกำร
ทบทวนปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงเผยแพร่หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลกำรประเมินในรำยงำนประจ ำปี
ของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงาน
ประจ าปี 
 

 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร (ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มำประชุม และโบนัส) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยระยะยำวของบริษัทฯ และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติ
อยู่ ใน อุตสำหกรรม ประสบกำรณ์  ภำระหน้ำที่บทบำทและควำมรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกรรมกำรแต่ละคนและมอบหมำยหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบเพิ่มข้ึน โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมกำรมีคุณภำพและสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ให้บรรลุเป้ำหมำยและทิศทำงธุรกิจที่บริษัทฯ ก ำหนด โดยมีกระบวนกำรที่โปร่งใส สร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ถือ
หุ้น  
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ข้อก าหนดของคณะกรรมการบริษัท เรื่อง แผนการสืบทอดต าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) เพ่ือเป็นกำรเตรียม 
สืบทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่/ผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูง และ
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  รวมถึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่/ผู้จัดกำรใหญ่ว่ำ หำกมีคุณสมบัติที่เหมำะสม บุคคลภำยนอกหรือพนักงำนตั้งแต่ระดับผู้อ ำนวยกำรอำวุโส
ขึ้นไปสำมำรถเข้ำรับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ /ผู้จัดกำร
ใหญ่ได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ เป็นผู้พิจำรณำหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรสรรหำ พัฒนำ ประเมินผลประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่/ผู้จัดกำรใหญ่ หลักเกณฑ์
และโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่/ผู้จัดกำรใหญ ่
 คณะกรรมกำรบริษัทด ำเนินกำรให้มั่นใจว่ำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ /
ผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูงมีทักษะและคุณลักษณะที่จ ำเป็นต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำย โดย
มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรแต่งตั้ง “คณะกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรบริหำร” เพ่ือท ำหน้ำที่ดูแล
กำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้บริหำรระดับสูง โดยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่รำยงำนเป็นประจ ำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ท ำไปในระหว่ำงปี และควรพิจำรณำควบคู่กับแผนสืบทอด
ต ำแหน่ง นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้วำงแนวทำงกำรพัฒนำเพิ่มเติม โดยให้มีกำรหมุนเวียนหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของผู้บริหำรระดับสูง เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจ มีประสบกำรณ์ และควำมพร้อมในกำรบริหำรองค์กร
โดยรวม  
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คณะอนกุรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำ

หน้าที่ศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท 

 

แนวปฏิบัติ 

 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นเครื่องมือส ำคัญของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ดี เพ่ือให้
ควำมมั่นใจว่ำกำรด ำเนินกำรขององค์กรเป็นไปตำมข้อก ำหนดและกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมจรรยำบรรณที่
พึงปฏิบัติ คงไว้ซึ่งระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ โดยปรำศจำกกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์และ
กำรทุจริต คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบ 
1. คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
3. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมี

กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือ
กำรเงินหรือตรวจสอบอย่ำงเพียงพอที่จะท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน 

4. ให้หัวหน้ำผู้บริหำรงำนตรวจสอบภำยใน (The Chief Audit Executive) ของบริษัทฯ เป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนดโดยกฎหมำยอย่ำง 

ถูกต้องและเพียงพอ  
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน 

(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และสอบทำนประสิทธิผลและควำมพอเพียงของ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ นโยบำย ข้อก ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจำรณำ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงรำยกำรได้มำ
และจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

5. สอบทำนและพิจำรณำร่วมกับฝ่ำยจัดกำรในเรื่องข้อบกพร่องส ำคัญที่ตรวจพบและกำรสนองตอบจำก
ฝ่ำยจัดกำร 
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6. มีอ ำนำจในกำรตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และมีอ ำนำจในกำรว่ำจ้ำงหรือน ำเอำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำช่วยงำนตรวจสอบและ
สอบสวน โดยปฏิบัติตำมระเบียบของบริษัทฯ 

7. จัดท ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ   

8. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
เสนอค่ำตอบแทน และเสนอถอดถอนบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำย
จัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

9. พิจำรณำขอบเขตกำรตรวจสอบและแผนกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และฝ่ำยตรวจสอบภำยในให้มี
ควำมสัมพันธ์และเก้ือกูลกัน และลดควำมซ ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน 

10.ให้ควำมเห็นชอบ กฎบัตร แผนงำนตรวจสอบ งบประมำณ แผนกำรฝึกอบรม และอัตรำก ำลังของฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน 

11.พิจำรณำ แต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของ หัวหน้ำ ผู้บริหำรงำน
ตรวจสอบภำยใน (The Chief Audit Executive) รวมทั้งพิจำรณำควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน 

12.สอบทำนควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำร
ควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

13.ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำซึ่ง
อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้แก่ 
▪ รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
▪ กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบควบคุมภำยใน  
▪ กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน
ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผู้บริหำรไม่
ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำน
ว่ำ มีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังกล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

14. สอบทำนและให้ควำมเห็น แบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน  โครงกำรแนว
ร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (CAC)  

15. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
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การประชุม  
1. ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือพิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำส 

และเรื่องอ่ืนๆ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบอำจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ 
เพ่ือพิจำรณำเรื่องจ ำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ตำมแต่จะเห็นสมควร  

2.  ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยค ำสั่งของประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง 
กรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งกำรนัด 
ประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได้  

3. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของ 
จ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบที่บริษัทฯ แต่งตั้งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

4. ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให้กรรมกำร 
ตรวจสอบที่มำประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม  

5. กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออก 
เสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด  

6. กรรมกำรตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  
7. กำรลงมติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจกระท ำได้โดยไม่ต้องมีกำรประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือน 

ได้มีกำรประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ กรรมกำรตรวจสอบได้ลงลำยมือชื่อรับรองไว้ทุกคน  
8. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
9. ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในครำว 

ถัดไป เพ่ือทรำบทุกครั้ง  
วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี รวมทั้งกำรแต่งตั้งเพ่ิมและถอดถอนจำก

กรรมกำรตรวจสอบ 
2. กรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกได้ตำมที่คณะกรรมกำร

บริษัทเห็นว่ำเหมำะสม 
3. กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 

▪  ครบก ำหนดตำมวำระ 
▪  พ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ 
▪  ลำออก 
▪  ตำย 
▪  ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมข้อบังคับนี้หรือตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
▪  คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง 
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4. กำรลำออกของกรรมกำรตรวจสอบให้ยื่นใบลำออก พร้อมชี้แจงเหตุผลกำรลำออกต่อประธำนกรรมกำร
บริษัทล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน และแจ้งให้กับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบ 

5. ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำร
บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลำออก โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ใน
ต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบที่ตนแทน พร้อมแจ้งให้ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทรำบ 

ค่าตอบแทน  
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน และน ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ 

 
2.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

องค์ประกอบ 
1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งต้องมี

กรรมกำรอิสระเกินกว่ำกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือ
ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

2. ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ  
3. ให้คัดเลือกกรรมกำร 1 คน ในคณะเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
1. ก ำหนดวิธีกำรสรรหำและคุณสมบัติของผู้ที่จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่/ผู้จัดกำรใหญ่  
2. ด ำเนินกำรสรรหำและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่/ผู้จัดกำรใหญ่ ต่อคณะกรรมกำรบริษัท  
3. ก ำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร

ผู้จัดกำรใหญ่/ผู้จัดกำรใหญ่  
4. พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือเห็นชอบและน ำเสนอต่อ 

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
5. พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่/ผู้จัดกำรใหญ่ ต่อที่

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
6. ทบทวนและสรุปผลกำรจัดท ำแผนกำรสืบทอดงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

ใหญ่เป็นประจ ำทุกปีและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ 
7. ปฏิบัติตำมหน้ำที่ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  
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2. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนที่พ้นต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งต่อไปได้อีกวำระ
หนึ่งตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำเหมำะสม 

3. ในกรณีที่กรรมกำรพ้นสภำพจำกกำรเป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนและ/หรือกรรมกำร
บริษัท ให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอื่นทดแทนกรรมกำรซึ่งพ้นสภำพฯ ดังกล่ำว โดย
มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ได้เพียงเท่ำวำระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ซึ่งตนแทน 

 
ค่าตอบแทน  
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน และน ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ 

 
3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 

องค์ประกอบ 
1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กรประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งอย่ำงน้อย 1 คน

ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คน มีควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง  

2. บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรได้ หำกมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
3. ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
1. ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร 
2. พัฒนำระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกระดับขององค์กร 
4. ดูแลให้บริษัทฯ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
5. กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กรเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัทในครำวถัดไป 
6. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  
2. กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กรที่พ้นต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งต่อไปได้อีกวำระหนึ่ง

ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำเหมำะสม 
3. ในกรณีที่กรรมกำรพ้นสภำพจำกกำรเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กรและ/หรือกรรมกำรบริษัท

ให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอ่ืนทดแทนกรรมกำรซึ่งพ้นสภำพฯ ดังกล่ำว โดยมี
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ได้เพียงเท่ำวำระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กรซึ่งตน
แทน 
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ค่าตอบแทน  
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน และน ำเสนอทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำ 

 
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

องค์ประกอบ 
1. คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมกำรอย่ำง

น้อย 1 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตำมมำตรฐำนสำกล 
2. ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลต้องเป็นกรรมกำรอิสระ 
3. ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
1. เสนอแนวปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
2. ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรเพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี 
3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมำตรฐำนสำกลและเสนอแนะต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำปรับปรุงให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง 
4. มอบนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้คณะท ำงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ 
5. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
1.  กรรมกำรบรรษัทภิบำลมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  
2. กรรมกำรบรรษัทภิบำลที่ พ้นต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งต่อไปได้อีกวำระหนึ่งตำมที่

คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำเหมำะสม 
3. ในกรณีที่กรรมกำรพ้นสภำพจำกกำรเป็นกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ/หรือกรรมกำรบริษัท ให้

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอ่ืนทดแทนกรรมกำรซึ่งพ้นสภำพฯ ดังกล่ำว โดยมีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมกำรบรรษัทภิบำลซึ่งตนแทน  

ค่าตอบแทน  
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน และน ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ 
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3.2 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

 

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือให้การดำเนินงาน

บรรลตุามวัตถุประสงค์ รวมถึงปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง และลดความเสี่ยง

ด้านการทุจริต  โดยมีระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่มีช่วยให้

บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

 

แนวปฏิบัติ 
 

1. การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ได้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้และเพ่ิมควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รองรับต่อ
สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจในปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee: ERMC) ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำร
บริษัทและผู้บริหำรระดับสูง ท ำหน้ำที่ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำร  พัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้ง
องค์กรที่มีประสิทธิภำพ ผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือจำกทุกระดับขององค์กรและควบคุมดูแลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ครอบคลุมควำมเสี่ยงทำงกลยุทธ์ กำรปฏิบัติกำร กำร
บริหำรกำรเงิน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ และควำมเสี่ยงส ำคัญอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ทบทวนปรับปรุง “คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง” เป็นประจ ำเพ่ือให้มี
ควำมทันสมัยอยู่เสมอและใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  

 
2. การควบคุมภายใน 

กำรควบคุมภำยในขององค์กร ประกอบด้วยกรรมกำรและหน่วยงำนทั้งหมดในองค์กร โดยมีคณะกรรมกำร
พัฒนำและส่งเสริมกำรควบคุมภำยใน (Internal Control Committee) ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลให้มีระบบ
กำรควบคุมที่มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน ควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินและ
กำรบัญชี และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งท ำรำยงำนข้อมูลกำรด ำเนินกำร
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee : 
ERMC) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ำยกฎหมำยและก ำกับองค์กร ท ำหน้ำที่ประสำนงำน ประเมินผล ให้มีกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กร โดยด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำ ตรวจสอบ และ
ประเมินผลระบบควบคุมภำยใน รวมถึงเป็นผู้ประสำนงำนและสนับสนุนพนักงำนและหน่วยงำนต่ำงๆ ใน
กำรด ำเนินตำมกระบวนกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชำระดับ
ผู้จัดกำรส่วนทุกคนมีหน้ำที่รับผิดชอบระบบกำรควบคุมภำยในของส่วนงำน 
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3. การตรวจสอบภายใน 
กำรตรวจสอบภำยในเป็นสิ่งที่จ ำเป็นและส ำคัญในกำรบริหำรงำนขององค์กร เนื่องจำกกำรตรวจสอบ
ภำยในถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่ช่วยให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัท และฝ่ำยบริหำร
เกิดควำมมั่นใจได้ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในที่องค์กรก ำหนดขึ้น สำมำรถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยที่วำง
ไว้ได้ บริษัทฯได้จัดตั้งฝ่ำยตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นหน่วยงำนอิสระ ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและตรวจสอบ
ระบบกำรควบคุมภำยในที่มี ว่ำมีกำรปฏิบัติจริงอย่ำงเหมำะสมและสม ่ำเสมอ รวมทั้งตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด กฎ ระเบียบที่มี ช่วยค้นหำข้อบกพร่อง จุดอ่อน
และให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และมีโครงสร้ำง
หน่วยงำนที่ท ำให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนได้อย่ำงอิสระ โดยสำมำรถรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ตลอดเวลำ  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ก าหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 
(AUDITOR ROTATION) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยบริษัทจะแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 
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3.3 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยใช้สิทธิผ่านการแต่งต้ังกรรมการเพ่ือทำหน้าที่แทน

ตนและมสีทิธิตัดสนิใจเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงที่สำคัญ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทตระหนัก

และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและจะไม่กระทำการ

ใดๆ อันเป็นละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

แนวปฏิบัติ 
 

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยได้รับสิทธิพ้ืนฐำนซึ่งรวมถึง 
▪ สิทธิซื้อขำยและโอนหุ้น และสิทธิในส่วนแบ่งก ำไร 
▪ สิทธิได้รับสำรสนเทศที่เพียงพอทันเวลำ 
▪ สิทธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

2. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ใช้เกณฑ์วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำพิจำรณำ
เอกสำรเชิญประชุมและข้อมูลต่ำงๆ ก่อนกำรประชุมมำกขึ้น 

3. จัดให้มีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบรำยงำนประจ ำปี 
และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีค ำชี้แจงรำยละเอียดของเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรมอบฉันทะ ประกอบ
กับเอกสำรกำรประชุม 

4. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำมที่ต้องกำรให้บริษัทฯ ชี้แจงล่วงหน้ำ ในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบวำระที่
น ำเสนอของกำรประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรมีควำมรับผิดชอบในกำรเข้ำประชุม 
เพ่ือตอบค ำถำมแก่ผู้ถือหุ้น 

5. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถำบันเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเจ้ำหน้ำที่นักลงทุนสัมพันธ์จะ
ติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับประเด็นตำมวำระกำรประชุม และรวบรวมหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ำ   

6. อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
▪ ส ำรองที่จอดรถไว้อย่ำงเพียงพอ และจัดรถรับส่งผู้ถือหุ้นบริเวณสถำนีรถไฟฟ้ำ (ถ้ำมี) 
▪ ใช้ระบบ Barcode ในกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและควำมรวดเร็ว  
▪ ใช้โปรแกรมกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นในกำรลงทะเบียนและกำรนับคะแนนเพ่ือให้มีประสิทธิภำพและ

ควำมโปร่งใส 
7. จัดให้มีคนกลำงท ำหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำยและ

ข้อบังคับบริษัทฯ 
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8. ก่อนกำรประชุม จัดให้มีกำรชี้แจงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน และกำรนับคะแนนเสียงเพ่ือลงมติในแต่ละ
ระเบียบวำระ รวมถึงขอตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนนเสียง  

9. ระหว่ำงกำรประชุม เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตั้งค ำถำม 
รวมถึงบันทึกประเด็นซักถำมและข้อคิดเห็นที่ส ำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุม 

10. ในวำระเลือกตั้งกรรมกำร ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมี
คะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

11. ภำยใต้บทบัญญัติของกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสำมำรถขอให้คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ิม
เรื่องในวำระกำรประชุม รวมถึงขอค ำอธิบำยและแสดงควำมเห็นของตนได้อย่ำงเหมำะสม 

12. หลังกำรประชุม ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงมติที่ประชุมและผลคะแนนแต่ละวำระผ่ำนช่องทำงของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงรำยงำนกำรประชุมจะเผยแพร่ผ่ำน
ช่องทำงของตลท.  เว็บไซต์ของบริษัทฯ และน ำส่งให้ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงควำมเห็นในที่ประชุม  
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2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

 

ผู้ถือหุ้นทกุรายพงึได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทจะ

กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน 

 

แนวปฏิบัติ 
 

1. ผู้ถือหุ้นจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม รวมถึงได้รับสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพียงพอและทันเวลำจำก
บริษัทฯ  

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตำมจ ำนวนหุ้นที่ตนมี และมีควำมเท่ำเทียมกันในสำรสนเทศเกี่ยวกับ
บริษัทฯ 

3. ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอเพ่ิมวำระกำรประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น ตำมแนวทำงที่บริษัทฯ ก ำหนด  

4. ผู้ถือหุ้นสำมำรถติดต่อกับกรรมกำรอิสระในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิของตนได้โดยตรงผ่ำนทำง Email: 
ico@bangchak.co.th  

5. บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุม 30 วันและจัดส่งเอกสำรให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 21 วัน 

6. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สำมำรถก ำหนดทิศทำงในกำรลงคะแนนเสียงได้ 
ตลอดจนเสนอชื่อกรรมกำรอิสระเป็นทำงเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

7. ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวำระกำรประชุม โดยเฉพำะในวำระเลือกตั้งกรรมกำรที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
เลือกตั้งได้เป็นรำยบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนมีต่อกำรเลือกตั้งกรรมกำร 1 คน   

8. กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจำรณำ ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวำระดังกล่ำว 
9. กรรมกำรและพนักงำนมีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูลอันเป็นควำมลับของบริษัทฯ และกำรไม่หำประโยชน์ให้แก่

ตนเองหรือผู้อื่นโดยอำศัยข้อมูลควำมลับของบริษัทฯ  

mailto:ico@bangchak.co.th
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3.4 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซ่ึง

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาใหม้กีระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ 

กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งค่ัง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ

ต่อไป   

 

แนวปฏิบัติ 
 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมถึงเคำรพหลักสิทธิ
มนุษยชนและกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม เพ่ือให้มั่นใจว่ำสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับกำรคุ้มครอง
และปฏิบัติด้วยดี รวมถึงจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสหรือข้อร้องเรียนจำกพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนเพื่อให้ ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรสอดส่องดูแล
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
มุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีบรรษัทภิบำล เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในกำรสร้ำงงำนสร้ำงกิจกำรให้มีฐำนะ
ทำงกำรเงินที่มั่นคงอย่ำงยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีช่องทำงติดต่อผ่ำน
เว็บไซต์และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ  

2. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
ปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมและเคำรพสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีกำรกีดกันทำงเพศ ก ำหนดค่ำตอบแทน สวัสดิกำร
และผลประโยชน์อ่ืนที่เหมำะสมเป็นธรรมไม่น้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนอิงตำมระดับผล
กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและสอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 
เทียบเคียงกับตลำดและอุตสำหกรรมเดียวกันได้ อีกทั้งจัดให้มีกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ดูแลสุขภำพอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัย อบรมให้ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพและส่งเสริม
ควำมก้ำวหน้ำ รวมถึงเปิดโอกำสกำรพัฒนำทักษะกำรท ำงำนในด้ำนอ่ืน  

3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  
มุ่งมั่นพัฒนำคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรเพ่ือให้ลูกค้ำเกิดควำมเชื่อมั่นและควำมพึงพอใจสูงสุด 
โดยค ำนึงถึงสุขภำพ ควำมปลอดภัย รวมถึงให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรอย่ำงถูกต้องเพียงพอโดยไม่
กล่ำวเกินจริงอันเป็นเหตุให้เกิดควำมเข้ำใจผิด พร้อมทั้งเก็บรักษำข้อมูลของลูกค้ำและไม่น ำไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์โดยมิชอบ   
 
 



 

46 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ปรับปรุงคร้ังท่ี 18) 

4. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า  
มีจรรยำบรรณในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเงื่อนไขสัญญำที่เป็นธรรม ให้ควำมรู้และพัฒนำศักยภำพในกำรผลิต
และให้บริกำรที่ได้มำตรฐำน ดูแลและติดตำมให้คู่ค้ำเคำรพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้ำเข้ำร่วมเครือข่ำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน และ
พัฒนำนวัตกรรมที่สร้ำงประโยชน์ร่วมกัน 

5. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรมและโปร่งใส  แข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ไม่เอำเปรียบคู่แข่งทำงกำรค้ำและ 
ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับโดยวิธีกำรที่มิชอบ รวมถึงไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำร
กล่ำวหำในทำงร้ำย 

6. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้  
ปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อก ำหนดของสัญญำและ
พันธะทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครัดโดยเฉพำะเรื่องเงื่อนไขค ้ำประกัน กำรบริหำรเงินทุนและกำรช ำระหนี้  
ตลอดจนไม่ใช้วิธีกำรที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะท ำให้เจ้ำหนี้เกิดควำมเสียหำย กรณีที่ไม่
สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำ เพ่ือร่วมกันพิจำรณำหำแนว
ทำงแก้ไข 

7. ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ 
ด ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมส ำคัญกับภำครัฐ ยึดถือกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด รวมถึงสนองตอบนโยบำยของภำครัฐตำมควำมจ ำเป็นเหมำะสมโดยสอดคล้องกับแนวทำงกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

8. ความรับผิดชอบต่อเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่น สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ดูแลและพัฒนำควำมเป็นอยู่ที่ดีของเพ่ือนบ้ำนรอบโรงกลั่นและสังคมโดยน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ทำง
ธุรกิจมำสร้ำงประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมถึงให้ควำมส ำคัญกับระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำ
ชีวอนำมัย สิ่งแวดล้อมและพลังงำนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ  
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3.5 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

 

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเช่ือถือ 

 

แนวปฏิบัติ 
 

ขอบเขตนโยบาย (Scope of Content)   
นโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรให้
ข้อมูลทำงกำรเงินและมิใช่ทำงกำรเงินอย่ำงเท่ำเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถำบันกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน 
รวมไปถึงผู้ที่ต้องกำรใช้ข้อมูลและสำธำรณชนทั่วไป โดยให้ควำมส ำคัญอย่ำงที่สุดในกำรสื่อสำรอย่ำงโปร่งใส 
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำและสม ่ำเสมอ เกี่ยวกับข้อมูลในอดีตและกำรสร้ำงมูลค่ำในอนำคต ไม่เลือกปฏิบัติต่อ
ข้อมูลทั้งในด้ำนบวกหรือด้ำนลบ แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรเก็บควำมลับทำงธุรกิจ
เกี่ยวกับข้อมูลทำงธุรกิจที่ส ำคัญและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้นโยบำยนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
ข้อก ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

นโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในกำรสื่อสำร เช่น รำยงำนประจ ำปี รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส ข่ำว เอกสำรแถลงข่ำว จดหมำยถึงผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจำกนี้ยังรวม
ไปถึงกำรพูดโดยวำจำทั้งกำรประชุมหรือโทรศัพท์กับนักวิเครำะห์และนักลงทุน  กำรให้ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
หรือสื่ออ่ืนๆ กำรให้สัมภำษณ์กับสื่อมวลชน และกำรแถลงข่ำว เป็นควำมมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะให้นโยบำยนี้
ใช้กับบุคคลที่มีผลต่อกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ (ตำมที่ระบุในกฎหมำย) และสนับสนุนให้บุคคลเหล่ำนั้นใช้
นโยบำยนี้ 

ผู้มีหน้าที่ให้ข้อมูล (Authorized Spokesperson) 
บริษัทฯ จะสื่อสำรกับนักลงทุน นักวิเครำะห์ ผู้เกี่ยวข้องในกำรลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่ำนผู้แทนบริษัทฯ ที่ได้รับ
มอบหมำย ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรที่ดูแลหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้ำที่หลักในกำรติดต่อประสำนงำนกับ
นักวิเครำะห์ นักลงทุน และบุคคลอ่ืนๆ ที่ต้องกำรข้อมูลทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะของบริษัทฯ และ
ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ   

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และ/หรือรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บัญชีและกำรเงิน 
อำจมอบหมำยให้กับผู้บริหำรระดับสูง และ/หรือผู้ ใดในกำรให้กำรสัมภำษณ์และสื่อสำรข้อมูลกับ
สื่อสำรมวลชนโดยมีขอบเขตอยู่ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน รวมไปถึงกิจกำรที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั่วๆไป 
และข้อมูลด้ำนกำรเงินในอดีต และเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์  แต่บุคคลเหล่ำนี้ไม่ได้รับสิทธิใน
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กำรสื่อสำรกับนักวิเครำะห์ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องในกำรลงทุน  ทั้งนี้พนักงำนอ่ืนจะไม่ได้รับอนุญำตให้สื่อสำรข้อมูล
เกี่ยวกับธุรกิจหรือข้อมูลบริษัทฯ เป็นกำรส่วนตัว ยกเว้นผ่ำนหน่วยงำนที่มีหน้ำที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ 
หรือเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจภำยใต้สัญญำรักษำข้อมูลควำมลับ  

สารสนเทศที่เปิดเผยอย่างสม ่าเสมอ (Regular Information) 
สำรสนเทศที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยอย่ำงสม ่ำเสมอ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐำนะทำงกำรเงินและรำยงำน
ของประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และกำรวิเครำะห์ โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและ
กำรจัดกำร ปัจจัยเสี่ยง นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมกำรบริษัทยังได้จัดท ำ
รำยงำนเชิงอภิปรำยประกอบในรำยงำนประจ ำปี เพ่ือขยำยควำมเรื่องที่ส ำคัญและยำกที่จะเข้ำใจและชี้แจง
นโยบำยที่ส ำคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนและกำรเงินเพ่ิมเติม อีกทั้ง
คณะกรรมกำรบริษัทยังได้จัดให้มีกำรเปิดเผยจ ำนวนครั้งที่กรรมกำรและ/หรือ คณะอนุกรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำ
ร่วมประชุมเปรียบเทียบกับจ ำนวนครั้งของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือคณะอนุกรรมกำรไว้ด้วย  

สารสนเทศที่มีนัยส าคัญ (Material information) 
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส ำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนให้แก่พนักงำนที่ไม่ได้รับอนุญำต กลุ่ม
บุคคล หรือ บุคคลอ่ืนใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชนและนักวิเครำะห์) จนกว่ำข้อมูลนั้นจะได้รับกำรเปิดเผย
ให้แก่สำธำรณชนแล้ว กรณีที่มีควำมจ ำเป็นทำงธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 
Underwriter ธนำคำร ที่ปรึกษำกฎหมำย หรือที่ปรึกษำอ่ืนๆ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเพ่ือให้แน่ใจว่ำบุคคล
ดังกล่ำวได้ใช้ควำมระมัดระวังเพ่ือรักษำไว้ซึ่งควำมลับไว้ หำกมีข้อมูลใดที่ไม่ควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป 
บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อสำธำรณชนโดยทันที โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกฎของตลำดหลักทรัพย์ฯ 
เกี่ยวกับกำรออกข่ำว และข้อก ำหนดอ่ืนๆ หรือหำกจ ำเป็นบริษัทฯ จะแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือขอระงับ
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์เป็นกำรชั่วครำว 

ในบำงสถำนกำรณ์ข้อมูลอำจจะต้องถูกชะลอต่อกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชนด้วยเหตุผลทำงธุรกิ จ (เช่น ถ้ำ
เปิดเผยข้อมูลออกไปจะมีผลต่อกำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจของบริษัทฯ) จนกว่ำจะถึงเวลำที่เหมำะสมที่จะ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน 

ช่วงเวลาก่อนจัดส่งงบการเงิน (Quiet Period) 
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะหลีกเลี่ยงกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนที่มีผลกระทบต่อรำคำหุ้น หรือ เป็น
ประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ ในช่วงเวลำก่อนที่จะมีกำรจัดส่งงบกำรเงินให้แก่ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมำสจนกระทั่งบริษัทฯ จะได้แจ้งผลประกอบกำรอย่ำงเป็นทำงกำรผ่ำน
ระบบกำรจัดส่งข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือ
เหตุกำรณ์ที่ท ำให้ผลประกอบกำรของบริษัทฯ ถูกคำดกำรณ์คำดเคลื่อนอย่ำงมีนัยส ำคัญจนส่งผลให้ผู้ที่น ำ
ข้อมูลไปใช้เกิดควำมเข้ำใจผิดได้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Models and Reports) 
บริษัทฯ จะไม่ประเมินควำมเหมำะสมต่อตัวเลขประมำณกำรของนักวิเครำะห์ เนื่องจำกโมเดล วิธีประมำณค่ำ 
และสมมติฐำนที่แตกต่ำงกัน แต่จะมุ่งเน้นท ำควำมเข้ำใจต่อนักวิเครำะห์ในกรณีที่พบว่ำมีควำมเข้ำใจ
คลำดเคลื่อนจนอำจมีผลต่อประมำณกำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ ซึ่งอำจมีผลกระทบในวงกว้ำงต่อนักลงทุนที่อ่ำนบท
วิเครำะห์ดังกล่ำว 

ทรรศนะต่อธุรกิจและข้อมูลเชิงประมาณการ (Guidance and Forward-Looking Information) 
ในกรณีที่มีกำรแจ้งประมำณกำรผลประกอบกำรระยะสั้นต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ 
อำจจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวในช่องทำงต่ำงๆ ได้ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ เพิ่มเติมทั้ง
แผนงำนปัจจุบัน แผนกลยุทธ์และกำรประมำณกำรในอนำคต ในส่วนที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับอนำคตและไม่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลในอดีตที่ผ่ำนมำ กำรประมำณกำรที่เกิดขึ้นจะถูกก ำหนดโดยใช้สมมติฐำนหลักของผู้บริหำร
โดยเทียบเคียงกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันบนพ้ืนฐำนข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นๆ  ด้วยหลักกำรด ำเนินงำนที่ต่อเนื่อง 
ดังนั้นผู้ที่ได้รับข้อมูลข่ำวสำรจึงควรใช้วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำ และเข้ำใจว่ำผลกำรด ำเนินงำนที่แท้จริง
อำจแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกผลกำรประมำณกำรได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลำยอย่ำง 

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Code of Conduct)  
1. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตในวิชำชีพบนพ้ืนฐำนของหลักกำรของควำมเท่ำ

เทียมกัน  
2. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจลงทุนอย่ำงถูกต้องเพียงพอและ

ทันเวลำ 
3. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกำสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

สำมำรถเข้ำถึงและสอบถำมข้อมูลได้ 
4. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องรักษำข้อมูลควำมลับของบริษัทฯ  และไม่เปิดเผยข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สำธำรณชน 
5. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น 

เว็บเพจนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Webpage) 
บ ริษั ท ฯ  จั ด ให้ มี ห น้ ำนั กล งทุ น สั ม พั น ธ์  ( Investor Relations) อยู่ บ น เว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของบ ริษั ท ฯ 
(www.bangchak.co.th) เพ่ือเป็นช่องทำงหนึ่งให้ผู้ลงทุน และบุคคลทั่วไป สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ ได้ 
เช่นเดียวกับนักวิเครำะห์หรือนักลงทุนสถำบัน โดยบริษัทฯ จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ให้เว็บไซต์มีควำม
พร้อมใช้งำน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ กำรบรรจุข้อมูลบนเว็บไซต์อำจมีรูปแบบหรือลักษณะ
แตกต่ำงจำกข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้วขึ้นอยู่กับข้อจ ำกัดของเว็บไซต์ อย่ำงไรก็ตำมเนื้อหำหลักจะไม่มีควำม
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

 

 

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 บำงจำก คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) มุ่งมั่นในกำรยกระดับมำตรฐำนควำมเป็นเลิศในกำรบริหำร
จัดกำรตำมแนวทำงรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ซึ่งให้ควำมส ำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรคุ้มครองป้องกัน
ควำมปลอดภัย ควำมมั่นคง สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อมของสำธำรณะ ครอบคลุมถึงกำรปฏิบัติงำนและ
พนักงำนของบริษัทฯ นอกจำกนั้นบริษัทฯ ยังให้ควำมส ำคัญต่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม 
ผลิตภัณฑ์ และบริกำรทั้งหมดอันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่มีควำมส ำคัญ กำรลดควำมสูญเสีย กำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐ โดยน ำข้อบังคับเหล่ำนี้มำเป็นโอกำสในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำร
ให้เหนือกว่ำสิ่งที่จ ำเป็นต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบ  บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย ควำมมั่นคง 
อำชีวอนำมัย สิ่งแวดล้อม และพลังงำนขึ้น โดยถือเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหำร พนักงำนทุก
คน ตลอดจนผู้รับเหมำท่ีท ำงำนในนำมของบริษัทฯ ทั้งหมดในอันที่จะ  
1. ปฏิบัติตำมกฎหมำยด้ำนควำมปลอดภัย ควำมมั่นคง อำชีวอนำมัย  สิ่งแวดล้อมและพลังงำน รวมถึง

ข้อก ำหนดของบริษัทฯ โดยถือเป็นบรรทัดฐำนขั้นต้น  
2. ปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัยในทุกขั้นตอน และกระบวนกำรท ำงำน ไม่ส่งผลกระทบเสียหำยทั้งต่อตนเอง ผู้ที่

เกี่ยวข้อง ทรัพย์สิน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
3. ป้องกันควำมสูญเสีย และกำรเจ็บป่วยในทุกกรณี และลดผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดภำวะมลพิษ กำร

รั่วไหล และกำรสูญเสียของน ้ำมัน  
4. จัดสรรทรัพยำกรและสำรสนเทศที่จ ำเป็น รวมทั้งกำรจัดเตรียมและพัฒนำบุคลำกร ให้มีควำมพร้อม

สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
5. ใช้ทรัพยำกร ได้แก่ พลังงำน น ้ำ สำรเคมี อย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมเป้ำหมำย และด ำเนินกำรทบทวน

ปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง เหมำะสมกับขนำดกำรใช้ทรัพยำกร
ของธุรกิจ และมีกำรจัดกำรของเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรน ำของเสียมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

6. สนับสนุนกำรออกแบบ กำรจัดซื้อ จัดหำผลิตภัณฑ์ สินค้ำ อุปกรณ์และบริกำรตำมควำมเหมำะสม โดย
พิจำรณำถึงควำมปลอดภัย ควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำรลดกำรเกิดของเสีย กำรประหยัดพลังงำน 
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7. วิจัย พัฒนำ จัดหำผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรที่มีควำมปลอดภัย ประหยัดพลังงำน ท ำให้เกิดของเสีย
น้อยลง และมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคง 
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สิ่งแวดล้อม และพลังงำน ให้มีควำมทันสมัย และต่อเนื่อง  

8. ส่งเสริมให้มีกำรน ำนโยบำยควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สิ่งแวดล้อม และพลังงำนไปเป็น
แนวทำงปฏิบัติในบริษัทในเครือ องค์กรคู่ค้ำ เพ่ือมุ่งสู่สังคมสีเขียว 

นโยบำยฯ ฉบับนี้ ผู้บริหำรต้องประพฤติตน เพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดี และพนักงำนทุกระดับ  ต้องเข้ำใจ และ
ปฏิบัติตำมในทุกๆขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  
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4. การต่อต้านคอร์รัปชัน 

 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องภายใต้

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ครอบคลุม 

ทุกธุรกิจและรายการในทุกประเทศและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อีกทั้งกำหนดมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปชันเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงจะมีการสอบทานมาตรการปฏิบัติอย่าง

สม่ำเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาไว้ซ่ึงช่ือเสียง

ของบริษัทฯ   

ค านิยาม 
ทุจริต (Fraud) :  
หมำยถึง กำรกระท ำใด ๆ เพ่ือแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน โดย
หมำยรวมถึงกำรกระท ำต่ำง ๆ ได้แก่ กำรยักยอก (Asset Misappropriation), กำรตกแต่งบัญชี (Financial 
Statement Fraud) และกำรคอร์รัปชัน (Corruption) 

การคอร์รัปชัน (Corruption) :  
หมำยถึง กำรให้  กำรเสนอ (offering) ให้ค ำมั่น สัญญำ (promising) ว่ำจะให้  หรือกำรรับ  (giving or 
accepting) กำรเรียกร้อง (demanding) ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยปฏิบัติต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
หรือเอกชน หรือผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพ่ือให้บุคคลดังกล่ำวปฏิบัติหรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ ฝ่ำฝืนกฎหมำย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบำย
ของบริษัทฯ เพ่ือแสวงหำประโยชน์อันมิควรได้ หรือให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่
เหมำะสมในทำงธุรกิจ 

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) :  
กำรช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงินหรือรูปแบบอ่ืนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมือง เช่น กำรให้กู้เงิน กำร
สนับสนุนบุคลำกร กำรให้สิ่งของหรือบริกำร กำรโฆษณำเพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคกำรเมือง กำรซื้อบัตร
เข้ำชมงำนเพ่ือระดมทุนหรือบริจำคเงินแก่องค์กรที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคกำรเมือง เป็นต้น 
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แนวปฏิบัติ 

1.  กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนจะไม่กระท ำหรือสนับสนุนกำรทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ำกรณีใดๆ และจะ
ปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้ำงผู้รับผิดชอบและระบบกำร
บริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
คอร์รัปชันภำยในองค์กร รวมถึงกำรน ำมำตรกำรที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บริษัท
อ่ืนที่บริษัทมีอ ำนำจในกำรควบคุม และตัวแทนทำงธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงจริงจัง 

2.  ในกำรด ำเนินกำรในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูงกับกำรเกิดคอร์รัปชัน  บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทฯ 
ผู้บริหำรและพนักงำน จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยควำมระมัดระวัง 

2.1 ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง  
▪ บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นกลำงทำงกำรเมือง สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตย บริษัทฯ ไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้กำรช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่
พรรคกำรเมืองใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม  

▪ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนมีสิทธิและเสรีภำพทำงกำรเมืองตำมกฎหมำย แต่จะไม่ด ำเนินกำรใดๆ 
ที่ท ำให้บริษัทฯ สูญเสียควำมเป็นกลำงหรือได้รับควำมเสียหำยจำกกำรเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องทำงกำร
เมือง 

▪ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนจะไม่ด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองภำยในบริษัทฯ รวมถึงใช้
ทรัพยำกรใดๆ ของบริษัทฯ เพ่ือด ำเนินกำรดังกล่ำว 

2.2 การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน  
บริษัทฯ สนับสนุนกำรพัฒนำชุมชนและสังคมเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงเศรษฐกิจและควำม
เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่ำนกระบวนกำรทำงธุรกิจหรือกำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลซึ่งต้องน ำไปใช้
ส ำหรับสำธำรณกุศลเท่ำนั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพ่ือธุรกิจของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้เป็นข้ออ้ำงส ำหรับ
กำรคอร์รัปชัน โดยต้องมีเอกสำรหลักฐำนชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ 

2.3 การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ไม่รับของขวัญหรือสิ่งของอ่ืนใดไม่ว่ำมูลค่ำเท่ำใดในทุกโอกำส และไม่
พึงรับหรือให้กำรเลี้ยงรับรอง ไม่จ่ำยค่ำอ ำนวยควำมสะดวก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดที่เกินควำมจ ำเป็นและไม่
เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลที่ท ำธุรกิจกับบริษัทฯ หำกได้รับมูลค่ำเกินปกติวิสัย ให้พนักงำน
ปฏิเสธไม่รับและรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นเพ่ือทรำบ 

2.4 การป้องกันการฟอกเงิน  
บริษัทฯ จะไม่รับโอนหรือเปลี่ยนสภำพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีกำรรับโอนหรือเปลี่ยนสภำพ
ทรัพย์สินต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิด เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทฯ เป็นช่องทำง
หรือเป็นเครื่องมือในกำรถ่ำยเท ปกปิดหรืออ ำพรำงแหล่งที่มำของทรัพย์สินที่ได้มำโดยไม่ชอบด้วย
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กฎหมำย รวมถึงดูแลให้มีกำรตรวจสอบ บันทึกรำยกำรและข้อเท็จจริงทำงกำรเงิน หรือทรัพย์สินต่ำงๆ 
อย่ำงระมัดระวัง ให้ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎหมำย 

 
โครงสร้าง 
คณะกรรมกำรบริษัท 
▪ คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน และมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรน ำ

มำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันไปปฏิบัติ  
▪ คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ศึกษำและกลั่นกรองงำน

เกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน ดังนี้ 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
▪ ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน 
▪ ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันเสนอต่อคณะกรรมกำร

บริษัท 
ฝ่ำยจัดกำร : ส่วนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 
-  เป็นส่วนงำนภำยใต้ฝ่ำยกฎหมำยและก ำกับองค์กรท ำหน้ำที่ศึกษำติดตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแล

กิจกำรที่ดีทั้งในและต่ำงประเทศ เพ่ือพัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีภำยในบริษัทฯ และรำยงำนผล
กำรปฏิบัติตำมแผนงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล  

-  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร และพนักงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร 
▪ ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กร และพัฒนำระบบกำรจัดกำร

บริหำรควำมเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
▪ ดูแลให้บริษัทฯ มีกำรบริหำรควำมเสี่ ยงที่ เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  และรำยงำนผลต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท 
ฝ่ำยจัดกำร : ส่วนยุทธศำสตร์และบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
-  เป็นส่วนงำนภำยใต้ฝ่ำยยุทธศำสตร์องค์กรและบริหำรกำรลงทุนธุรกิจ ท ำหน้ำที่ประสำนงำน 

ประเมินผล ให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กร  โดยด ำเนินกำร
เพ่ือพัฒนำ ตรวจสอบ และประเมินผลระบบควบคุมภำยใน  

-  ประสำนงำนและสนับสนุนพนักงำน ในกำรด ำเนินกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชันที่อำจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
▪ ตรวจสอบและสอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบำย 

ข้อก ำหนด และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
▪ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมี

นัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงกำรทุจริต คณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร  
ฝ่ำยจัดกำร : ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
เป็นหน่วยงำนอิสระรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุก
หน่วยงำนให้เป็นไปตำมระเบียบที่วำงไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของกำร
ควบคุมภำยในโดยยึดหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
 

มาตรการปฏิบัติ  
1. กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน

โดยคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรน ำมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันไปสื่อสำรและปฏิบัติ  
2. กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนที่กระท ำผิดจรรยำบรรณ หรือฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแล

กิจกำรที่ดีและนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน จะมีโทษตำมกฎหมำยและ/หรือระเบียบของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ 
บริษัทฯ จะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทำงลบต่อผู้ที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปชัน แม้ว่ำกำรกระท ำนั้นจะท ำ
ให้บริษัทฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ 

3. บริษัทฯ สื่อสำรนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสหรือข้อร้องเรียนภำยในบริษัทฯ ผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง อำทิ หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมกำรและ
พนักงำน สัมมนำส่งเสริมกำรควบคุมภำยในและกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีประจ ำปี กำรอบรมอย่ำงต่อเนื่อง
ของบริษัทฯ ระบบ Intranet กิจกรรม CG Day ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่พบ
พนักงำน เป็นต้น เพ่ือน ำมำตรกำรไปปฏิบัติอย่ำงจริงจังและเพ่ือให้มั่นใจว่ำฝ่ำยสนับสนุนและด ำเนินงำนมี
ทรัพยำกรและบุคลำกรที่มีทักษะเพียงพอต่อกำรน ำมำตรกำรมำปฏิบัติ 

4. บริษัทฯ สื่อสำรนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสำธำรณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอ่ืนที่บริษัทฯ มีอ ำนำจควบคุม 
ตัวแทนทำงธุรกิจ คู่ค้ำทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้ำง และผู้มีส่วนได้เสียผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง อำทิ  
เว็บไซต์ รำยงำนประจ ำปี นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทย่อย กรรมกำรผู้แทนของบริษัทฯ 
จดหมำยถึงผู้ประกอบกำรสถำนีบริกำรน ้ำมัน คู่มือกำรติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ จรรยำบรรณคู่ค้ำฯ เป็นต้น 
เพ่ือทรำบและน ำมำตรกำรไปปฏิบัติอย่ำงจริงจัง  



 

57 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ปรับปรุงคร้ังท่ี 18) 

5. พนักงำนตอบรับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีประจ ำปี ผ่ำนระบบ HR-Services เพ่ือยืนยันว่ำพนักงำน
ทุกคนรับทรำบ เข้ำใจ และพร้อมจะน ำหลักกำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็น
หลักปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนด้วยควำมเคร่งครัดท่ัวทั้งองค์กร  

6. พนักงำนท ำแบบทดสอบนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีประจ ำปี ผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ภำยในองค์กร เพ่ือประเมินควำมเข้ำใจของพนักงำน และพัฒนำกำรสื่อสำรนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่
ดีและกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

7. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบกำรเบิกจ่ำยโดยก ำหนดวงเงิน ตำรำงอ ำนำจอนุมัติ วัตถุประสงค์และผู้รับ ซึ่งต้องมี
เอกสำรหลักฐำนที่ชัดเจนประกอบ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง รวมถึงเพ่ือให้มั่นใจว่ำกำร
บริจำคเพ่ือกำรกุศลไม่ได้เป็นไปเพ่ือกำรคอร์รัปชัน เงินสนับสนุนเพ่ือธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้ำงส ำหรับกำร 
คอร์รัปชัน และกำรเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ เป็นไปตำมนโยบำย พร้อมทั้งมีกระบวนกำร
ตรวจสอบจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

8. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบงำนขำยและกำรตลำด รวมถึงงำนจัดซื้อและท ำสัญญำเกี่ยวกับควำม
เสี่ยงต่อกำรเกิดคอร์รัปชันอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยและระเบียบจัดซื้อฯ โดย
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะให้ควำมเห็นและติดตำมวิธีกำรแก้ไขท่ีเหมำะสม 

9. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนกำรบริหำรบุคลำกรที่สะท้อนถึงควำมมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมำตรกำรต่อต้ำน  
คอร์รัปชัน ตั้งแต่กำรคัดเลือก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทน และกำรเลื่อนต ำแหน่ง 

10. บริษัทฯ จัดให้มีกำรควบคุมภำยในครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึง
กระบวนกำรอ่ืนภำยในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน และมีกำรประเมินผลกำรควบคุม
ตนเอง (Control Self Assessment) เพ่ือหำรือผลกำรควบคุมภำยในที่บุคลำกรปฏิบัติงำน 

11. บริษัทฯ จัดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินธุรกิจ ก ำหนดระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง และมำตรกำรที่
เหมำะสมกับควำมเสี่ยงที่ประเมินได้ พร้อมทั้งติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

12. บริษัทฯ จัดให้มีกำรตรวจสอบภำยในเพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงที่ก ำหนดขึ้นช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุก
หน่วยงำนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหำข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้ค ำแนะน ำใน
กำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

13. คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนรำยกำรหรือกำรกระท ำซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงกำรทุจริต ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร  

14. ฝ่ำยตรวจสอบภำยในสำมำรถรำยงำนประเด็นที่พบอย่ำงเร่งด่วนต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญแ่ละคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป 
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15. บริษัทฯ จัดให้มำตรกำรปฏิบัตินี้ได้รับกำรจัดท ำเป็นเอกสำรตำมหลักกำรควบคุมภำยในเพ่ือให้สอดคล้อง
ตำมนโยบำยและระเบียบของบริษัทฯ 

 

ทั้งนี้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน จะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณของบริษัทฯ โดยไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันไม่
ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม นอกจำกนี้ พนักงำนไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
กำรกระท ำที่เข้ำข่ำยทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องแจ้งให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบทรำบ หรือผ่ำนช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสหรือข้อร้องเรียน และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยให้เป็นไปตำม
มำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัทฯ 
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60 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ปรับปรุงคร้ังท่ี 18) 

ประกาศ  บริษัท บางจากฯ (มหาชน) 

ที่        :   1000/037/2557            เรื่อง : แนวปฏิบัติเรื่องนโยบำยงดกำรรับของขวัญ 
วันที ่   :    28 พฤศจิกำยน 2557         
 

 ตำมที่ บริษัทฯ ได้ออกนโยบำยงดกำรรับของขวัญในช่วงเทศกำลและในโอกำสอ่ืนใด ซึ่งในกรณีที่
บริษัทฯ ได้รับของขวัญและไม่สำมำรถประสำนงำนส่งกลับคืนได้ บริษัทฯ จะท ำกำรรวบรวมน ำส่งเพ่ือกำร
กุศลหรือสำธำรณประโยชน์ต่อไปนั้น  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดแนวทำงปฏิบัติในทำงเดียวกัน บริ ษัทฯ ได้ออก
ประกำศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องนโยบำยงดกำรรับของขวัญ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ โดยขอให้ผู้บริหำร 
พนักงำนหรือผู้ที่รับท ำงำนในนำมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำว  

 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2557 เป็นต้นไป 
 

แนวปฏิบัติเรื่องนโยบายงดการรับของขวัญ 

หลักกำร บริษัทฯ มีนโยบำยงดกำรรับของขวัญในช่วงเทศกำลและในโอกำสอ่ืนใดตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป กรณีได้รับของขวัญและไม่สำมำรถประสำนงำนส่งกลับคืนได้ 
จะต้องน ำส่งแก่ส่วนพัฒนำประสิทธิภำพส ำนักงำนของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
แล้วแต่กรณี เพ่ือกำรกุศลหรือสำธำรณประโยชน์ต่อไป (ตำมบันทึก PS-
009/2557 ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2557) 
 

ขอบเขต ของขวัญ ของที่ระลึก หรือสิ่งของอ่ืนใดที่ลูกค้ำ  คู่ค้ำ และบุคคลที่ติดต่อ หรือ
ประสำนงำนธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยมอบให้ผู้บริหำร พนักงำนหรือ 
ผู้ที่รับท ำงำนในนำมบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
 

 

หมำยเหตุ: พนักงำนสำมำรถดำวน์โหลดรำยละเอยีดประกำศได้ที่ ระบบ e-Content 
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บริษัท  บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
แบบขออนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศล และการสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ 

ส่วน/ส านกั ……………………..……………………………… สาย ………………………………………………………………………………… 

ขออนุมัติ                       กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล     กำรสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบรษิัทฯ 

ชื่อผู้รับ ......................................................................................................... ซึง่เป็น     หน่วยงำนของรัฐ       พันธมิตรทำงธุรกิจ          
สถำนพยำบำล/สถำนศึกษำ/วดั/องค์กำรสำธำรณกุศล/องค์กรทีไ่ม่แสวงหำก ำไร        อ่ืนๆ ................................................................ 

เป็นเงินจ านวน ......................................................... บาท และ/หรอื เป็นสิ่งของคิดเป็นมลูค่า ......................................................... บาท 
โดยสิ่งของมีรำยละเอียดดังนี ้

1. .................................................................................................. 
2. .................................................................................................. 
3. .................................................................................................. 
4. .................................................................................................. 
5. .................................................................................................. 

6. .................................................................................................. 
7. .................................................................................................. 
8. .................................................................................................. 
9. .................................................................................................. 
10. .................................................................................................. 

ก าหนดส่งมอบภายในวันที่ ........................................................ 

สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี เหตุผล ............................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 

      ได้  จ ำนวน ..................................................................... บำท 

        ไม่ได้ 

ความจ าเป็นหรือประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือส่วนรวม 
1. ............................................................................................................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................................................................................................... 

- งบประมาณที่ได้รับ ทั้งหมด ………………………………………บาท           งบประมาณคงเหลือ  …………………………………บาท 

- งบประมาณที่ ใช้ไปแล้ว       ………………………………………บาท            

- งบประมาณที่ ใช้ในครั้งนี้     ………………………………………บาท           ข้อมูล ณ วันที่           ……….………………………… 

เอกสารแนบประกอบการพิจารณา              มี             ไม่มี  เนื่องจำก ....................................................................................................... 
* ต้องติดตามและน าส่งใบอนุโมทนา ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการรบัเงิน หรือรูปถ่ายในงาน ใหส้่วนภาษีเพื่อด าเนินการปดิเรื่องทุกครั้ง 

ผู้จัดท า ผู้เสนอขออนุมัติ ผู้อนุมัติ  
   

(...............................................................) 
………………………………………………. 

(...............................................................) 
………………………………………………. 

(...............................................................) 
………………………………………………. 

วันที่ ................................................... วันที่ ................................................... วันที่ ................................................... 
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นโยบายการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน 

 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่ำงถูกต้อง 
โปร่งใส พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกันไว้ดังนี้ 

1. ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรือรำยกำรเกี่ยวโยงใน
กิจกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์   

2. กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ต้องหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่ เกี่ยวโยงที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรที่ไม่ใช่กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ หรือมีเงื่อนไขทำง
กำรค้ำแตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกับลูกค้ำทั่วไปหรือบุคคลภำยนอก จะด ำเนินกำรได้ต่อเมื่อได้รับกำรอนุมัติ
จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ ซึ่งจะต้องไม่มีกรรมกำร หรือผู้บริหำรที่
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมพิจำรณำอนุมัติรำยกำรนั้น และต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดพิเศษผิดไปจำก
ปกติ ตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด 

3. หำกบริษัทฯ มีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่เข้ำข่ำยตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดดังกล่ำวอย่ำง
เคร่งครัด 
▪ ในกรณีที่เป็นกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภำยใต้อ ำนำจอนุมัติของฝ่ำยจัดกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมี

หน้ำที่รับผิดชอบในกำรพิจำรณำท ำรำยกำรต่ำงๆ ตำมขั้นตอนกำรขออนุมัติในระเบียบบริษัทฯ ซึ่งภำยหลังจำก
ที่ฝ่ำยจัดกำรพิจำรณำอนุมัติแล้ว หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องน ำเสนอเพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบ
ทำนควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร  

▪ ในกรณีที่เป็นกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอยู่ภำยใต้อ ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ถือหุ้น 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องน ำเสนอรำยละเอียด ควำมจ ำเป็น และควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร เพ่ือขอ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือเข้ำท ำรำยกำร หรือ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือขอควำมเห็นชอบในกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำ
อนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำร  

4. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำม
หลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจ ำปี และรำยงำนประจ ำปี หรือแบบรำยงำนอื่นใด แล้วแต่กรณี และมีกำรเปิดเผยข้อมูล

 
 ผู้บริหำร หมำยถึง กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรสี่รำยแรกนับต่อจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ลงมำ  ผู้ซ่ึง
ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรรำยทีส่ี่ทกุรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ 
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รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ตลอดจนรำยกำรที่เกี่ยวข้อง
กันกับบริษัทฯ ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนกำรบัญชี 

5. ก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมแผนงำนตรวจสอบ โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ซึ่งต้อง
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีกำรสุ่มสอบทำนกำรท ำรำยกำร
จริง ถูกต้องตรงตำมสัญญำหรือนโยบำยหรือเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ 
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แบบฟอร์มรายงานการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

เรียน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนก ำกับองค์กร   ส ำเนำ IA, ACD 
วันที่…………………………… 

1. คู่สัญญา  
บริษัท   ....................................................................................................................................... 
ประเภทกิจกำร    ........................................................................................................................ 

2.  ความสัมพันธ์ ......................................................................................................................... 
3. ประเภทของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะท า  
 รำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนนุธุรกิจปกติ รำยกำรเก่ียวกับสินทรัพย์และบริกำร 
 กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ระยะสัน้   รำยกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
 รำยกำรรบัควำมชว่ยเหลือทำงกำรเงิน 
 ระบุ............................................................................................................................................. 
4. ขนาดรายการ ............................................................................................................................   

< 0.03%  > 0.03% แต่ < 3% > 3% ของ มูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ  
5. การด าเนินการตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์/ก.ล.ต. 
  ขออนุมัติฝ่ำยจัดกำร  ขออนุมัติคณะกรรมกำรบริษัท / เปิดเผยข้อมูลต่อตลท. 

เปิดเผยข้อมูลต่อตลท.   ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น / เปดิเผยข้อมูลต่อตลท. 
6. เหตุผลและความจ าเป็นในการท ารายการ 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
7. รายละเอียดราคาซื้อขาย อัตราดอกเบี้ย มูลค่าของรายการเกี่ยวโยง / รายการระหว่างกัน เกณฑ์ที่ใช้ ในการ
ก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน ราคาประเมิน/ผู้ประเมิน วิธีการช าระราคา แหล่งเงินทุนที่ใช้ท ารายการ (แนบเอกสำร
ประกอบวิธีกำรคิดรำคำ รำคำประเมินหรือรำคำเทียบเคียง และข้อมูลตำม Checklist ของ ตลท.) 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
8. ผลประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับ  
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
จัดท ำโดย................................... ตรวจสอบโดย...................................................(MGR/VP/SVP)  
วันที่........................................... อนุมัติโดย.........................................................(EVP/SEVP)  
     วันที่................................................................... 
หมายเหต ุ ห้ำมมิให้ผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์โดยส่วนตัวเป็นผู้อนุมัติกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 

ซ่ึงตนมีส่วนได้เสีย 



 

65 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ปรับปรุงคร้ังท่ี 18) 

แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 1 ผู้รายงาน 
วันที่รำยงำน  

ชื่อ-นำมสกุล  

ชื่อ-นำมสกุลเดิม (ถ้ำมี)  

เลขประจ ำตัวประชำชน/ 
หนังสือเดินทำง (กรณีคนต่ำงชำติ) 

 

ต ำแหน่งปัจจุบัน  

ลงลำยมือชื่อรับรอง (ผู้รำยงำน)  

ลงลำยมือชื่อรับทรำบ (เลขำนุกำรบริษัท)  

หมำยเหตุ           แจ้งครั้งแรก         แจ้งเปลี่ยนแปลง   แจ้งประจ าปี 
ส่วนที่ 2  บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน 

ชื่อ–นามสกุล 
วัน เดือน ปีเกิด 

เลขประจ าตัวประชาชน / หนังสอืเดินทาง (กรณีคนต่างชาติ) 
(1) คู่สมรส (กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
ให้ระบุด้วย) 

(ภาษาไทย/อังกฤษ)  

   
(2) บิดำ   
   
(3) มำรดำ   
   

(4) บุตรและบุตรบุญธรรม   
จ ำนวน ____ คน   
   
(5) คู่สมรสของบุตรและบุตรบญุธรรม   
จ ำนวน ____ คน   
   
(6) พี่น้อง 
จ ำนวน ____ คน 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเป็น กรรมการ/ผู้บริหาร1 ในนิติบุคคลอ่ืนของผู้รายงานและบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน 
3.1 ผู้รายงาน 

ชื่อนิติบุคคลที่ไปด ารงต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ ต าแหน่ง วันที่ด ารงต าแหน่ง 

    
    

    
    
    

    
    
    

3.2 บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน (คู่สมรส บดิา มารดา บุตรและบุตรบุญธรรม คู่สมรสของบุตรและบตุรบญุธรรม พี่น้อง) 

ชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ชื่อนิติบุคคลที่ไปด ารงต าแหน่ง ประเภทธุรกิจ ต าแหน่ง วันที่ด ารงต าแหน่ง 
     

     
     

ส่วนที่ 4 ข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอ่ืน รวมถึงหุ้นกู้ในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท ซึ่ง

ค านวณโดยใช้ Worksheet แนบทา้ย 1)  
4.1 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ (เอกสารแนบท้าย 2) 

ชื่อนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุน้ (%) 

   
   

   
4.2 นิติบุคคลอื่น เฉพาะที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธิออกเสียง 

ชื่อนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุน้ (%) 

   
   
   

ส่วนที่ 5 ข้อมูลการมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้รายงานในสัญญาของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สัญญา การมีส่วนได้เสีย 

   
   

 
1 ผู้บริหำร หมำยถึง กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำร 4 รำยแรกนับต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ ผู้ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำกับผู้

ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรรำยที่สี่ทุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรื อกำรเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ 
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แบบขอความเห็นชอบการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน 

หรือต าแหน่งอ่ืนใดในองค์กรธุรกิจของผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ านวยการขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

เรียน PS                ส ำเนำ ผู้บังคับบัญชา   

        วันที่ ……………………………..…… 

ข้ำพเจ้ำ  ……………………………………………………………..…… 

ต ำแหน่ง ……………………………….…  

สำยงำนด้ำน ……………………………..……................... 
มีควำมประสงค์จะไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืนหรือต ำแหน่งอ่ืนใดในองค์กรธุรกิจ โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้ 
 มีผลตั้งแต่วันที่   ...................................................... ............................................................................... 
 ต ำแหน่ง ...................................................................................................................................................... 
 หน้ำที่       กรุณำระบุควำมรับผิดชอบโดยสังเขป รวมถึงภำระหน้ำที่ เช่น ควำมถี่ในกำรประชุม เป็นต้น 
   .............................................................................................................. ......................................... 
 ชื่อองค์กร ...................................................................................................................................................................... 

 

   ใช่         ไม่ใช่ เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   
   ใช่         ไม่ใช่  เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำพเจ้ำในบริษัทฯ 

 

 จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ กำรไปด ำรงต ำแหน่งข้ำงต้นไม่ส่งผลกระทบต่อ
บริษัทฯ รวมถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำพเจ้ำในฐำนะพนักงำนของบริษัทฯ แต่อย่ำงใด 

 

              เห็นชอบ             ไม่เห็นชอบ 

        

       ลงชื่อ ................................................................ 

 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ด ีหมวดที่ 5  
 “กำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นหรือต ำแหน่งอื่นใดในองค์กรธุรกิจของกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อน ส่วนผู้บริหำรตั้งแต่ผู้อ ำนวยกำรขึ้นไปจะต้องได้รับ 
ควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ก่อน เว้นแต่กำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุน
จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท” 

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2557  
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2557 

 

 

................................................. PS 

วนัที ่
.................................................. 

 

  

หมายเหตุ: พนักงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในภาคผนวกได้ที่ อินทราเนตของบริษัทฯ หัวข้อ “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม” 



 

68 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ปรับปรุงคร้ังท่ี 18) 

แบบแจ้งความประสงค์ซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) 

เรียน เลขำนุกำรบริษัท 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ..................................................................................................................

ต ำแหน่ง  กรรมกำร  ผู้บริหำร สังกัด ........................................................................................... 

มีควำมประสงค์จะซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น (มหำชน) ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน ดังนี้ 

1. ซื้อ      ขำย หลักทรัพย์ บริษัท...................................................................................................... 

จ ำนวน ................................................ หุ้น ในช่วงวันที่................................................................................. 

2.         ซื้อ      ขำย หลักทรัพย์ บริษัท...................................................................................................... 

จ ำนวน ................................................ หุ้น ในช่วงวันที่................................................................................. 

3.    ซื้อ      ขำย หลักทรัพย์ บริษัท...................................................................................................... 

จ ำนวน ................................................ หุ้น ในช่วงวันที่................................................................................. 

 จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

ลงชื่อผู้รำยงำน : ________________________________ 

 (..............................................................) 
              วันที่ : 

รับทรำบ 

    ลงชื่อ : ________________________________ 

 (..............................................................) 
          ต ำเหน่ง :  

                 วันที่ :  
 
 
หมำยเหตุ : 
- นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี หมวด 2 จรรยำบรรณพนักงำน และหมวด 3 บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ก ำหนดให้

กรรมกำรและผู้บริหำรต้องแจ้งควำมประสงค์ซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ส่วนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำง
น้อย 1 วัน ล่วงหน้ำก่อนท ำกำรซ้ือขำย เพื่อรำยงำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทุกไตรมำส 

- กรณีจ ำเป็นสำมำรถแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรผ่ำนทำง Email: bcpsecretary@bangchak.co.th หรือช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์
อื่น เช่น แอพพลิเคชั่น LINE เป็นต้น 
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