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สำหรับนำสงสวนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

  

 ขาพเจาตระหนักถึงหนาท่ีของกรรมการในฐานะผูนำและผูรับผิดชอบสูงสุดขององคกร ท้ังนี้ 

ขาพเจาไดอานและศึกษานโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท บางจากฯ (มหาชน) รวมถึงเขาใจ

และยอมรับนโยบายดังกลาว โดยพรอมท่ีจะนำนโยบายตลอดจนจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีมีอยู

และท่ีจะมีข้ึนในอนาคต เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด 

 

 

 

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

       (………………..………………….………………) 

        กรรมการ 

วันท่ี .................................................................... 
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แบบแจง้การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  

และขอ้มลูความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(CG Commitment and Conflicts of Interest Disclosure Form) 

 

 การกรอกขอมูลแบบแจงผานระบบออนไลนนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหพนักงานรับทราบและ

ยอมรับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงแจงขอมูลงานสวนตัวนอกเหนือจากงาน

ในหนาท่ีของพนักงาน รวมถึงบิดามารดา พ่ีนอง คูสมรส บุตร และคูสมรสของบุตร โดยพนักงานจะตอง

กรอกขอมูล ในกรณีดังตอไปนี้  

 เม่ือเขาเปนพนักงานใหม 

 ปละ 1 ครั้ง (หลังการปรับปรุงนโยบายฯ ประจำป จะมีการแจงใหทราบลวงหนา)   

 ทุกครั้งเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอมูล 

  เม่ือพนักงานกรอกขอมูล ระบบจะสงใหผูบังคับบัญชารับทราบ (ตั้งแตระดับผูจัดการหรือ

รักษาการผูจัดการ) และฝายตรวจสอบภายใน (IA) จะพิจารณาวาลักษณะงานดังกลาวมีความเสี่ยงท่ีจะ

เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ซ่ึงถือเปนการขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

หรือไม 
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการทีดี่ 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
 

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล หมายถึง ความสัมพันธในเชิงการกำกับ

ดูแล รวมท้ังกลไกมาตรการท่ีใชกำกับการตัดสินใจของคนในองคกรใหเปนไปตามวัตถุประสงค ซ่ึงรวมถึง  

(1)  การกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลัก (objectives)  

(2)  การกำหนดกลยุทธ นโยบาย และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ และ 

(3)  การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน  เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได และคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ท้ังนี้ บริษัทฯ กำหนดรายละเอียดนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการท่ีดีเปนดังนี้ 

 

 
 หนา 
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 3.3 สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 42 
 3.4 บทบาทของบริษัทตอผูมีสวนไดเสีย 45 
 3.5 การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส 47 
 3.6 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอมและพลังงาน 50 
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 ประกาศแนวปฏิบัติเรื่องนโยบายงดการรับของขวัญ (No Gift Policy) 60 
 แบบขออนุมัติการบริจาคเพ่ือการกุศล และการสนับสนุนเพ่ือธุรกิจของบริษัทฯ 61 
 นโยบายการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันและแบบรายงานการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 62 
 แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 65 
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สารการกำกับดูแลกิจการทีดี่ 

จากประธานกรรมการ 
 

 บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณท่ีจะสงเสริม

ใหบริษัทฯ เปนองคกรท่ีดำเนินธุรกิจภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี และมีระบบการบริหารจัดการท่ีมี

มาตรฐาน มุงเนนการสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน และคำนึงถึงผูท่ีมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย มีคุณธรรมใน

การดำเนินธุรกิจ โปรงใส และตรวจสอบได จึง ไดจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเปนลายลักษณอักษร 

ตั้งแตป 2546 สวนหนึ่งเปนผลมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีพนักงานทุกคนไดมีสวนรวมคิดรวมกำหนด

เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยท่ีผานมาบริษัทฯ ไดมุงสรางความรูความเขาใจในหลักการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี และสรางจิตสำนึกในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีไปใชในการทำงานประจำวัน จนเกิดเปน

วัฒนธรรมองคกร อีกท้ังพัฒนาการกำกับดูแลกิจการท่ีดีอยางตอเนื่อง โดยไดติดตามศึกษาแนวทางการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดีท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายฯ เปน

ประจำทุกปอยางตอเนื่อง เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท และพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทจะยึดม่ันการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเปนตัวอยางท่ี

ดี และหวังเปนอยางยิ่งวา พวกเราทุกคนจะปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มขีดความสามารถตามหลักการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี ควบคูกับวัฒนธรรมพนักงาน “เปนคนดี มีความรู เปนประโยชนตอผูอ่ืน” เพ่ือการเติบโตอยาง

ยั่งยืนตอไป 

 

 

 
(นายพิชัย ชุณหวชิร) 

ประธานกรรมการ 
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สารการต่อต้านคอร์รัปชัน 

จากประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไดใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดย

ตระหนักวาการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได จะสามารถสรางความเชื่อม่ันและ

ความม่ันใจแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมถึงจะชวยสรางความเติบโตแกบริษัทฯ ท้ังนี้ ธุรกิจจะสามารถเติบโตได

อยางยั่งยืน สวนหนึ่งจะตองมีสังคมท่ีมีความยั่งยืนปราศจากการคอรรัปชัน เพราะปญหาคอรรัปชันนอกจากจะ

เปนอุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาในดานตางๆ แลว ยังลดทอนความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ และสราง

ความเสียหายแกสังคมและประเทศชาติโดยรวม 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมุงม่ันท่ีจะขจัดปญหาคอรรัปชัน โดยเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ 

ไดรวมมือกับภาคเอกชนประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC: Thai 

Private Sector Collective Action Against Corruption) ตอมาในวันท่ี 4 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ เปน 1 

ใน 22 บริษัทแรกท่ีผานการรับรองเปนสมาชิกฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการขยาย

เครือขายธุรกิจท่ีโปรงใส จึงผลักดันใหคูคาเขารวมโครงการ CAC ดวยเชนกัน ดวยเจตนารมณและความมุงม่ัน

อยางตอเนื่อง ทำใหบริษัทฯ เปน 1 ใน 5 บริษัทท่ีไดรับรางวัล CAC Change Agent 

บริษัทฯ ไดกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจในการตอตานทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบไวในนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการท่ีดี และรณรงคเนนย้ำการตอตานทุจริตคอรรัปชันภายในองคกรอยางตอเนื่องผาน

หลากหลายชองทาง รวมถึงกิจกรรม CG Day เปนประจำทุกป พรอมกันนี้ ยังไดจัดทำนโยบายการตอตาน 

คอรรัปชันไวในหมวดท่ี 4 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือยืนยันเจตนารมณในการดำเนินธุรกิจตาม

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยไมยอมรับการคอรรัปชันทุกรูปแบบ 

ครอบคลุมทุกธุรกิจและรายการในทุกประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ อีกท้ังกำหนดมาตรการตอตาน 

คอรรัปชันเพ่ือใหมีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงจะมีการสอบทานมาตรการปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ เพ่ือให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาไวซ่ึงชื่อเสียงของบริษัทฯ  

นโยบายการตอตานคอรรัปชันใชบังคับกับคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท 

บางจาก คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุม รวมถึงการนำมาตรการท่ีเกี่ยวของไปปฏิบัติกับ

บริษัทรวมทุน หรือ บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือคงไว

ซ่ึงการดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสและปลอดจากการคอรรัปชันตลอดหวงโซอุปทาน 

 

 
(นายชัยวัฒน โควาวิสารัช) 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
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การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัทจดัใหมีมาตรการในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ 

หรือพฤติกรรมท่ีอาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ท้ังจากพนักงานและผูมีสวนได

เสียอ่ืน รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอง และมีกลไกในการคุมครอง

ผูแจงเบาะแส เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการสอดสองดูแลผลประโยชนของบริษัทฯ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท้ังนี้ กรณีฝายตรวจสอบภายในไดรับขอรองเรียนวาอาจมีการกระทำความผิด จะมีการตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนซ่ึงเปนผูแทนจากสวนงานท่ีไมมีสวนไดเสียในเรื่องดังกลาวเพ่ือพิจารณาสอบสวนและ

ดำเนินการตามระเบียบ ดังนี้ 

เรื่องท่ีรับแจงเบาะแสหรือรองเรียน  

 การกระทำผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัทฯ หรือการทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน  

 ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอง  

 เรื่องท่ีมีผลกระทบตอประโยชน หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ 

ชองทางแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ช้ัน 8 ถนนสุขุมวิท  

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  

E-mail:   ico@bangchak.co.th 

โทรศัพท์:   0  2335  4566 

 

กลไกการคุมครองผูแจงเบาะแส 

 จัดทำระบบฐานขอมูลเก็บความลับของขอมูลผูแจงเบาะแส และกำหนดบทลงโทษ สำหรับเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบขอมูลดังกลาวเม่ือขอมูลถูกเปดเผย 

 การเขาระบบฐานขอมูลดังกลาวจะตองสามารถกระทำไดโดยผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการใหญเทานั้น  

 ถือเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานของผูท่ีถูกรองเรียนทุกคน ในการใชดุลพินิจสั่งการท่ี

สมควร เพ่ือคุมครองผูรองเรียน พยานและบุคคลท่ีใหขอมูลในการสืบสวนสอบสวนมิใหตองรับภยันตราย

และความเดือดรอน หรือความไมชอบธรรมอันเนื่องมาจากการรองเรียน การเปนพยานหรือการใหขอมูล 

 

 

 
 

 

 

การสอบถามหรือเสนอแนะการสอบถามหรือเสนอแนะ  
หากพนักงานมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการท่ีดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน  

ติดต่อได้ท่ีส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

สายด่วน CG Hotline: 4050 

mailto:ico@bangchak.co.th
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ข้อมลูทัว่ไป 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
 

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มกอตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2527 โดยมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือ “ดูแล

ความม่ันคงดานพลังงานและมีสวนรวมพัฒนาความเปนอยูท่ีดีข้ึนของสังคมไทย” จนถึงปจจุบัน บริษัทฯ 

ยังคงยึดถือหลักการดังกลาวเปนแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยเห็นไดจากการกำหนดวิสัยทัศน คานิยม พันธ

กิจ วัฒนธรรมองคกร และวัฒนธรรมพนักงาน อันแสดงถึงความมุงม่ันของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอยางมี

ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  
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ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการทีดี่ 

 

การกำกับดูแลกิจการท่ีดีชวยสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนไดเสียและสังคมโดยรวม และสรางคุณคาให

กิจการอยางย่ังยืน ซ่ึงนำพาไปสูผลดีตางๆ อยางนอย ดังนี้ 

• สามารถแขงขันไดและมีผลประกอบการท่ีดี โดยคำนึงถึงผลกระทบระยะยาว 

• ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 

• เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม 

• สามารถปรับตัวไดดีภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง 
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2.1 จรรยาบรรณธุรกิจ  

 
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่น

กฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

 

แนวปฏิบัต ิ

 

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ใหความสำคัญและยึดม่ันการปฏิบัติตามกฎหมายซ่ึงบังคับใชกับการดำเนินธุรกิจในทุกประเทศ 

โดยพนักงานใหความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด ตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีต

ประเพณีและวัฒนธรรมแตละทองถ่ิน อีกท้ังเคารพหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสากล 

2. การตอตานคอรรัปชันทุกรูปแบบ 

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดม่ันในการตอตานคอรรัปชันทุกรูปแบบ และปฏิบัติตามนโยบายการตอตานคอร

รัปชัน (หมวดท่ี 4) อยางเครงครัด รวมถึงจัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ ตลอดจน

สนับสนุนการสรางวัฒนธรรมขององคกรใหยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม  

3. การจัดใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององคกร 

 คุณธรรมและจริยธรรมเปนป จจัยสำคัญของหลักการกำกับ ดูแลกิจการท่ีดี ของบริ ษัทฯ เป น 

ธรรมเนียมปฏิบัติในทุกระดับขององคกร ตั้งแตกรรมการจนถึงพนักงาน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท

ตระหนักดีวาองคกรท่ีปราศจากคุณธรรมและจริยธรรม ไมสามารถดำรงความยั่งยืนอยูในธุรกิจได 

4. ความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบสอดคลองกับสังคม สิ่งแวดลอม และประโยชน

สวนรวม รวมถึงมุงม่ันปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายท้ังผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูแขงทางการคา 

เจาหนี้ ภาครัฐ และเพ่ือนบานรอบโรงกลั่น ใหสอดคลองกับความตองการแตละกลุม 

5. ความมุงม่ันในความเปนเลิศ 

 บริษัทฯ มุงม่ันยกระดับมาตรฐานสูความเปนเลิศในการบริหารจัดการตามแนวทางของมาตรฐานสากล 

สงเสริมการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอยางเต็มกำลังความสามารถอยางถูกตองโปรงใส

เพ่ือใหเกิดผลในทางท่ีดีท่ีสุด รวมถึงผลักดันความใฝรูและสรางสรรคสิ่งใหมอยูเสมอ  

6. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 การบริหารงาน การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน ไดรับการจัดการอยางถูกตองตามกฎหมายและ

มาตรฐานสากล รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสำคัญท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ี

มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางท่ีเขาถึงไดงาย มีความเทาเทียม

กันและนาเชื่อถือ  
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2.2 จรรยาบรรณพนักงาน 

 

พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ เพ่ือประสิทธิภาพ และการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 

แนวปฏิบัต ิ

 

1. การปฏิบัติตนของพนักงาน  

1.1   ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ  

เอาใจใส และเครงครัดตอการดำเนินกิจกรรมท้ังปวงท่ีจะเสริมสรางคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการ

พัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ 

1.2   ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ เปาหมายและแผนงานตางๆ ท่ีเก่ียวของดวย

งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติอยางเครงครัด  

1.3   ไมประกอบกิจการหรือเขารวมในกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ

บริษัทฯ ไมวาจะทำเพ่ือประโยชนตนหรือผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหผูบังคับบัญชาและฝายตรวจสอบ

ภายในรับทราบและไดรับการพิจารณาเห็นชอบใหประกอบกิจการนั้นได 

2. การปฏิบัติตอพนักงานอ่ืน  

2.1   เคารพสิทธิผูอ่ืน และไมกลาวรายตอผูอ่ืนโดยปราศจากขอมูลความจริง 

2.2   พึงงดเวนการใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือรับของขวัญจากผูใตบังคับบัญชา 

2.3  ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนใหเปนท่ีเคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไมพึงกระทำการอัน

แสดงถึงความไมเคารพนับถือผูบังคับบัญชา 

2.4  รวมสรางและรักษาบรรยากาศแหงความสามัคคีและความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน  

3. หนาท่ีเฉพาะผูบริหาร 

3.1   การไปดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน หรือตำแหนงอ่ืนใดในองคกรธุรกิจของประธานเจาหนาท่ี

บริหารและกรรมการผูจัดการใหญจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และ

ผูบริหารตั้งแตผูอำนวยการข้ึนไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากประธานเจาหนาท่ีบริหารและ

กรรมการผูจัดการใหญกอน เวนแตการไปดำรงตำแหนงกรรมการผูแทนในบริษัทรวมทุนจะตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

3.2 ผูบริหาร1 ท่ีมีความประสงคซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ตองแจงความประสงคใหสวนเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัททราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน เพ่ือรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 
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3.3   ผูบริหาร 0

1ตองรายงานการถือหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาของบริษัทฯ ของตน คูสมรสหรือ

ผูท่ีอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซ่ึงบุคคลขางตนเปนผู

ถือหุนเกินรอยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคล ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเปนประจำทุกเดือน และตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยมิชักชา เม่ือมีกรณีดังตอไปนี้    

 ตนหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของ 

บริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 ตนหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของถือหุนหรือหุนกูในบรษัิทฯ หรือบริษัทยอย  

3.4   ผูบริหารตองงดซ้ือขายหลักทรัพยกอนการประกาศแจงขาวงบการเงินอยางนอย 1 เดือน และหลัง

การประกาศแจงขาวงบการเงินอยางนอย 3 วัน                                                                                        

4. การรับหรือใหประโยชน 

ไมเรียก ไมรับ หรือยินยอมจะรับ รวมถึงให หรือเสนอจะใหสิ่งท่ีไมเหมาะสม เชน เงิน สิ่งของหรือประโยชน

อ่ืนใดกับลูกคา คูคา ผูรับเหมา ผูแทนจำหนาย ผูขายสินคาและบริการใหบริษัทฯ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีทำ

ธุรกิจกับบริษัทฯ  

5. การเล้ียงรับรอง ของขวัญ และคาใชจายอ่ืนๆ  

5.1   ไมพึงรับหรือใหการเลี้ยงรับรอง คาใชจายอ่ืนใดท่ีเกินความจำเปนและไมเหมาะสมกับเจาหนาท่ีของ

รัฐหรือบุคคลท่ีทำธุรกิจกับบริษัทฯ  

5.2   ไมรับของขวัญหรือสิ่งของอ่ืนใดไมวามูลคาเทาใดในทุกโอกาส กรณีไดรับของขวัญหรือสิ่งของอ่ืนใด

และไมสามารถสงคืนไดใหนำสงแกสวนพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานของบริษัทฯ เพ่ือการกุศลหรือ

สาธารณประโยชนตอไป (ตามแนวปฏิบัติ No Gift Policy) 

6. การจัดทำรายงานและงบการเงิน 

 ลงรายการบัญชี จัดทำรายงานและงบการเงิน ตองถูกตองตรงกับรายการท่ีเกิดข้ึนจริงตามมาตรฐานการ

บัญชีท่ียอมรับท่ัวไป การเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง ชัดเจน เปนปจจุบัน และสามารถตรวจสอบได 

7. การรักษาช่ือเสียงของบริษัทฯ 

หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันอาจกระทบกระเทือนตอชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือสรางความเสียหายแก

บริษัทฯ รวมถึงพึงรักษาเกียรติและประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ียอมรับในสังคม  

8. การรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ 

 ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยไมนำไปใชเพ่ือการอ่ืนนอกเหนือจาก

ธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึงตองเคารพทรัพยสินของผูอ่ืน 

 
1 ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา  ผู้ซ่ึงดำรงตำแหนง่เทียบเท่าผู้

ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไป

หรือเทียบเท่า 
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  “ทรัพยสิน” หมายถึง ทรัพยสินท้ังท่ีมีตัวตน และไมมีตัวตน เชน สังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย 

เทคโนโลยี ความรูทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนขอมูลท่ีเปนความลับท่ีไมได

เปดเผยตอสาธารณชน อาทิ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ขอมูลดานทรัพยากรบุคคล  

9. การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

9.1     รักษาและคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ รวมถึงเคารพและไมละเมิดสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอ่ืน 

9.2     ไมนำทรัพยสินทางปญญาและขอมูลอันเปนความลับของบริษัทฯ  คูคา  และผูมีสวนไดเสียไป

ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำไปใชดวยวิธีการใดๆ เพ่ือประโยชนสวนตนหรือบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับ

อนุญาต 

9.3     รายงานตอผูบังคับบัญชาเม่ือพบเห็นการกระทำท่ีเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรืออาจ

นำไปสูการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือการกระทำท่ีอาจกอใหเกิดขอพิพาทใดๆ เก่ียวกับ

ทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ หรือของบุคคลอ่ืน  

10. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

10.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ อยาง

เครงครัด 

10.2 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสวนหนึ่งของกลยุทธและการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาการทำงาน

และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจดวยความรอบคอบและระมัดระวัง 

11. การใชขอมูลภายใน  

11.1 เก็บรักษาและจัดใหบุคคลท่ีไดรับขอมูล เก็บรักษาขอมูลความลับและขอมูลท่ีอาจมีผลกระทบตอ

ราคาหลักทรัพย (Market Sensitive Information) โดยมีวิธีในการเขาถึงท่ีเหมาะสมและไม

เปดเผยใหกับพนักงานหรือบุคคลอ่ืนท่ีไมมีสวนเก่ียวของ  

11.2 ไมใชขอมูลภายใน ขอมูลอันเปนความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เชน แผนงาน รายได มติ 

การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองคนควา การประมูลราคา เปนตน ซ่ึงทำใหบริษัทฯ 

ไดรับความเสียหายหรือไมก็ตาม เพ่ือประโยชนของตนหรือบุคคลอ่ืนในการซ้ือขายหลักทรัพยของ

บริษัทฯ หรือหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน หรือเพ่ือประโยชนอ่ืนใดโดยมิชอบ 

12. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

 พนักงานไมพึงกระทำการใดๆ อันเปนการขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงการมีกิจกรรม

หรือการกระทำอันอาจทำใหบริษัทฯ เสียผลประโยชนหรือไดรับประโยชนนอยกวาท่ีควรหรือแบง

ผลประโยชนจากบริษัทฯ 

12.1 การแขงขันกับบริษัทฯ 

 พนักงานไมพึงประกอบการ  ดำเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเปนการแขงขัน หรืออาจเปนการ

แขงขันกับกิจการของบริษัทฯ 
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12.2 การแสวงหาประโยชนจากกิจการสวนตัวกับบริษัทฯ 

 พนักงานทุกคนควรจะเปดเผยธุรกิจหรือกิจการท่ีประกอบข้ึนเปนสวนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติ

พ่ีนอง หรือผูอยูในอุปการะ มีผลประโยชนอันจะมีผลกระทบใหเกิดการขัดผลประโยชนทางธุรกิจได 

เชน 

 รวมลงทุนหรือมีผลประโยชนกับคูคาท่ีประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ 

 ดำรงตำแหนงใด หรือแมแตเปนท่ีปรึกษาของคูคาท่ีทำธุรกิจกับบริษัท หรือลูกคาของบริษัทฯ 

 ทำการคาสินคาหรือบริการกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยโดยตรง หรือทำการผานผูอ่ืน 

12.3 พนักงานพึงละเวนการถือหุนในกิจการคูแขงของบริษัทฯ หากทำใหพนักงานกระทำการ หรือละ

เวนการกระทำการท่ีควรทำตามหนาท่ี หรือมีผลกระทบตองานในหนาท่ี ในกรณีท่ีพนักงานไดหุน

นั้นมากอนการเปนพนักงาน หรือกอนท่ีบริษัทฯ จะเขาไปทำธุรกิจนั้น หรือไดมาโดยทางมรดก 

พนักงานตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  

 

การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

พนักงานทุกคนมีหนาท่ีแจงเบาะแสหรือรองเรียนเม่ือพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือ

พฤติกรรมท่ีอาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ท้ังจากพนักงานและผูมีสวนไดเสียอ่ืน 

รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอง  

ประโยชนท่ีไดรับจากการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

การกระทำใดๆ ท่ีไรจริยธรรมหรือเขาขายผิดกฎหมายของพนักงานของบริษัทหรือความผิดปกติของรายงาน

ทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพรอง รวมถึงเรื่องท่ีมีผลกระทบตอประโยชน หรือชื่อเสียงของบริษัทนั้น 

จะกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทในแงของผลลบตอภาพลักษณ และความนาเชื่อถือของบริษัท ตลอดจน

กอใหเกิดความเสี่ยงตอภาระทางการเงินท่ีอาจเพ่ิมข้ึนในอนาคตอีกดวย 

ท้ังนี้ พนักงานบริษัทและผูมีสวนไดเสียอ่ืนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลแลวจะเกิดผลดีท้ังบริษัท พนักงาน 

และผูมีสวนไดเสียโดยจะทำใหบริษัทมีภาพลักษณและความนาเชื่อถือท่ีดี เพ่ือเปนองคกรท่ีพัฒนาไปอยาง

ยั่งยืน 
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2.3 จรรยาบรรณการจัดหาพัสดุ 

 

เพ่ือให้การปฏิบติังานเก่ียวกับการจัดซ้ือและจัดจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ

รักษาภาพพจน์ที่ ดีของบริษัทฯ ไว้อย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดหลักเกณฑ์อันเก่ียวกับ

จรรยาบรรณของการจัดซ้ือและจัดจ้าง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทั้งบริษัทฯ ไว้  

 

แนวปฏิบัต ิ

 

1. การรับของขวัญ การรับเล้ียง และการใหความชอบพอเปนพิเศษ 

1.1 การรับของขวัญหรือของกำนัล 

 ไมรับของขวัญหรือสิ่งของอ่ืนใดไมวามูลคาเทาใดในทุกโอกาส กรณีไดรับของขวัญหรือสิ่งของอ่ืนใดและ

ไมสามารถสงคืนได ใหนำสงสวนพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานของบริษัทฯ เพ่ือการกุศลหรือ

สาธารณประโยชนตอไป (ตามแนวปฏิบัติ No Gift Policy) 

1.2 การรับเลี้ยง 

 การรับเลี้ยงใหพิจารณาถึงความเหมาะสมและควรหลีกเลี่ยงหากไมจำเปน ในกรณีท่ีจำเปน ควรจะผลัด

กันออกคาใชจาย  

1.3 การใหความชอบพอเปนพิเศษ 

ละเวนการทำความสนิทชิดชอบกับผูคารายหนึ่งรายใด จนเปนเหตุใหผูอ่ืนคิดไปวานาจะเกิดความไม

ยุติธรรมข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งจะทำใหผูคารายอ่ืนเกิดความเขาใจผิด และไมตองการรวมทำการคากับ

บริษัทฯ จนทำใหบริษัทฯ เสียภาพลักษณได 

2. ความไมยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจัดซ้ือและจัดจาง 

2.1 การจัดซ้ือ ไมควรดำเนินการจากการเจาะจงขอกำหนดของผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งโดยเฉพาะ หรือ

พยายามเลือกคุณลักษณะท่ีโนมเอียงไปทางผลิตภัณฑนั้นๆ อยางจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุน

อยางเพียงพอและมีความจำเปนเทานั้น 

2.2 การเชิญผูเขารวมเสนอราคาควรจะตองเลือกสรรผูคาท่ีดี และสนใจตอการประมูลนั้นๆ การเชิญผูคาท่ี

เพียงเพ่ือใหครบจำนวนตามระเบียบโดยไมคำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพัน จะทำให

การจัดหาขาดคุณภาพ และขาดความยุติธรรมท้ังตอบริษัทฯ และตอผูคาท่ีดีรายอ่ืนๆ ดวย 

2.3 ผูคาทุกรายจะตองไดรับรายละเอียด ขอมูลและเง่ือนไขตางๆ โดยเสมอภาคอยางเดียวกัน ซ่ึงเปนลาย

ลักษณอักษร กรณีอธิบายดวยวาจา ตองยืนยันเปนลายลักษณอักษร 

2.4 ในกรณีท่ีทำการประมูลแลวไมตัดสินใจซ้ือหรือจาง ควรจะบอกกลาวใหผูคาทราบ และถามีการประมูล

ครั้งตอไป ผูท่ีเสนอรายเดิมจะตองไดรับโอกาสเทาๆ กันดวย 
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3. การปฏิบัติตนตอคูคา 

3.1 ความสัมพันธระหวางผูซ้ือกับผูขาย ควรจะเปนในรูปของการสรางความม่ันใจตอกันดวยความสุจริต

และความยุติธรรม พึงปฏิบัติตอกันอยางสุภาพชน 

3.2 ระเบียบปฏิบัติและวิธีการตางๆ ท่ีบริษัทฯ กำหนดข้ึนจะตองแสดงใหผูคาทราบทันทีนับแตผูคาสมัคร

เขามาเปนผูคากับบริษัทฯ และแจงใหทราบเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 

3.3 การตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงาน ตลอดจนข้ันตอนการจายเงิน ควรกระทำอยางรวดเร็วรัดกุมและให

ความยุติธรรมกับผูคา ผูท่ีจงใจทำใหเกิดความลาชาเปนการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณเชนกัน 

3.4 ละเวนการชวยผูคาท่ีทำงานบริษัทฯ ดวยการกระทำใดๆ อันเปนการชวยใหไมตองเสียภาษีท่ีพึงจะเสีย

ใหกับรัฐ 

4. ลำดับการเลือกซ้ือสินคา 

4.1 ควรพิจารณาผลิตภัณฑภายในประเทศ ซ่ึงนอกจากเปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศแลวยัง

สามารถลดคาใชจายตางๆ ไดอีกดวย 

4.2 ไมควรซ้ือสินคาผลิตภัณฑ ใดๆ จากผูผลิต อ่ืน หากบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครือผลิตไดและ 

มีจำหนายอยูในตลาด ยกเวนในกรณีท่ีจำเปนจริงๆ เชน มีอุปสรรคในเรื่องการมีจำหนาย ณ จุดท่ี

ตองการ หรือมีคุณลักษณะเฉพาะท่ีจำเปน หรือใหประโยชนมากกวา 
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3.1 คณะกรรมการบริษัท และ คณะอนุกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการ

กำกับดูแลให้กิจการมผีลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเช่ือถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้

เสียเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึง

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 

ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ

คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

 

แนวปฏิบัต ิ

 

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวา 5 คน และไมมากกวา 15 คน และ

กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการท้ังหมดนั้นตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร และตองมี

คุณสมบัติตามท่ีกฎหมายและขอบังคับบริษัทฯ กำหนด โดยไมมีการกีดกันทางเพศหรือความแตกตาง 

อ่ืนใด 

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด โดยบริษัทฯ ได

กำหนดใหกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1)  ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม 1

2 ของบริษัทฯ ท้ังนี้ โดยใหนับรวมการถือหุนของผู

ท่ีเก่ียวของ2

3 ของกรรมการอิสระรายนั้นดวย 

 
2 ผูมีอำนาจควบคุม หมายถึง ผูถือหุนหรือบุคคลอื่นซ่ึงโดยพฤตกิารณมีอทิธพิลตอการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ 

ไมวาอิทธิพลดังกลาวจะสืบเนื่องจากการเปนผูถือหุน หรือไดรับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งคือบุคคลที่เขาลักษณะขอใดขอ

หนึ่งดังนี้ 

 (ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละยี่สิบหาของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

 (ข) บุคคลที่ตามพฤติการณสามารถควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทนั้นได 

 (ค) บุคคลที่ตามพฤตกิารณสามารถควบคุมผูซ่ึงรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทใหปฏิบัติตามคำส่ังของตนในการ

กำหนดนโยบาย การจัดการหรอืการดำเนนิงานของบริษัท 

 (ง)  บุคคลที่ตามพฤตกิารณมกีารดำเนนิงานในบริษัทหรอืมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทเยีย่งกรรมการหรอืผูบริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหนงซ่ึงมี

อำนาจหนาทีเ่ชนเดยีวกับบุคคลดังกลาวของบริษัทนัน้ 
3  ผูที่เกี่ยวของ (พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 มาตรา 258) หมายถึง  

 (1)  คูสมรสของบุคคลดังกลาว 

 (2)  บุตรทีย่ังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว 

 (3)  หางหุนสวนสามัญที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เปนหุนสวน 
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(2)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจำ 

หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน  

ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ป ท้ังนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปน

ขาราชการหรือท่ีปรึกษาของสวนราชการ ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 

(3)  ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปน

บิดา มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร ผูถือหุน

รายใหญ ผูมีอำนาจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(4)  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ3

4 กับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ

ของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัยหรือผูมีอำนาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทาง

ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของ 

บริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(5)  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนัก

งานสอบบัญชีซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(6)  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู

ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจควบคุมหรือ

หุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย

กวา 2 ป 

 
 (4)  หางหุนสวนจำกัดที่บุคคลดังกลาวหรอืบุคคลตาม (1) หรือ (2) เปนหุนสวนจำพวกไมจำกัดความรับผิด หรอืเปนหุนสวนจำพวกจำกัด ความรับผิดที่มีหุน

รวมกันเกนิรอยละสามสิบของหุนทั้งหมดของหางหุนสวนจำกัด 

 (5)  บริษัทจำกัดหรอืบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือหางหุนสวนตาม (3) หรือ (4) ถือหุนรวมกนัเกนิ รอยละสามสิบของ

จำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบรษัิทนั้น หรือ 

 (6)  บริษัทจำกัดหรอืบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือหางหุนสวนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุนรวมกันเกนิ

กวารอยละสามสิบของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนัน้ 

 (7)  นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 สามารถมอีำนาจในการจัดการในฐานะเปนผูแทนของนติิบุคคล 
4  ความสัมพันธทางธุรกิจ หมายรวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับ

สินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวย การรับหรือใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง

พฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชำระตออีกฝายหนึ่งตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 

หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไปแลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคำนวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ที่

เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
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(7)  ไมเปนกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

ถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

(8)  ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท

ยอยหรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัทอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการ

ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(9)  ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตาม (1) ถึง (9) แลวกรรมการอิสระ

อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการ

ตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได ท้ังนี้  นิยามกรรมการอิสระเปนไปตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

3. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูมีความรอบรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานธุรกิจน้ำมัน 

ธุรกิจคาปลีก ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจระหวางประเทศ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ อาทิ สำรวจและผลิต

ปโตรเลียม โรงไฟฟา พลังงานทดแทน เปนตน ดานบัญชีและการเงิน ดานการบริหารจัดการ ดานกฎหมาย 

ดานการพัฒนาองคกรและนวัตกรรม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ดานสังคม สิ่งแวดลอมและ

ความปลอดภัย ดานบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ซ่ึงมีกรรมการบริษัทอยางนอย 1 คน เปนผูมีความรู

ความเชี่ยวชาญดานบัญชีและการเงิน และมีกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารอยางนอย 1 คน เปนผูมี

ประสบการณในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู   

4. ประธานกรรมการควรเปนกรรมการอิสระและตองมิใชบุคคลเดียวกันกับประธานเจาหนาท่ีบริหารและ

กรรมการผูจัดการใหญ รวมถึงไมดำรงตำแหนงในคณะอนุกรรมการท่ีไดจัดตั้งข้ึน เพ่ือใหมีความชัดเจนในการ

แบงแยกหนาท่ีและการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ กรณีประธานกรรมการไมใชกรรมการอิสระตองมีกรรมการอิสระ

มากกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมด หรือแตงตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งรวมพิจารณากำหนดวาระการ

ประชุมคณะกรรมการ 

5. กรรมการใหมตองเขารับการปฐมนิเทศเพ่ือความเขาใจในวัตถุประสงค เปาหมายหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ 

คานิยมองคกร ลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ท่ีดี และขอมูลอ่ืนท่ีจำเปนและเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

6. กรรมการตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและเขารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เก่ียวกับกรรมการอยางนอย 1 หลักสูตรอันไดแก หลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเทา 

เพ่ือเพ่ิมทักษะความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีอยางสม่ำเสมอ 
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คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

1. มีคุณสมบัติท่ีไมขัดตอกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแตงต้ังขาราชการระดับสูงหรือบุคคล

ดำรงตำแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแหง ขอบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ท่ีดีของบริษัทฯ 

2. มีภาวะผูนำ วิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานท่ีดี 

3. มีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีจะเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

4. มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพอ สำหรับผูท่ีเคยเปนกรรมการ

มากอนตองพิจารณาถึงการมีสวนรวมและผลการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการท่ีผานมา 

5. ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหาร

ทองถ่ิน เจาหนาท่ีหรือผูดำรงตำแหนงใดในพรรคการเมือง  

 

การสรรหากรรมการ 

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะใหความสำคัญกับบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ประสบการณ   

มีประวัติการทำงานท่ีดี และมีภาวะผูนำ วิสัยทัศนกวางไกล รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดี

ตอองคกร สามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพอ อันเปนประโยชนตอการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ 

ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรูความ

ชำนาญ (Board Skills Matrix) เพ่ือกำหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีตองการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะ

จำเปนท่ียังขาด รวมถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับองคประกอบและโครงสรางของกรรมการตาม

กลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใชฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) เปนสวนประกอบในการสรรหากรรมการใหม โดยมีกระบวนการท่ีโปรงใส สรางความม่ันใจ

ใหแกผูถือหุน 

 

ความหลากหลายของกรรมการ 

การสรรหากรรมการจะคำนึงถึงประโยชนของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในดานตางๆ ซ่ึง

รวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณในวิชาชีพ ทักษะและความรู โดยไมไดจำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ 

ศาสนา หรือความแตกตางอ่ืนใด 
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บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเปนธรรมตอผูถือหุน 

(Accountability to Shareholders) 

2. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนำองคกรท่ีสรางคุณคาใหแกกิจการ

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

2.1 คณะกรรมการควรเขาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูนำท่ีตองกำกับดูแลให

องคกรมีการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 

(1)  การกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย 

(2)  การกำหนดกลยุทธ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมาย 

(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน 

2.2 ในการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน คณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการใหนำไปสูผล 

(governance outcome) อยางนอย ดังตอไปนี้ 

(1) สามารถแขงขันได และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

(competitiveness and performance with long-term perspective) 

(2)  ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 

(ethical and responsible business) 

(3)  เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม (good corporate 

citizenship) 

(4) สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience) 

2.3 คณะกรรมการมีหนาท่ีดูแลใหกรรมการทุกคนและผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง 

(duty of care) และซ่ือสัตยสุจริตตอองคกร (duty of loyalty) และดูแลใหการดำเนินงานเปนไปตาม

กฎหมาย ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน 

2.4 คณะกรรมการควรเขาใจขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขต

การมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการใหญและฝายจัดการอยางชัดเจน 

ตลอดจนติดตามดูแลใหกรรมการผูจัดการใหญและฝายจัดการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพ่ือความยั่งยืน (Define Objectives that 

Promote Sustainable Value Creation) 

3.1 คณะกรรมการควรกำหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ (objectives) 

เปนไปเพ่ือความยั่งยืน โดยเปนวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีสอดคลองกับการสรางคุณคาใหท้ังกิจการ 

ลูกคาผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม 
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3.2 คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหม่ันใจวา วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธในระยะเวลาปาน

กลาง และ/หรือประจำปของกิจการสอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ

โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม ปลอดภัย 

4. เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

4.1 คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ท้ังในเรื่องขนาด

องคประกอบ สัดสวนกรรมการท่ีเปนอิสระ ท่ีเหมาะสมและจำเปนตอการนำพาองคกรสูวัตถุประสงค

และเปาหมายหลักท่ีกำหนดไว 

4.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเปนประธานกรรมการ และดูแลใหม่ันใจวา องคประกอบ

และการดำเนินงานของคณะกรรมการเอ้ือตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ 

4.3 คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปรงใสและชัดเจน

เพ่ือใหไดคณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบท่ีกำหนดไว 

4.4 ในการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการใหผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาใหโครงสรางและ

อัตราคาตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหคณะกรรมการนำพาองคกรให

ดำเนินงานตามเปาหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

4.5 คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและจัดสรรเวลา

อยางเพียงพอ 

4.6 คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหมีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของ

บริษัทยอยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสำคัญ ในระดับท่ีเหมาะสมกับกิจการแตละแหง 

รวมท้ังบริษัทยอยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนมีความเขาใจถูกตองตรงกันดวย 

4.7 คณะกรรมการควรจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีประจำปของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ชุดยอย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใชสำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ี

ตอไปดวย 

4.8 คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหคณะกรรมการและกรรมการแตละคนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

บทบาทหนาท่ี ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน

สนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดรับการเสริมสรางทักษะและความรูสำหรับการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ

อยางสม่ำเสมอ 

4.9 คณะกรรมการควรดูแลใหม่ันใจวาการดำเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถ

เขาถึงขอมูลท่ีจำเปน และมีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ท่ีมีความรูและประสบการณท่ี

จำเปนและเหมาะสม ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือสนับสนุนการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการ  
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5. สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People 

Management) 

5.1 คณะกรรมการควรดำเนินการใหม่ันใจวามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจัดการใหญและผูบริหาร

ระดับสูงใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะท่ีจำเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสู

เปาหมาย 

5.2 คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหมีการกำหนดโครงสรางคาตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

5.3 คณะกรรมการควรเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนท่ีอาจมีผลกระทบตอการบริหารและ

การดำเนินงานของกิจการ 

5.4 คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีจำนวน ความรู ทักษะ ประสบการณ

และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 

6 . ส งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุร กิจอย างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business) 

6.1 คณะกรรมการควรใหความสำคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไป

กับการสรางคุณประโยชนตอลูกคาหรือผูท่ีเก่ียวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

6.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม และสะทอนอยูในแผนดำเนินการ (operational plan) เพ่ือใหม่ันใจไดวา ทุกฝายของ

องคกรไดดำเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธ (strategies) ของ

กิจการ 

6.3 คณะกรรมการควรดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพ่ือใหสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักไดอยางยั่งยืน 

6.4 คณะกรรมการควรจัดใหมีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ

องคกร ท่ีสอดคลองกับความตองการของกิจการ รวมท้ังดูแลใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน

การเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหกิจการสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 

7. ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control) 

7.1 คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหม่ันใจวา บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ี

จะทำใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธผิล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ี

เก่ียวของ 

7.2 คณะกรรมการตองจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและ

อิสระ 
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7.3 คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนไดระหวางบริษัท

กับฝายจัดการ คณะกรรมการ หรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน 

ขอมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผูท่ีมีความสัมพันธเก่ียวโยงกับบริษัทในลักษณะท่ีไม

สมควร 

7.4 คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหมีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานคอรรัปชันท่ีชัดเจน

และสื่อสารในทุกระดับขององคกรและตอคนนอกเพ่ือใหเกิดการนำไปปฏิบัติไดจริง 

7.5 คณะกรรมการควรดูแลใหกิจการมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 

8. รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

8.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลใหระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปดเผย

ขอมูลสำคัญตาง ๆ ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ี

เก่ียวของ 

8.2 คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชำระ

หนี้ 

8.3 ในภาวะท่ีกิจการประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการควรม่ันใจได

วา กิจการมีแผนในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไขปญหาทางการเงินได ท้ังนี้ภายใต

การคำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

8.4 คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

8.5 คณะกรรมการควรกำกับดูแลใหฝายจัดการจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธท่ีทำ

หนาท่ีในการสื่อสารกับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอ่ืน เชน นักลงทุน นักวิเคราะห ใหเปนไปอยาง

เหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา 

8.6 คณะกรรมการควรสงเสริมใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล 

9. สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน (Ensure Engagement and Communication with 

Shareholders) 

9.1 คณะกรรมการควรดูแลใหม่ันใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท 

9.2 คณะกรรมการควรดูแลใหการดำเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มี

ประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน 

9.3 คณะกรรมการควรดูแลใหการเปดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนเปนไป

อยางถูกตองและครบถวน 

10. เก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัทฯ ท่ีลวงรูจากการปฏิบัติหนาท่ี และไมนำไปใชเพ่ือประโยชนของตนหรือ

ผูอ่ืน รวมถึงงดซ้ือขายหลักทรัพยกอนการประกาศแจงขาวงบการเงินอยางนอย 1 เดือน และหลังการ

ประกาศแจงขาวงบการเงินอยางนอย 3 วัน 



 

29 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (ปรับปรุงคร้ังที่ 18) 

11. กรรมการท่ีมีความประสงคซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ตองแจงความประสงคใหสวนเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัททราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน เพ่ือรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ทุกไตรมาส 

12. รายงานการถือหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาของบริษัทฯ ของตน คูสมรสหรือผูท่ีอยูกินดวยกันฉัน

สามีภริยา และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลซ่ึงบุคคลขางตนเปน ผูถือหุนเกินรอยละ 30 

ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคล ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกเดือน 

และตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยมิชักชา เม่ือมีกรณีดังตอไปนี้ 

 ตนหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอย 

 ตนหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของถือหุนหรือหุนกูในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  

13. กรรมการแตละคนจะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได

ไมเกิน 2 บริษัท โดยไมกระทบการดำรงตำแหนงในปจจุบัน ของกรรมการ (ณ วันท่ีแกไขนโยบายฯ 19 

ส.ค.59) ท้ังนี้ ไมรวมถึงการดำรงตำแหนงของกรรมการท่ีเปนผูบริหาร สามารถดำรงตำแหนงกรรมการใน

บริษัทท่ีอยูในกลุมบริษัท บางจากฯ ไดไมจำกัด 

 

บทบาทหนาท่ีของประธานกรรมการ ซ่ึงเปนผูนำของคณะกรรมการบริษัท 

1. กำกับ ติดตาม และดูแลใหม่ันใจไดวาการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร  

2. กำกับดูแลใหม่ันใจวากรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรท่ีมีจริยธรรมและ

การกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ

ใหญ และมีมาตรการท่ีดูแลใหเรื่องสำคัญไดถูกบรรจุเปนวาระการประชุม 

4. จัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอท่ีฝายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปญหาสำคัญกัน

อยางรอบคอบโดยท่ัวกัน  

5. สงเสริมใหกรรมการมีการใชดุลยพินิจท่ีรอบคอบ การใหความสนใจกับทุกเรื่องท่ีนำสูท่ีประชุม รวมถึง

ประเด็นการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

6. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของ

ฝายจัดการแตจะไมเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงานปกติประจำวัน 

 

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ ในเรื่องตางๆ รวมถึง 

 วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตรองคกรระยะสั้นและระยะยาว  

 แผนงานและงบประมาณประจำป  

 การลงทุน ดำเนินโครงการตางๆ ทำสัญญาท่ีสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม  
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 การปรับโครงสรางการบริหาร  

 นโยบายการจายเงินปนผล  

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ  

 การกำหนดคาตอบแทนประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

 การแตงตั้งกรรมการท่ีออกระหวางป การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 

 การกำหนดรายชื่อกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

 การแตงตั้งพนักงานตั้งแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญข้ึนไป 

 การแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการผูแทนบริษัทในกลุมของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแล

บริษัทดังกลาว 

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการรวมกับฝายจัดการ ในเรื่องดังตอไปนี้ 

 การกำหนดและทบทวนกลยุทธ เปาหมาย และแผนงานประจำป 

 การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 การกำหนดอำนาจดำเนินการท่ีเหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝายจัดการ 

 การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เชน นโยบายและแผนการบริหารการ

จัดการบุคคล และนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

 การดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลทางการเงินและไมใชการเงินมีความนาเชื่อถือ 

 

คณะกรรมการบริษัทไมควรดำเนินการ ในเรื่องดังตอไปนี้ 

 เรื่องท่ีคณะกรรมการมอบหมายใหฝายจัดการเปนผูรับผิดชอบหลักในการดำเนินการ กลาวคือ การจัดการ 

(Execution) ใหเปนไปตามกลยุทธ นโยบาย หรือแผนงานท่ีคณะกรรมการไดอนุมัติแลวตามกรอบนโยบาย

ท่ีกำหนดไวและติดตามดูแลผล โดยไมแทรกแซงการตัดสินใจหรือการทำงานของฝายจัดการ เวนแตมีเหตุ

จำเปน 

 เรื่องท่ีมีขอกำหนดหามไว เชน การอนุมัติรายการท่ีกรรมการมีสวนไดเสีย เปนตน 

 

ท้ังนี้ ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญมีอำนาจและหนาท่ีหลักเก่ียวกับการดำเนิน

กิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการจะมอบหมายและจะตองบริหารบริษัทให

เปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยางเครงครัด ซ่ือสัตย สุจริต 

และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางดีท่ีสุด 

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และตามความจำเปน โดยมี

กำหนดการประชุมและวาระการประชุมลวงหนาตลอดท้ังป  
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2. กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร และกรรมการอิสระประชุมระหวางกันเองตามความจำเปนอยางนอย 2 

ครั้งตอป เพ่ืออภิปรายปญหาตางๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย 

และแจงใหประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญทราบถึงผลการประชุม  

3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดใหสงหนังสือนัดประชุมแกกรรมการหรือผูแทนของ

กรรมการไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจำเปนเรงดวนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน

ของบริษัทฯ อาจแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกำหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้น โดยฝายบริหารมีหนาท่ี

ตองใหสารสนเทศท่ีเหมาะสมและทันเวลาแกคณะกรรมการบริษัท โดยไดรับสารสนเทศท่ีเก่ียวของ

ลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอยางถูกตอง 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทแลวเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทไดสอบทานความถูกตองกอนการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้ง

ถัดไป 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้งควรมีกรรมการเขารวมในท่ีประชุมไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ

จำนวนกรรมการ ท้ั งหมดและในการลงมติ ควรมี กรรมการ เข าร วมป ระ ชุม ไม น อยกว า  

3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการท้ังหมด 

6. กรรมการบริษัทควรเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจำนวนการประชุมท้ังหมดใน 

แตละป (กรณีมีการประชุม 12 ครั้ง/ป ไมควรนอยกวา 9 ครั้ง) 

7. ประธานกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบในการจัดเรื่องท่ีจะเขาวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับ

ฝายบริหาร ท้ังนี้ฝายบริหารจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางทานท่ีจะบรรจุเรื่องอ่ืนท่ีสำคัญเปนวาระ

การพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

8. กอนการพิจารณาวาระการประชุม กรรมการรายงานการมีสวนไดเสียและบันทึกไวในรายงานการประชุม 

โดยกรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเรื่องท่ีพิจารณา ไมมีสิทธิออกเสียงและตองไมอยูในท่ีประชุมในวาระ

ดังกลาว  

9. คณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีจำเปนเพ่ิมเติมไดจากฝายจัดการท่ีไดรับมอบหมาย  

10. ในกรณี ท่ี จำเปน  คณ ะกรรมการบริ ษัทสามารถขอความเห็น ท่ี เปน อิสระจาก ท่ีปรึกษาหรือ 

ผูประกอบวิชาชีพภายนอกเก่ียวกับการดำเนินกิจการ โดยถือเปนคาใชจายของบริษัทฯ 

 

วาระการดำรงตำแหนง 

ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3 ถาจำนวนกรรมการท่ีจะแบงออก

ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 ซ่ึงกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูก

เลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมก็ได แตท้ังนี้ ระยะเวลาการดำรงตำแหนงกรรมการท่ีเหมาะสมไมควรเกิน 3 

วาระติดตอกัน (นับตั้งแตป 2551 เปนตนไป) เวนแตกรรมการคนใด มีความเหมาะสมท่ีจะดำรงตำแหนงนาน

กวานั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเปนอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ

รายดังกลาว และชี้แจงเหตุผลพรอมผลการปฏิบัติหนาท่ีตอผูถือหุน ในสวนกรรมการอิสระมีวาระการดำรง
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ตำแหนงไดไมเกิน 3 วาระติดตอกัน นับจากวันท่ีไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก ใน

กรณีท่ีจะแตงตั้งใหกรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหนงตอไป ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอยางสมเหตุผลถึง

ความจำเปนดังกลาว และใหถือเปนกรรมการท่ีไมใชกรรมการอิสระ  

นอกจากการพนตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนงเม่ือ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย 

4. ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออกตามกฎหมายวาดวยบรษัิทมหาชนจำกัด 

5. ศาลมีคำสั่งใหออก 

 

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบรษัิทกำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง ท้ังในรูปแบบของการ

ประเมินตนเองรายบุคคลดวยตนเอง (Self-Evaluation) และแบบไขว (Cross-Evaluation) รวมถึงการ

ประเมินตนเองรายคณะ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลงานและปญหาสำหรับการพัฒนาการปฏิบัติ

หนาท่ีตอไป  

2. คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีบรรทัดฐานท่ีจะใชเปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอยางมีหลักเกณฑโดยมีการ

ทบทวนปรับปรุงอยางตอเนื่อง รวมถึงเผยแพรหลักเกณฑ ข้ันตอนและผลการประเมินในรายงานประจำป

ของบริษัทฯ  

ท้ังนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดใหมีท่ีปรึกษาภายนอกมาชวยในการกำหนดแนวทาง และประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางนอยทุก ๆ 3 ป และเปดเผยการดำเนินการดังกลาวไวในรายงาน

ประจำป 

 

 การกำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

การกำหนดคาตอบแทนกรรมการ (คาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมตอครั้งท่ีมาประชุม และโบนัส) 

สอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายระยะยาวของบริษัทฯ และอยูในลักษณะท่ีเปรียบเทียบไดกับระดับท่ีปฏิบัติ

อยู ใน อุตสาหกรรม ประสบการณ  ภาระหนาท่ีบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and 

Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคนและมอบหมายหนาท่ีและความ

รับผิดชอบเพ่ิมข้ึน โดยคาตอบแทนกรรมการเพียงพอท่ีจะจูงใจใหกรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหนาท่ี

ใหบรรลุเปาหมายและทิศทางธุรกิจท่ีบริษัทฯ กำหนด โดยมีกระบวนการท่ีโปรงใส สรางความม่ันใจใหแกผูถือ

หุน  
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ขอกำหนดของคณะกรรมการบริษัท เรื่อง แผนการสืบทอดตำแหนงและการพัฒนาผูบริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการบริษัทดูแลให มีแผนสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) เพ่ือเปนการเตรียม 

สืบทอดตำแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ/ผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูง และ

ใหประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ/ผูจัดการใหญรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  รวมถึงไดกำหนดนโยบายการสรรหาประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ

ใหญ/ผูจัดการใหญวา หากมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม บุคคลภายนอกหรือพนักงานตั้งแตระดับผูอำนวยการอาวุโส

ข้ึนไปสามารถเขารับการคัดเลือกในตำแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ/ผูจัดการ

ใหญได เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  อีกท้ังมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาฯ เปนผูพิจารณาหลักเกณฑและ

วิธีการสรรหา พัฒนา ประเมินผลประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ/ผูจัดการใหญ หลักเกณฑ

และโครงสรางคาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ/ผูจัดการใหญ 

 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการใหม่ันใจวาประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ/

ผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูงมีทักษะและคุณลักษณะท่ีจำเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย โดย

มอบหมายใหฝายบริหารดำเนินการแตงตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาบคุลากรและการบริหาร” เพ่ือทำหนาท่ีดูแล

การอบรมและพัฒนาความรูความสามารถของผูบริหารระดับสูง โดยใหประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญรายงานเปนประจำทุกป ถึงสิ่งท่ีไดทำไปในระหวางป และควรพิจารณาควบคูกับแผนสืบทอด

ตำแหนง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดวางแนวทางการพัฒนาเพ่ิมเติม โดยใหมีการหมุนเวียนหนาท่ีความ

รับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง เพ่ือใหมีความเขาใจ มีประสบการณ และความพรอมในการบริหารองคกร

โดยรวม  
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คณะอนกุรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำ

หน้าที่ศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท 

 
แนวปฏิบัติ 

 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเปนเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลองคกรท่ีดี เพ่ือให

ความม่ันใจวาการดำเนินการขององคกรเปนไปตามขอกำหนดและการปฏิบัติงานเปนไปตามจรรยาบรรณท่ี

พึงปฏิบัติ คงไวซ่ึงระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแยงทางผลประโยชนและ

การทุจริต คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

องคประกอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไมนอยกวา 3 คน และมี

กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน เปนผูมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือ

การเงินหรือตรวจสอบอยางเพียงพอท่ีจะทำหนาท่ีในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน 

4. ใหหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบภายใน (The Chief Audit Executive) ของบริษัทฯ เปนเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบ 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดโดยกฎหมายอยาง 

ถูกตองและเพียงพอ  

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นโยบาย ขอกำหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา รายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงรายการไดมา

และจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย ใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ท้ังนี้เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

5. สอบทานและพิจารณารวมกับฝายจัดการในเรื่องขอบกพรองสำคัญท่ีตรวจพบและการสนองตอบจาก

ฝายจัดการ 
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6. มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท่ีเก่ียวของภายใตขอบเขตอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และมีอำนาจในการวาจางหรือนำเอาผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบและ

สอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ 

7. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซ่ึงรายงาน

ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง บุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทำหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

เสนอคาตอบแทน และเสนอถอดถอนบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝาย

จัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

9. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผูสอบบัญชี และฝายตรวจสอบภายในใหมี

ความสัมพันธและเก้ือกูลกัน และลดความซ้ำซอนในสวนท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบดานการเงิน 

10.ใหความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝกอบรม และอัตรากำลังของฝาย

ตรวจสอบภายใน 

11.พิจารณา แตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของ หัวหนา ผูบริหารงาน

ตรวจสอบภายใน (The Chief Audit Executive) รวมท้ังพิจารณาความเปนอิสระของฝายตรวจสอบ

ภายใน 

12.สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

13.ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซ่ึง

อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไดแก 

 รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  

 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสำคัญในระบบควบคุมภายใน  

 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแกไขภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไม

ดำเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงาน

วา มีรายการหรือการกระทำดังกลาวตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

14. สอบทานและใหความเห็น แบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชัน  โครงการแนว

รวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (CAC)  

15. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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การประชุม  

1. ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณางบการเงินรายไตรมาส 

และเรื่องอ่ืนๆ ตามขอบเขตอำนาจหนาท่ีประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเปนกรณีพิเศษ 

เพ่ือพิจารณาเรื่องจำเปนเรงดวนอ่ืนๆ ตามแตจะเห็นสมควร  

2.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ สงหนังสือนัดประชุมไปยัง 

กรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจำเปนเรงดวนจะแจงการนัด 

ประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกำหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได  

3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตองมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ 

จำนวนกรรมการตรวจสอบท่ีบริษัทฯ แตงตั้งจึงจะครบเปนองคประชุม  

4. ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการ 

ตรวจสอบท่ีมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม  

5. การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออก 

เสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

6. กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  

7. การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจกระทำไดโดยไมตองมีการประชุมและมีผลสมบูรณเสมือน 

ไดมีการประชุมลงมติแลว เม่ือมตินั้นๆ กรรมการตรวจสอบไดลงลายมือชื่อรับรองไวทุกคน  

8. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

9. ใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูรายงานผลการประชุมตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราว 

ถัดไป เพ่ือทราบทุกครั้ง  

วาระการดำรงตำแหนง 

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป รวมท้ังการแตงตั้งเพ่ิมและถอดถอนจาก

กรรมการตรวจสอบ 

2. กรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกไดตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเห็นวาเหมาะสม 

3. กรรมการตรวจสอบพนจากตำแหนงเม่ือ 

  ครบกำหนดตามวาระ 

  พนจากการเปนกรรมการของบรษัิทฯ 

  ลาออก 

  ตาย 

  ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบตามขอบังคับนี้หรือตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

  คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตำแหนง 
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4. การลาออกของกรรมการตรวจสอบใหยื่นใบลาออก พรอมชี้แจงเหตุผลการลาออกตอประธานกรรมการ

บริษัทลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และแจงใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบ 

5. ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการ

บริษัทแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลท่ีลาออก โดยบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งจะอยูใน

ตำแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน พรอมแจงใหตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยทราบ 

คาตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากำหนดคาตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน และนำเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา 

 

2.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

องคประกอบ 

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน ซ่ึงตองมี

กรรมการอิสระเกินกวาก่ึงหนึ่ง ท้ังนี้ ตองมีกรรมการอยางนอย 1 คน เปนผูท่ีมีความรูความสามารถหรือ

ความเชี่ยวชาญในดานการบริหารงานบุคคล 

2. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนตองเปนกรรมการอิสระ  

3. ใหคัดเลือกกรรมการ 1 คน ในคณะเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบ 

1. กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผูท่ีจะมาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาท่ี

บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ/ผูจัดการใหญ  

2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหนงกรรมการ ประธานเจาหนาท่ี

บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ/ผูจัดการใหญ ตอคณะกรรมการบริษัท  

3. กำหนดหลักเกณฑหรือวิธีการกำหนดคาตอบแทนสำหรับกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญ/ผูจัดการใหญ  

4. พิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเห็นชอบและนำเสนอตอ 

ผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณาเสนอคาตอบแทนประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ/ผูจัดการใหญ ตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

6. ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ

ใหญเปนประจำทุกปและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

7. ปฏิบัติตามหนาท่ี ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระการดำรงตำแหนง 

1. กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป  
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2. กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนท่ีพนตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งตอไปไดอีกวาระ

หนึ่งตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม 

3. ในกรณีท่ีกรรมการพนสภาพจากการเปนกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนและ/หรือกรรมการ

บริษัท ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งกรรมการอ่ืนทดแทนกรรมการซ่ึงพนสภาพฯ ดังกลาว โดย

มีวาระการดำรงตำแหนง ไดเพียงเทาวาระท่ียังคงเหลืออยูของกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

ซ่ึงตนแทน 

 

คาตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากำหนดคาตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน และนำเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา 

 

3.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท้ังองคกร 

องคประกอบ 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองคกรประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน ซ่ึงอยางนอย 1 คน

ตองเปนกรรมการอิสระ ท้ังนี้ ตองมีกรรมการอยางนอย 1 คน มีความรูความชำนาญดานการบริหาร

ความเสี่ยง  

2. บุคคลภายนอกสามารถเขารวมเปนกรรมการได หากมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกำหนด 

3. ใหประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญเปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบ 

1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและเปาหมายการบริหารความเสี่ยงท้ังองคกร 

2. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงท้ังองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

3. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององคกร 

4. ดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. กรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองคกรเปนผูรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป 

6. ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระการดำรงตำแหนง 

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองคกรมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป  

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองคกรท่ีพนตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งตอไปไดอีกวาระหนึ่ง

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม 

3. ในกรณีท่ีกรรมการพนสภาพจากการเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองคกรและ/หรือกรรมการบริษัท

ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งกรรมการอ่ืนทดแทนกรรมการซ่ึงพนสภาพฯ ดังกลาว โดยมี

วาระการดำรงตำแหนง ไดเพียงเทาวาระท่ียังคงเหลืออยูของกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองคกรซ่ึงตน

แทน 
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คาตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากำหนดคาตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน และนำเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา 

 

4. คณะกรรมการกำกับดูแลความย่ังยืนและบรรษัทภิบาล 

องคประกอบ 

1. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลประกอบดวยกรรมการบริษัทไมนอยกวา 3 คน 

ท้ังนี้ ตองมีกรรมการอยางนอย 1 คน มีความรูความเขาใจในดานความยั่งยืนและหลักการกำกับดูแลกิจการ

ท่ีดีท่ีพึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากล 

2. ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลบรรษัทภิบาลตองเปนกรรมการอิสระ 

3. ใหประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญเปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบ 

 ดานบรรษัทภิบาล 

1. เสนอแนวปฏิบัติดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีตอคณะกรรมการบริษัท 

2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการเพ่ือใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี 

3. ทบทวนแนวปฏิบัติดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะตอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาปรับปรุงใหทันสมัยอยางตอเนื่อง 

4. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีใหคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

5. ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ดานความยั่งยืน 

1. เสนอแนวปฏิบัติดานการพัฒนาความยั่งยืนแกคณะกรรมการบริษัท 

2. กำกับดูแลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการเพ่ือใหเปนไปตามแนวทางการพัฒนา

ดานความยั่งยืน 

3. ทบทวนแนวปฏิบัติดานการพัฒนาความยั่งยืน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะตอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาปรับปรุงใหทันสมัยอยางตอเนื่องและตอบสนองตอความตองการของ

ผูมีสวนไดเสีย 

4. มอบนโยบายดานการพัฒนาความยั่งยืนใหคณะกรรมการดานความยั่งยืนของบริษัทฯ 

5. ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระการดำรงตำแหนง 

1.  กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป  

2. กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลท่ีพนตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงต้ังตอไปไดอีก

วาระหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม 
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3. ในกรณีท่ีกรรมการพนสภาพจากการเปนกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลและ/หรือ

กรรมการบริษัท ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งกรรมการอ่ืนทดแทนกรรมการซ่ึงพนสภาพฯ 

ดังกลาว โดยมีวาระการดำรงตำแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังคงเหลืออยูของกรรมการบรรษัทภิบาลซ่ึงตน

แทน  

คาตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากำหนดคาตอบแทนตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน และนำเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา 
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3.2 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

 

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือให้การดำเนินงาน

บรรลตุามวัตถุประสงค์ รวมถึงปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง และลดความเสี่ยง

ด้านการทุจริต  โดยมีระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่มีช่วยให้

บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

 

แนวปฏิบัต ิ

 

1. การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ ไดมีการบริหารความเสี่ยงท้ังองคกรอยางตอเนื่องเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทฯ สามารถบรรลุเปาหมายท่ี

กำหนดไวและเพ่ิมความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดี รองรับตอ

สภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและแขงขันสูง โดยมีคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงท้ังองคกร (Enterprise-wide Risk Management Committee: ERMC) ซ่ึงประกอบดวยกรรมการ

บริษัทและผูบริหารระดับสูง ทำหนาท่ีกำหนดแนวทางการบริหาร พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงท้ัง

องคกรท่ีมีประสิทธิภาพ ผลักดันใหเกิดความรวมมือจากทุกระดับขององคกรและควบคุมดูแลการบริหาร

ความเสี่ยงโดยรวมใหอยูในระดับท่ียอมรับได ท้ังนี้ครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ การปฏิบัติการ การ

บริหารการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ และความเสี่ยงสำคัญอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ อีกท้ังบริษัทฯ ยังไดทบทวนปรับปรุง “คูมือการบริหารความเสี่ยง” เปนประจำเพ่ือใหมี

ความทันสมัยอยูเสมอและใชเปนแนวปฏิบัติในการสรางความเขาใจรวมกันของผูเก่ียวของทุกฝาย  

 

2. การควบคุมภายใน 

การควบคุมภายในขององคกร ประกอบดวยกรรมการและหนวยงานท้ังหมดในองคกร โดยมีคณะกรรมการ

พัฒนาและสงเสริมการควบคุมภายใน (Internal Control Committee) ทำหนาท่ีกำกับดูแลใหมีระบบ

การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและ

การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ฯลฯ ซ่ึงทำรายงานขอมูลการดำเนินการ

ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองคกร (Enterprisewide Risk Management Committee : 

ERMC) ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีฝายกฎหมายและกำกับองคกร ทำหนาท่ีประสานงาน ประเมินผล ใหมีการ

ดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององคกร โดยดำเนินการเพ่ือพัฒนา ตรวจสอบ และ

ประเมินผลระบบควบคุมภายใน รวมถึงเปนผูประสานงานและสนับสนุนพนักงานและหนวยงานตางๆ ใน

การดำเนินตามกระบวนการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ ผูบังคับบัญชาระดับ

ผูจัดการสวนทุกคนมีหนาท่ีรับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของสวนงาน 
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3. การตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในเปนสิ่งท่ีจำเปนและสำคัญในการบริหารงานขององคกร เนื่องจากการตรวจสอบ

ภายในถือเปนสวนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการท่ีดีท่ีชวยใหผูถือหุน คณะกรรมการบริษัท และฝายบริหาร

เกิดความม่ันใจไดวาระบบการควบคุมภายในท่ีองคกรกำหนดข้ึน สามารถชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายท่ีวาง

ไวได บริษัทฯไดจัดต้ังฝายตรวจสอบภายในซ่ึงเปนหนวยงานอิสระ ทำหนาท่ีใหคำปรึกษาและตรวจสอบ

ระบบการควบคุมภายในท่ีมี วามีการปฏิบัติจริงอยางเหมาะสมและสม่ำเสมอ รวมท้ังตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ใหเปนไปตามขอกำหนด กฎ ระเบียบท่ีมี ชวยคนหาขอบกพรอง จุดออน

และใหคำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีโครงสราง

หนวยงานท่ีทำใหฝายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานไดอยางอิสระ โดยสามารถรายงานตรงตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดตลอดเวลา  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดกำหนดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี 

(AUDITOR ROTATION) ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรายใดปฏิบัติหนาท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตองบการเงินของบริษัทมาแลว 7 รอบปบัญชีไมวาจะติดตอกันหรือไมโดยบริษัทจะแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีรายนั้นเปนผูสอบบัญชีของบริษัทได เม่ือพนระยะเวลาอยางนอย 5 รอบปบัญชีติดตอกัน 

ท้ังนี้ เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 75/2561 
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3.3 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยใช้สิทธิผ่านการแต่งต้ังกรรมการเพ่ือทำหน้าที่แทน

ตนและมสีทิธิตัดสนิใจเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงที่สำคัญ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทตระหนัก

และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและจะไม่กระทำการ

ใดๆ อันเป็นละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

 

แนวปฏิบัต ิ

 

1. สนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิพ้ืนฐานซ่ึงรวมถึง 

 สิทธิซ้ือขายและโอนหุน และสิทธิในสวนแบงกำไร 

 สิทธิไดรับสารสนเทศท่ีเพียงพอทันเวลา 

 สิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน  

2. ในการประชุมผูถือหุน ใชเกณฑวนักำหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) เพ่ือใหผูถือหุนมีเวลาพิจารณา

เอกสารเชิญประชุมและขอมูลตางๆ กอนการประชุมมากข้ึน 

3. จัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระการประชุมผูถือหุน พรอมแนบรายงานประจำป 

และหนังสือมอบฉันทะ ซ่ึงมีคำชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานท่ีตองใชในการมอบฉันทะ ประกอบ

กับเอกสารการประชุม 

4. เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคำถามท่ีตองการใหบริษัทฯ ชี้แจงลวงหนา ในประเด็นเก่ียวกับระเบียบวาระท่ี

นำเสนอของการประชุมผูถือหุน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารมีความรับผิดชอบในการเขาประชุม 

เพ่ือตอบคำถามแกผูถือหุน 

5. สนับสนุนใหผูถือหุนประเภทนักลงทุนสถาบันเขารวมประชุมผูถือหุน โดยเจาหนาท่ีนักลงทุนสัมพันธจะ

ติดตอสอบถามเก่ียวกับประเด็นตามวาระการประชุม และรวบรวมหนังสือมอบฉันทะลวงหนา   

6. อำนวยความสะดวกแกผูถือหุน ในวันประชุมผูถือหุน 

 สำรองท่ีจอดรถไวอยางเพียงพอ และจัดรถรับสงผูถือหุนบริเวณสถานีรถไฟฟา (ถามี) 

 ใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็ว  

 ใชโปรแกรมการจัดประชุมผูถือหุนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและ

ความโปรงใส 

7. จัดใหมีคนกลางทำหนาท่ีดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและ

ขอบังคับบริษัทฯ 
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8. กอนการประชุม จัดใหมีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพ่ือลงมติในแตละ

ระเบียบวาระ รวมถึงขอตัวแทนผูถือหุนรวมเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง  

9. ระหวางการประชุม เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม 

รวมถึงบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นท่ีสำคัญไวในรายงานการประชุม 

10. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนสามารถเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล โดยใหผูถือหุนคนหนึ่งมี

คะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

11. ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ผูถือหุนสามารถขอใหคณะกรรมการบริษัทเพ่ิม

เรื่องในวาระการประชุม รวมถึงขอคำอธิบายและแสดงความเห็นของตนไดอยางเหมาะสม 

12. หลังการประชุม ผูถือหุนสามารถเขาถึงมติท่ีประชุมและผลคะแนนแตละวาระผานชองทางของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และเว็บไซตของบริษัทฯ รวมถึงรายงานการประชุมจะเผยแพรผาน

ชองทางของตลท.  เว็บไซตของบริษัทฯ และนำสงใหผูถือหุนซ่ึงแสดงความเห็นในท่ีประชุม  
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2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
 

ผู้ถือหุ้นทกุรายพึงได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทจะ

กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน 

 

แนวปฏิบัต ิ

 

1. ผูถือหุนจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม รวมถึงไดรับสารสนเทศท่ีจำเปนเพียงพอและทันเวลาจาก

บริษัทฯ  

2. ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุนท่ีตนมี และมีความเทาเทียมกันในสารสนเทศเก่ียวกับ

บริษัทฯ 

3. ผูถือหุนสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ เปนการลวงหนากอนวัน

ประชุมผูถือหุน ตามแนวทางท่ีบริษัทฯ กำหนด  

4. ผูถือหุนสามารถติดตอกับกรรมการอิสระในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวกับสิทธิของตนไดโดยตรงผานทาง Email: 

ico@bangchak.co.th  

5. บริษัทฯ เผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและสารสนเทศท่ีเก่ียวของผานเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนา

กอนวันประชุม 30 วันและจัดสงเอกสารใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 21 วัน 

6. บริษัทฯ สนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะท่ีสามารถกำหนดทิศทางในการลงคะแนนเสียงได 

ตลอดจนเสนอชื่อกรรมการอิสระเปนทางเลือกใหผูถือหุนมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 

7. ผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการท่ีผูถือหุนสามารถ

เลือกตั้งไดเปนรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนท่ีตนมีตอการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน   

8. กรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเรื่องท่ีพิจารณา ไมมีสิทธิออกเสียงและตองไมอยูในท่ีประชุมในวาระดังกลาว 

9. กรรมการและพนักงานมีหนาท่ีเก็บรักษาขอมูลอันเปนความลับของบริษัทฯ และการไมหาประโยชนใหแก

ตนเองหรือผูอ่ืนโดยอาศัยขอมูลความลับของบริษัทฯ  

mailto:ico@bangchak.co.th


 

46 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (ปรับปรุงคร้ังที่ 18) 

 

 
3.4 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซ่ึง

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มกีระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ 

กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งค่ัง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ

ต่อไป   

 

แนวปฏิบัต ิ

 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและรับรูถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามท่ีกฎหมายกำหนด รวมถึงเคารพหลักสิทธิ

มนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม เพ่ือใหม่ันใจวาสิทธิของผูมีสวนไดเสียไดรับการคุมครอง

และปฏิบัติดวยดี รวมถึงจัดใหมีชองทางในการสื่อสารสอดคลองกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และชองทางการแจง

เบาะแสหรือขอรองเรียนจากพนักงานและผูมีสวนไดเสียอ่ืนเพ่ือให ผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการสอดสองดูแล

ผลประโยชนของบริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1. ความรับผิดชอบตอผูถือหุน 

มุงม่ันท่ีจะดำเนินธุรกิจอยางมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได และแนวแนในการสรางงานสรางกิจการใหมีฐานะ

ทางการเงินท่ีม่ันคงอยางยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมมูลคาหุนสูงสุดใหแกผูถือหุน รวมถึงจัดใหมีชองทางติดตอผาน

เว็บไซตและนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ  

2. ความรับผิดชอบตอพนักงาน 

ปฏิบัติอยางเปนธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยไมมีการกีดกันทางเพศ กำหนดคาตอบแทน สวัสดิการ

และผลประโยชนอ่ืนท่ีเหมาะสมเปนธรรมไมนอยกวาท่ีกฎหมายกำหนด ท้ังนี้ คาตอบแทนอิงตามระดับผล

การประเมินการปฏิบัติงานและสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

เทียบเคียงกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได อีกท้ังจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดูแลสุขภาพอนามัย

และสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัย อบรมใหความรู พัฒนาศักยภาพและสงเสริม

ความกาวหนา รวมถึงเปดโอกาสการพัฒนาทักษะการทำงานในดานอ่ืน  

3. ความรับผิดชอบตอลูกคา  

มุงม่ันพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและการบริการเพ่ือใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ันและความพึงพอใจสูงสุด 

โดยคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย รวมถึงใหขอมูลผลิตภัณฑและการบริการอยางถูกตองเพียงพอโดยไม

กลาวเกินจริงอันเปนเหตุใหเกิดความเขาใจผิด พรอมท้ังเก็บรักษาขอมูลของลูกคาและไมนำไปใชเพ่ือ

ประโยชนโดยมิชอบ   

 

 



 

47 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (ปรับปรุงคร้ังที่ 18) 

4. ความรับผิดชอบตอคูคา  

มีจรรยาบรรณในการจัดซ้ือจัดจางและเง่ือนไขสัญญาท่ีเปนธรรม ใหความรูและพัฒนาศักยภาพในการผลิต

และใหบริการท่ีไดมาตรฐาน ดูแลและติดตามใหคูคาเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงสนับสนุนใหคูคาเขารวมเครือขายการตอตานคอรรัปชัน และ

พัฒนานวัตกรรมท่ีสรางประโยชนรวมกัน 

5. ความรับผิดชอบตอคูแขงทางการคา 

ดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและโปรงใส แขงขันอยางเปนธรรม ไมเอาเปรียบคูแขงทางการคาและ 

ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับโดยวิธีการท่ีมิชอบ รวมถึงไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการ

กลาวหาในทางราย 

6. ความรับผิดชอบตอเจาหนี้  

ปฏิบัติตอเจาหนี้อยางเปนธรรม มีความรับผิดชอบและโปรงใส ปฏิบัติตามเง่ือนไขขอกำหนดของสัญญาและ

พันธะทางการเงินอยางเครงครัดโดยเฉพาะเรื่องเง่ือนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ 

ตลอดจนไมใชวิธีการท่ีไมสุจริต ปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริง อันจะทำใหเจาหนี้เกิดความเสียหาย กรณีท่ีไม

สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดขอหนึ่ง ตองรีบแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนา เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนว

ทางแกไข 

7. ความรับผิดชอบตอภาครัฐ 

ดำเนินธุรกิจโดยใหความสำคัญกับภาครัฐ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของอยาง

เครงครัด รวมถึงสนองตอบนโยบายของภาครัฐตามความจำเปนเหมาะสมโดยสอดคลองกับแนวทางการ

ดำเนินธุรกิจ 

8. ความรับผิดชอบตอเพ่ือนบานรอบโรงกล่ัน สังคมและส่ิงแวดลอม 

ดูแลและพัฒนาความเปนอยูท่ีดีของเพ่ือนบานรอบโรงกลั่นและสังคมโดยนำความรูและประสบการณทาง

ธุรกิจมาสรางประโยชนอยางเปนรูปธรรม รวมถึงใหความสำคัญกับระบบการจัดการดานความปลอดภัย อา

ชีวอนามัย สิ่งแวดลอมและพลังงานซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของธุรกิจ  
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3.5 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

 

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเช่ือถือ 

 

แนวปฏิบัต ิ

 

ขอบเขตนโยบาย (Scope of Content)   

นโยบายการเปดเผยขอมูลนี้เปนสวนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงบริษัทฯ มุงม่ันในการให

ขอมูลทางการเงินและมิใชทางการเงินอยางเทาเทียมกันแกผูถือหุน สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย นักลงทุน 

รวมไปถึงผูท่ีตองการใชขอมูลและสาธารณชนท่ัวไป โดยใหความสำคัญอยางท่ีสุดในการสื่อสารอยางโปรงใส 

ถูกตอง ครบถวน ทันเวลาและสม่ำเสมอ เก่ียวกับขอมูลในอดีตและการสรางมูลคาในอนาคต ไมเลือกปฏิบัติตอ

ขอมูลท้ังในดานบวกหรือดานลบ แตบริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความจำเปนในการเก็บความลับทางธุรกิจ

เก่ียวกับขอมูลทางธุรกิจท่ีสำคัญและกลยุทธในการดำเนินงาน ท้ังนี้นโยบายนี้จะสอดคลองกับหลักเกณฑและ

ขอกำหนดการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

นโยบายการเปดเผยขอมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีท่ีบริษัทฯ ใชในการสื่อสาร เชน รายงานประจำป รายงานผล

การดำเนินงานรายไตรมาส ขาว เอกสารแถลงขาว จดหมายถึงผูถือหุน เว็บไซตของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังรวม

ไปถึงการพูดโดยวาจาท้ังการประชุมหรือโทรศัพทกับนักวิเคราะหและนักลงทุน  การใหขอมูลผานทางเว็บไซต 

หรือสื่ออ่ืนๆ การใหสัมภาษณกับสื่อมวลชน และการแถลงขาว เปนความมุงม่ันของบริษัทฯ ท่ีจะใหนโยบายนี้

ใชกับบุคคลท่ีมีผลตอการบริหารงานของบริษัทฯ (ตามท่ีระบุในกฎหมาย) และสนับสนุนใหบุคคลเหลานั้นใช

นโยบายนี้ 

ผูมีหนาท่ีใหขอมูล (Authorized Spokesperson) 

บริษัทฯ จะสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห ผูเก่ียวของในการลงทุน และผูถือหุนผานผูแทนบริษัทฯ ท่ีไดรับ

มอบหมาย ไดแก ผูอำนวยการท่ีดูแลหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ โดยมีหนาท่ีหลักในการติดตอประสานงานกับ

นักวิเคราะห นักลงทุน และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีตองการขอมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ และ

ธุรกรรมใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอบริษัทฯ   

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และ/หรือรองกรรมการผูจัดการใหญ บัญชีและการเงิน 

อาจมอบหมายให กับผูบริหารระดับสูง และ/หรือผู ใดในการใหการสัมภาษณและสื่อสารขอมูลกับ

สื่อสารมวลชนโดยมีขอบเขตอยูในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน รวมไปถึงกิจการท่ีเก่ียวของ ขอมูลท่ัวๆไป 

และขอมูลดานการเงินในอดีต และเรื่องเก่ียวกับกิจกรรมการประชาสัมพันธ แตบุคคลเหลานี้ไมไดรับสิทธิใน
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การสื่อสารกับนักวิเคราะห หรือ ผูท่ีเก่ียวของในการลงทุน  ท้ังนี้พนักงานอ่ืนจะไมไดรับอนุญาตใหสื่อสารขอมูล

เก่ียวกับธุรกิจหรือขอมูลบริษัทฯ เปนการสวนตัว ยกเวนผานหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ 

หรือเปนการเปดเผยขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคทางธุรกิจภายใตสัญญารักษาขอมูลความลับ  

สารสนเทศท่ีเปดเผยอยางสม่ำเสมอ (Regular Information) 

สารสนเทศท่ีบริษัทฯ ไดเปดเผยอยางสม่ำเสมอ ไดแก วัตถุประสงคของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและรายงาน

ของประธานกรรมการตรวจสอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการวิเคราะห โครงสรางการถือหุนและ

การจัดการ ปจจัยเสี่ยง นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เปนตน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทยังไดจัดทำ

รายงานเชิงอภิปรายประกอบในรายงานประจำป เพ่ือขยายความเรื่องท่ีสำคัญและยากท่ีจะเขาใจและชี้แจง

นโยบายท่ีสำคัญของบริษัทฯ เก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานและการเงินเพ่ิมเติม อีกท้ัง

คณะกรรมการบริษัทยังไดจัดใหมีการเปดเผยจำนวนครั้งท่ีกรรมการและ/หรือ คณะอนุกรรมการแตละทานเขา

รวมประชุมเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะอนุกรรมการไวดวย  

สารสนเทศท่ีมีนัยสำคัญ (Material information) 

บริษัทฯ จะไมเปดเผยขอมูลท่ีมีนัยสำคัญท่ียังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนใหแกพนักงานท่ีไมไดรับอนุญาต กลุม

บุคคล หรือ บุคคลอ่ืนใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชนและนักวิเคราะห) จนกวาขอมูลนั้นจะไดรับการเปดเผย

ใหแกสาธารณชนแลว กรณีท่ีมีความจำเปนทางธุรกิจตองเปดเผยขอมูลแกผูเก่ียวของ ผูตรวจสอบบัญชี 

Underwriter ธนาคาร ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาอ่ืนๆ บริษัทฯ จะดำเนินการเพ่ือใหแนใจวาบุคคล

ดังกลาวไดใชความระมัดระวังเพ่ือรักษาไวซ่ึงความลับไว หากมีขอมูลใดท่ีไมควรถูกเปดเผยไดเผยแพรออกไป 

บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชนโดยทันที โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพยฯ 

เก่ียวกับการออกขาว และขอกำหนดอ่ืนๆ หรือหากจำเปนบริษัทฯ จะแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือขอระงับ

การซ้ือขายหลักทรัพยเปนการชั่วคราว 

ในบางสถานการณขอมูลอาจจะตองถูกชะลอตอการเปดเผยตอสาธารณชนดวยเหตุผลทางธุรกิจ (เชน ถา

เปดเผยขอมูลออกไปจะมีผลตอการเจรจาตอรองทางธุรกิจของบริษัทฯ) จนกวาจะถึงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะ

เปดเผยตอสาธารณชน 

ชวงเวลากอนจัดสงงบการเงิน (Quiet Period) 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะหลีกเลี่ยงการใหขอมูลเก่ียวกับผลการดำเนินงานท่ีมีผลกระทบตอราคาหุน หรือ เปน

ประโยชนตอผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ ในชวงเวลากอนท่ีจะมีการจัดสงงบการเงินใหแกตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแตวันสิ้นสุดไตรมาสจนกระท่ังบริษัทฯ จะไดแจงผลประกอบการอยางเปนทางการผาน

ระบบการจัดสงขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนท่ีเรียบรอยแลว เวนแตในกรณีท่ีมีประเด็นหรือ

เหตุการณท่ีทำใหผลประกอบการของบริษัทฯ ถูกคาดการณคาดเคลื่อนอยางมีนัยสำคัญจนสงผลใหผูท่ีนำ

ขอมูลไปใชเกิดความเขาใจผิดได บริษัทฯ จะดำเนินการเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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บทวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Models and Reports) 

บริษัทฯ จะไมประเมินความเหมาะสมตอตัวเลขประมาณการของนักวิเคราะห เนื่องจากโมเดล วิธีประมาณคา 

และสมมติฐานท่ีแตกตางกัน แตจะมุงเนนทำความเขาใจตอนักวิเคราะหในกรณีท่ีพบวามีความเขาใจ

คลาดเคลื่อนจนอาจมีผลตอประมาณการอยางมีนัยสำคัญ ซ่ึงอาจมีผลกระทบในวงกวางตอนักลงทุนท่ีอานบท

วิเคราะหดังกลาว 

ทรรศนะตอธุรกิจและขอมูลเชิงประมาณการ (Guidance and Forward-Looking Information) 

ในกรณีท่ีมีการแจงประมาณการผลประกอบการระยะสั้นตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทฯ 

อาจจัดใหมีการเผยแพรขอมูลดังกลาวในชองทางตางๆ ได รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เพ่ิมเติมท้ัง

แผนงานปจจุบัน แผนกลยุทธและการประมาณการในอนาคต ในสวนท่ีเปนขอมูลท่ีเก่ียวกับอนาคตและไม

เก่ียวของกับขอมูลในอดีตท่ีผานมา การประมาณการท่ีเกิดข้ึนจะถูกกำหนดโดยใชสมมติฐานหลักของผูบริหาร

โดยเทียบเคียงกับสถานการณปจจุบันบนพ้ืนฐานขอมูลท่ีมีอยูในขณะนั้นๆ ดวยหลักการดำเนินงานท่ีตอเนื่อง 

ดังนั้นผูท่ีไดรับขอมูลขาวสารจึงควรใชวิจารณญาณในการพิจารณา และเขาใจวาผลการดำเนินงานท่ีแทจริง

อาจแตกตางอยางมีนัยสำคัญจากผลการประมาณการได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง 

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations Code of Conduct)  

1. นักลงทุนสัมพันธตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตในวิชาชีพบนพ้ืนฐานของหลักการของความเทา

เทียมกัน  

2. นักลงทุนสัมพันธตองเปดเผยขอมูลท่ีสำคัญและจำเปนตอการตัดสินใจลงทุนอยางถูกตองเพียงพอและ

ทันเวลา 

3. นักลงทุนสัมพันธตองเปดเผยขอมูลอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยเปดโอกาสใหบุคคลท่ีเก่ียวของทุกกลุม

สามารถเขาถึงและสอบถามขอมูลได 

4. นักลงทุนสัมพันธตองรักษาขอมูลความลับของบริษัทฯ และไมเปดเผยขอมูลท่ียังไมได เปดเผยตอ

สาธารณชน 

5. นักลงทุนสัมพันธตองไมใชขอมูลภายในของบริษัทฯ เพ่ือประโยชนสวนตนและผูอ่ืน 

เว็บเพจนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations Webpage) 

บ ริ ษั ท ฯ  จั ด ให มี ห น านั กล งทุ น สั ม พั น ธ  (Investor Relations) อยู บ น เว็ บ ไซต ห ลั ก ของบ ริ ษั ท ฯ 

(www.bangchak.co.th) เพ่ือเปนชองทางหนึ่งใหผูลงทุน และบุคคลท่ัวไป สามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ได 

เชนเดียวกับนักวิเคราะหหรือนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ จะใชความพยายามอยางเต็มท่ีใหเว็บไซตมีความ

พรอมใชงาน และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ การบรรจุขอมูลบนเว็บไซตอาจมีรูปแบบหรือลักษณะ

แตกตางจากขอมูลท่ีไดเผยแพรไปแลวข้ึนอยูกับขอจำกัดของเว็บไซต อยางไรก็ตามเนื้อหาหลักจะไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

 

 

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

 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล 

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน 

 

แนวปฏิบัต ิ

 

บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุงม่ันในการยกระดับมาตรฐานความเปนเลิศในการบริหาร

จัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ ซ่ึงใหความสำคัญตอความรับผิดชอบตอสังคม การคุมครองปองกัน

ความปลอดภัย ความม่ันคง สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมของสาธารณะ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานและ

พนักงานของบริษัทฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังใหความสำคัญตอการอนุรักษทรัพยากร ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรม 

ผลิตภัณฑ และบริการท้ังหมดอันเปนสวนหนึ่งของธุรกิจท่ีมีความสำคัญ การลดความสูญเสีย การปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของรัฐ โดยนำขอบังคับเหลานี้มาเปนโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินการ

ใหเหนือกวาสิ่งท่ีจำเปนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ  บริษัทฯ จึงไดกำหนดนโยบายความปลอดภัย ความม่ันคง 

อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และพลังงานข้ึน โดยถือเปนหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของผูบริหาร พนักงานทุก

คน ตลอดจนผูรับเหมาท่ีทำงานในนามของบริษัทฯ ท้ังหมดในอันท่ีจะ  

1. ปฏิบัติตามกฎหมายดานความปลอดภัย ความม่ันคง อาชีวอนามัย  สิ่งแวดลอมและพลังงาน รวมถึง

ขอกำหนดของบริษัทฯ โดยถือเปนบรรทัดฐานข้ันตน  

2. ปฏิบัติงานอยางปลอดภัยในทุกข้ันตอน และกระบวนการทำงาน ไมสงผลกระทบเสียหายท้ังตอตนเอง ผูท่ี

เก่ียวของ ทรัพยสิน ชุมชน และสิ่งแวดลอม  

3. ปองกันความสูญเสีย และการเจ็บปวยในทุกกรณี และลดผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดภาวะมลพิษ การ

รั่วไหล และการสูญเสียของน้ำมัน  

4. จัดสรรทรัพยากรและสารสนเทศท่ีจำเปน รวมท้ังการจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากร ใหมีความพรอม

สอดคลองตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 

5. ใชทรัพยากร ไดแก พลังงาน น้ำ สารเคมี อยางคุมคา เปนไปตามเปาหมาย และดำเนินการทบทวน

ปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรขององคกรอยางตอเนื่อง เหมาะสมกับขนาดการใชทรัพยากร

ของธุรกิจ และมีการจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพ มีการนำของเสียมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  

6. สนับสนุนการออกแบบ การจัดซ้ือ จัดหาผลิตภัณฑ สินคา อุปกรณและบริการตามความเหมาะสม โดย

พิจารณาถึงความปลอดภัย ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การลดการเกิดของเสีย การประหยัดพลังงาน 
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7. วิจัย พัฒนา จัดหาผลิตภัณฑและการบริการท่ีมีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน ทำใหเกิดของเสีย

นอยลง และมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ชุมชน รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการดานความม่ันคง 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และพลังงาน ใหมีความทันสมัย และตอเนื่อง  

8. สงเสริมใหมีการนำนโยบายความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และพลังงานไปเปน

แนวทางปฏิบัติในบริษัทในเครือ องคกรคูคา เพ่ือมุงสูสังคมสีเขียว 

นโยบายฯ ฉบับนี้ ผูบริหารตองประพฤติตน เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี และพนักงานทุกระดับ  ตองเขาใจ และ

ปฏิบัติตามในทุกๆข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีตั้งไว  
 



 

53 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (ปรับปรุงคร้ังที่ 18) 
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4. การต่อต้านคอร์รัปชัน 

 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องภายใต้

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ครอบคลุม 

ทุกธุรกิจและรายการในทุกประเทศและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อีกทั้งกำหนดมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปชันเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงจะมีการสอบทานมาตรการปฏิบัติอย่าง

สม่ำเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาไว้ซ่ึงช่ือเสียง

ของบริษัทฯ   

คำนิยาม 

ทุจริต (Fraud) :  

หมายถึง การกระทำใด ๆ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผูอ่ืน โดย

หมายรวมถึงการกระทำตาง ๆ ไดแก การยักยอก (Asset Misappropriation), การตกแตงบัญชี (Financial 

Statement Fraud) และการคอรรัปชัน (Corruption) 

การคอรรัปชัน (Corruption) :  

หมายถึง การให  การเสนอ (offering) ใหคำม่ัน สัญญา (promising) วาจะให  หรือการรับ (giving or 

accepting) การเรียกรอง (demanding) ซ่ึงเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด โดยปฏิบัติตอเจาหนาท่ีของรัฐ 

หรือเอกชน หรือผูมีหนาท่ีเก่ียวของ ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติหนาท่ี หรือใชอำนาจในตำแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ ฝาฝนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบาย

ของบริษัทฯ เพ่ือแสวงหาประโยชนอันมิควรได หรือใหไดมาหรือรักษาไวซ่ึงธุรกิจหรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไม

เหมาะสมในทางธุรกิจ 

การชวยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) :  

หมายถึง การชวยเหลือทางดานการเงินหรือรูปแบบอ่ืนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เชน การใหกูเงิน 

การสนับสนุนบุคลากร การใหสิ่งของหรือบริการ การโฆษณาเพ่ือสงเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซ้ือ

บัตรเขาชมงานเพ่ือระดมทุนหรือบริจาคเงินแกองคกรท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับพรรคการเมือง เปนตน 

การบริจาค (Charitable Contribution) 

หมายถึง การบริจาคท้ังในรูปแบบของการใหความชวยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอ่ืน ๆ 

เงินสนับสนุน (Sponsorship) 

หมายถึง เงินท่ีบริษัทฯ จายเพ่ือการประชาสัมพันธทางธุรกิจและเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหแก.บริษัทฯ 

ของขวัญ (Gifts) 

หมายถึง ของขวัญ ของท่ีระลึก หรือสิ่งของอ่ืนใด ท่ีผูบริหาร พนักงานหรือผูท่ีรับทำงานในนามบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอย ไดรับและไมสามารถประสานงานสงกลับคืนได   
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การเล้ียงรับรอง และคาใชจายอ่ืนใด (Hospitality and other expenses) 

หมายถึง คาอาหาร เครื่องดื่ม คาท่ีพัก คาพาหนะ คาใชจายในการเดินทาง หรือการใชจายอ่ืน ๆ เชน งานการ

กุศล งานกีฬา การสังสรรควันหยุดหรืองานเลี้ยงฉลอง งานบันเทิงในรูปแบบตางๆ เปนตน 

คาอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) 

หมายถึง คาใชจายจำนวนเล็กนอยท่ีจายแกเจาหนาท่ีของรัฐอยางไมเปนทางการ และเปนการใหเพียงเพ่ือให

ม่ันใจวา เจาหนาท่ีของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเปนการกระตุนใหดำเนินการรวดเร็วข้ึน โดย

กระบวนการนั้นไมตองอาศัยดุลพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ และเปนการกระทำอันชอบดวยหนาท่ี ของเจาหนาท่ี

ของรัฐผูนั้น รวมท้ังเปนสิทธิท่ีนิติบุคคลพึงจะไดตามกฎหมายอยูแลว 

ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interests) 

หมายถึง การกระทำใดๆ ตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือผลประโยชนสวนรวม แตกลับเขาไปมีสวนไดเสียกับกิจกรรม

หรือการดำเนินการท่ีเอ้ือผลประโยชนใหกับตนหรือพวกพอง ทำใหการใชอำนาจหนาท่ีเปนไปอยางไมสุจริต

กอใหเกิดผลเสียตอประโยชนสวนรวม 

พนักงานรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ (Government Official) 

หมายถึง ผูดำรงตำแหนงการเมือง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซ่ึงมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ 

พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ ผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน

ซ่ึงมิใชผูดำรงตำแหนงทางการเมือง เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี และให

หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ และ

บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใชอำนาจหรือไดรับมอบหมายใหใชอำนาจทางการปกครองของรัฐในการดำเนินการ

อยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ กิจการอ่ืนของรัฐ 

 

แนวปฏิบัต ิ

1.  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะไมกระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอรรัปชันไมวากรณีใดๆ และจะ

ปฏิบัติตามมาตรการตอตานคอรรัปชันอยางเครงครัด รวมถึงจัดใหมีโครงสรางผูรับผิดชอบและระบบการ

บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

คอรรัปชันภายในองคกร รวมถึงการนำมาตรการท่ีเก่ียวของไปปฏิบัติกับบริษัทยอย บริษัทรวม หรือ บริษัท

อ่ืนท่ีบริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจของบริษัทฯ อยางจริงจัง 

2.  ในการดำเนินการในเรื่องท่ีมีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอรรัปชัน บริษัทฯ กำหนดใหกรรมการบริษัทฯ 

ผูบริหารและพนักงาน จะตองปฏิบัติหนาท่ีในเรื่องตอไปนี้ดวยความระมัดระวัง 
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2.1 ความเปนกลางทางการเมืองและการชวยเหลือทางการเมือง  

 บริษัทฯ เปนองคกรธุรกิจท่ีเปนกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย บริษัทฯ ไมมีแนวปฏิบัติท่ีจะใหการชวยเหลือทางการเมืองแก

พรรคการเมืองใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  

 กรรมการ ผูบริหาร พนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แตจะไมดำเนินการใดๆ 

ท่ีทำใหบริษัทฯ สูญเสียความเปนกลางหรือไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเก่ียวของทางการ

เมือง 

 กรรมการ ผูบริหาร พนักงานจะไมดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัทฯ รวมถึงใช

ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ เพ่ือดำเนินการดังกลาว 

2.2 การบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุน  

บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางเศรษฐกิจและความ

เขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม ผานกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพ่ือการกุศลซ่ึงตองนำไปใช

สำหรับสาธารณกุศลเทานั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพ่ือธุรกิจของบริษัทฯ ตองไมใชเปนขออางสำหรับ

การคอรรัปชัน โดยตองมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคลองกับระเบียบบริษัทฯ 

2.3 การเล้ียงรับรอง ของขวัญ และคาใชจายอ่ืนๆ  

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไมรับของขวัญหรือสิ่งของอ่ืนใดไมวามูลคาเทาใดในทุกโอกาส และไม

พึงรับหรือใหการเลี้ยงรับรอง ไมจายคาอำนวยความสะดวก และคาใชจายอ่ืนใดท่ีเกินความจำเปนและไม

เหมาะสมกับเจาหนาท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีทำธุรกิจกับบริษัทฯ หากไดรับมูลคาเกินปกติวิสัย ใหพนักงาน

ปฏิเสธไมรับและรายงานผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพ่ือทราบ 

2.4 การปองกันการฟอกเงิน  

บริษัทฯ จะไมรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสิน หรือสนับสนุนใหมีการรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพ

ทรัพยสินตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการกระทำความผิด เพ่ือปองกันไมใหผูหนึ่งผูใดใชบริษัทฯ เปนชองทาง

หรือเปนเครื่องมือในการถายเท ปกปดหรืออำพรางแหลงท่ีมาของทรัพยสินท่ีไดมาโดยไมชอบดวย

กฎหมาย รวมถึงดูแลใหมีการตรวจสอบ บันทึกรายการและขอเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพยสินตางๆ 

อยางระมัดระวัง ใหถูกตองและเปนไปตามกฎหมาย 

2.5 การจางพนกังานรัฐ (Revolving Door) 

 หามจางพนักงานรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐเขาทำงานท่ีกอใหเกิดการขัดแยงทางผลประโยชน โดยบริษัทฯ 

มีการคัดเลือกบุคลากรท่ีเคยเปนพนักงานรัฐเปนไปตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กำหนด เพ่ือไมใหใชการ

กระทำดังกลาวเปนการตอบแทนการไดมาซ่ึงผลประโยชนใด ๆ และมีการเปดเผยขอมูล เพ่ือความ

โปรงใส และตรวจสอบได 
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โครงสราง 

คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีปฏิบัติตามนโยบายการตอตานคอรรัปชัน และมอบหมายใหฝายบริหารนำ

มาตรการตอตานคอรรัปชันไปปฏิบัติ  

 คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ศึกษาและกลั่นกรองงาน

เก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการตอตานคอรรัปชัน ดังนี้ 

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 

 กำกับดูแลการดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการตอตานคอรรัปชัน 

 ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการตอตานคอรรัปชันเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัท 

ฝายจัดการ : สวนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

-  เปนสวนงานภายใตฝายกฎหมายและกำกับองคกรทำหนาท่ีศึกษาติดตามแนวทางการกำกับดูแล

กิจการท่ีดีท้ังในและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาการกำกับดูแลกิจการท่ีดีภายในบริษัทฯ และรายงานผล

การปฏิบัติตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีประจำปตอคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

-  สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ และพนักงานใหเปนไปตามนโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดีและการตอตานคอรรัปชัน  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองคกร 

 กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและเปาหมายการบริหารความเสี่ยงท้ังองคกร และพัฒนาระบบการจัดการ

บริหารความเสี่ยงท้ังองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

 ดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงท่ี เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรายงานผลตอ

คณะกรรมการบริษัท 

ฝายจัดการ : สวนยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยงองคกร 

-  เปนสวนงานภายใตฝายยุทธศาสตรองคกรและบริหารการลงทุนธุรกิจ ทำหนาท่ีประสานงาน 

ประเมินผล ใหมีการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององคกร โดยดำเนินการ

เพ่ือพัฒนา ตรวจสอบ และประเมินผลระบบควบคุมภายใน  

-  ประสานงานและสนับสนุนพนักงาน ในการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ

อยางตอเนื่อง รวมถึงการประเมินความเสี่ยงดานคอรรัปชันท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ตรวจสอบและสอบทานใหบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการท่ีดีอยางเพียงพอ สอดคลองกับนโยบาย 

ขอกำหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

 ในการปฏิบัติหนาท่ี หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมี

นัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบ
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จะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร  

ฝายจัดการ : ฝายตรวจสอบภายใน 

เปนหนวยงานอิสระรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบทำหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก

หนวยงานใหเปนไปตามระเบียบท่ีวางไว รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการ

ควบคุมภายในโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

 

มาตรการปฏิบัติ  

1. กรรมการ ผูบริหารและพนักงานมีหนาท่ีปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการตอตานคอรรัปชัน

โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหฝายบริหารนำมาตรการตอตานคอรรัปชันไปสื่อสารและปฏิบัติ  

2. กรรมการ ผูบริหารและพนักงานท่ีกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล

กิจการท่ีดีและนโยบายการตอตานคอรรัปชัน จะมีโทษตามกฎหมายและ/หรือระเบียบของบริษัทฯ แตท้ังนี้ 

บริษัทฯ จะไมลดตำแหนง ลงโทษหรือใหผลทางลบตอผูท่ีปฏิเสธการคอรรัปชัน แมวาการกระทำนั้นจะทำ

ใหบริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

3. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและมาตรการตอตานคอรรัปชัน รวมถึงชองทางการแจง

เบาะแสหรือขอรองเรียนภายในบริษัทฯ ผานหลากหลายชองทาง อาทิ หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและ

พนักงาน สัมมนาสงเสริมการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการท่ีดีประจำป การอบรมอยางตอเนื่อง

ของบริษัทฯ ระบบ Intranet กิจกรรม CG Day ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญพบ

พนักงาน เปนตน เพ่ือนำมาตรการไปปฏิบัติอยางจริงจังและเพ่ือใหม่ันใจวาฝายสนับสนุนและดำเนินงานมี

ทรัพยากรและบุคลากรท่ีมีทักษะเพียงพอตอการนำมาตรการมาปฏิบัติ 

4. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและมาตรการตอตานคอรรัปชัน รวมถึงชองทางการแจง

เบาะแสหรือขอรองเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทฯ มีอำนาจควบคุม 

ตัวแทนทางธุรกิจ คูคาทางธุรกิจท่ีเก่ียวของ ผูรับจาง และผูมีสวนไดเสียผานหลากหลายชองทาง อาทิ 

เว็บไซต รายงานประจำป นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทยอย กรรมการผูแทนของบริษัทฯ 

จดหมายถึงผูประกอบการสถานีบริการน้ำมัน คูมือการติดตอธุรกิจกับบริษัทฯ จรรยาบรรณคูคาฯ เปนตน 

เพ่ือทราบและนำมาตรการไปปฏิบัติอยางจริงจัง  

5. พนักงานตอบรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีประจำป ผานระบบ HR-Services เพ่ือยืนยันวาพนักงาน

ทุกคนรับทราบ เขาใจ และพรอมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเปน

หลักปฏิบัติในการดำเนินงานดวยความเครงครัดท่ัวท้ังองคกร  

6. พนักงานทำแบบทดสอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีประจำป ผานระบบบริหารจัดการองคความรู

ภายในองคกร เพ่ือประเมินความเขาใจของพนักงาน และพัฒนาการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ี

ดีและการตอตานคอรรัปชันใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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7. บริษัทฯ จัดใหมีระเบียบการเบิกจายโดยกำหนดวงเงิน ตารางอำนาจอนุมัติ วัตถุประสงคและผูรับ ซ่ึงตองมี

เอกสารหลักฐานท่ีชัดเจนประกอบ เพ่ือปองกันไมใหมีการชวยเหลือทางการเมือง รวมถึงเพ่ือใหม่ันใจวาการ

บริจาคเพ่ือการกุศลไมไดเปนไปเพ่ือการคอรรัปชัน เงินสนับสนุนเพ่ือธุรกิจไมไดใชเปนขออางสำหรับการ 

คอรรัปชัน และการเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และคาใชจายอ่ืนๆ เปนไปตามนโยบาย พรอมท้ังมีกระบวนการ

ตรวจสอบจากฝายตรวจสอบภายใน 

8. บริษัทฯ จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบงานขายและการตลาด รวมถึงงานจัดซ้ือและทำสัญญาเก่ียวกับความ

เสี่ยงตอการเกิดคอรรัปชันอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายและระเบียบจัดซ้ือฯ โดย

ฝายตรวจสอบภายในจะใหความเห็นและติดตามวิธีการแกไขท่ีเหมาะสม 

9. บริษัทฯ จัดใหมีกระบวนการบริหารบุคลากรท่ีสะทอนถึงความมุงม่ันของบริษัทฯ ตอมาตรการตอตาน 

คอรรัปชัน ตั้งแตการคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การใหผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหนง 

10. บริษัทฯ จัดใหมีการควบคุมภายในครอบคลุมท้ังดานการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกขอมูล รวมถึง

กระบวนการอ่ืนภายในบริษัทฯ ท่ีเก่ียวของกับมาตรการตอตานคอรรัปชัน และมีการประเมินผลการควบคุม

ตนเอง (Control Self Assessment) เพ่ือหารือผลการควบคุมภายในท่ีบุคลากรปฏิบัติงาน 

11. บริษัทฯ จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย

วิเคราะหความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง และมาตรการท่ี

เหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีประเมินได พรอมท้ังติดตามความกาวหนาของแผนจัดการความเสี่ยงอยาง

สม่ำเสมอ 

12. บริษัทฯ จัดใหมีการตรวจสอบภายในเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาระบบการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีกำหนดข้ึนชวยใหบริษัทฯ บรรลุเปาหมายท่ีวางไวได รวมท้ังตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก

หนวยงานใหเปนไปตามขอกำหนด กฎระเบียบ และชวยคนหาขอบกพรองจุดออน รวมถึงใหคำแนะนำใน

การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดี  

13. คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานรายการหรือการกระทำซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะ

การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการทุจริต ตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดำเนินการ

ปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

14. ฝายตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีพบอยางเรงดวนตอประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญและคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป 

15. บริษัทฯ จัดใหมาตรการปฏิบัตินี้ไดรับการจัดทำเปนเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพ่ือใหสอดคลอง

ตามนโยบายและระเบียบของบรษัิทฯ 

 

ท้ังนี้ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานคอรรัปชันตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยไมเขาไปเก่ียวของกับเรื่องการทุจริตคอรรัปชันไม

วาโดยทางตรงหรือทางออม นอกจากนี้ พนักงานไมควรละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือมีขอสงสัยเก่ียวกับ

การกระทำท่ีเขาขายทุจริตคอรรัปชัน โดยตองแจงใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบทราบ หรือผานชองทางการแจง
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เบาะแสหรือขอรองเรียน และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมา โดยใหเปนไปตาม

มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของบริษัทฯ 
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ประกาศ  บริษัท บางจากฯ (มหาชน) 

ท่ี        :   1000/037/2557            เรื่อง : แนวปฏิบัติเรื่องนโยบายงดการรับของขวัญ 

วันท่ี    :    28 พฤศจกิายน 2557         
 

 ตามท่ี บริษัทฯ ไดออกนโยบายงดการรับของขวัญในชวงเทศกาลและในโอกาสอ่ืนใด ซ่ึงในกรณีท่ี

บริษัทฯ ไดรับของขวัญและไมสามารถประสานงานสงกลับคืนได บริษัทฯ จะทำการรวบรวมนำสงเพ่ือการ

กุศลหรือสาธารณประโยชนตอไปนั้น  ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดแนวทางปฏิบัติในทางเดียวกัน บริษัทฯ ไดออก

ประกาศเก่ียวกับแนวปฏิบัติเรื่องนโยบายงดการรับของขวัญ ปรากฏตามเอกสารแนบ โดยขอใหผูบริหาร 

พนักงานหรือผูท่ีรับทำงานในนามบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว  

 ท้ังนี้ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 เปนตนไป 

 

แนวปฏิบัติเรื่องนโยบายงดการรับของขวัญ 

หลักการ บริษัทฯ มีนโยบายงดการรับของขวัญในชวงเทศกาลและในโอกาสอ่ืนใดตั้งแต

บัดนี้เปนตนไป กรณีไดรับของขวัญและไมสามารถประสานงานสงกลับคืนได 

จะตองนำสงแกสวนพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

แลวแตกรณี เพ่ือการกุศลหรือสาธารณประโยชนตอไป (ตามบันทึก PS-

009/2557 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2557) 

 

ขอบเขต ของขวัญ ของท่ีระลึก หรือสิ่งของอ่ืนใดท่ีลูกคา  คูคา และบุคคลท่ีติดตอ หรือ

ประสานงานธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทยอยมอบใหผูบริหาร พนักงานหรือ 

ผูท่ีรับทำงานในนามบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 

 

หมายเหต:ุ พนักงานสามารถดาวนโหลดรายละเอียดประกาศไดท่ี ระบบ e-Content 
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บริษัท  บางจาก คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

แบบขออนุมัติการบริจาคเพ่ือการกุศล และการสนับสนุนเพ่ือธุรกิจของบริษัทฯ 

สวน/สำนกั ……………………..……………………………… สาย ………………………………………………………………………………… 

ขออนุมัติ                       การบริจาคเพ่ือการกุศล     การสนับสนุนเพ่ือธุรกิจของบรษัิทฯ 

ชื่อผูรับ ......................................................................................................... ซึ่งเปน     หนวยงานของรัฐ       พันธมติรทางธุรกิจ          

สถานพยาบาล/สถานศึกษา/วัด/องคการสาธารณกุศล/องคกรท่ีไมแสวงหากำไร        อ่ืนๆ ................................................................ 

เปนเงินจำนวน ......................................................... บาท และ/หรอื เปนสิ่งของคิดเปนมลูคา ......................................................... บาท 

โดยสิ่งของมีรายละเอียดดังน้ี 

1. .................................................................................................. 

2. .................................................................................................. 

3. .................................................................................................. 

4. .................................................................................................. 

5. .................................................................................................. 

6. .................................................................................................. 

7. .................................................................................................. 

8. .................................................................................................. 

9. .................................................................................................. 

10. .................................................................................................. 

กำหนดสงมอบภายในวันท่ี ........................................................ 

สิทธิประโยชนทางภาษ ี เหตุผล ............................................................................................ 

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

........................................................................................................ 
      ได  จำนวน ..................................................................... บาท 

        ไมได 

ความจำเปนหรือประโยชนตอบริษัทฯ หรือสวนรวม 

1. .............................................................................................................................................................................................................. . 

2. ............................................................................................................................................................................................................... 

- งบประมาณท่ีไดรับ ท้ังหมด ………………………………………บาท           งบประมาณคงเหลือ  …………………………………บาท 

- งบประมาณท่ี ใชไปแลว       ………………………………………บาท            

- งบประมาณท่ี ใชในคร้ังนี ้    ………………………………………บาท           ขอมูล ณ วันท่ี           ……….………………………… 

เอกสารแนบประกอบการพิจารณา              มี             ไมมี  เน่ืองจาก ....................................................................................................... 

* ตองติดตามและนำสงใบอนุโมทนา ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการรบัเงิน หรือรูปถายในงาน ใหสวนภาษีเพ่ือดำเนินการปดเรื่องทุกครั้ง 

ผูจัดทำ ผูเสนอขออนุมัติ ผูอนุมัติ  

   

(...............................................................) 

………………………………………………. 

(...............................................................) 

………………………………………………. 

(...............................................................) 

………………………………………………. 

วันที่ ................................................... วันที่ ................................................... วันท่ี ................................................... 
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นโยบายการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน 

 

เพ่ือใหการดำเนินการเก่ียวกับรายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันเปนไปอยางถูกตอง 

โปรงใส พรอมท่ีจะเปดเผยขอมูลเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ บริษัทฯ จึงไดกำหนดนโยบายและแนวทางการทำ

รายการระหวางกันไวดังนี้ 

1. กำหนดใหกรรมการบริษัท และผูบริหาร∗ ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ หรือรายการเก่ียวโยงใน

กิจการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน   

2. กรรมการบริษัท และผูบริหาร ตองหลีกเลี่ยงการทำรายการท่ีเก่ียวโยงท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับบริษัทฯ ในกรณีท่ีจำเปนตองทำรายการท่ีไมใชการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเง่ือนไขทาง

การคาแตกตางจากการทำรายการกับลูกคาท่ัวไปหรือบุคคลภายนอก จะดำเนินการไดตอเม่ือไดรับการอนุมัติ

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ ซ่ึงจะตองไมมีกรรมการ หรือผูบริหารท่ี

มีผลประโยชนเก่ียวของ เขารวมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และตองไมมีเง่ือนไขหรือขอกำหนดพิเศษผิดไปจาก

ปกติ ตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กำหนด 

3. หากบริษัทฯ มีรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเขาขายตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตองปฏิบัติตามขอกำหนดดังกลาวอยาง

เครงครัด 

 ในกรณีท่ีเปนการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอยูภายใตอำนาจอนุมัติของฝายจัดการ หนวยงานท่ีเก่ียวของมี

หนาท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาทำรายการตางๆ ตามข้ันตอนการขออนุมัติในระเบียบบริษัทฯ ซ่ึงภายหลังจาก

ท่ีฝายจัดการพิจารณาอนุมัติแลว หนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองนำเสนอเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบ สอบ

ทานความสมเหตุสมผลของรายการ  

 ในกรณีท่ีเปนการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันซ่ึงอยูภายใตอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุน 

หนวยงานท่ีเก่ียวของตองนำเสนอรายละเอียด ความจำเปน และความสมเหตุสมผลของรายการ เพ่ือขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ กอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเขาทำรายการ หรือนำเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอความเห็นชอบในการนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขา

ทำรายการ  

4. บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลการทำรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันตาม

หลักเกณฑท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด โดยเปดเผยไวในแบบแสดง

รายการขอมูลประจำป และรายงานประจำป หรือแบบรายงานอ่ืนใด แลวแตกรณี และมีการเปดเผยขอมูล

 
∗ ผูบริหาร หมายถึง กรรมการ ผูจัดการ หรือผูดำรงตำแหนงระดับบริหารส่ีรายแรกนับตอจากประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญลงมา  ผูซ่ึง

ดำรงตำแหนงเทียบเทาผูดำรงตำแหนงระดับบริหารรายทีส่ี่ทกุราย และใหหมายความรวมถึงผูดำรงตำแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับ

ผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา 
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รายการท่ีเก่ียวโยงกันตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามหลักเกณฑท่ีกำหนด ตลอดจนรายการท่ีเก่ียวของ

กันกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑมาตรฐานการบัญชี 

5. กำหนดใหมีการสอบทานการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยฝายตรวจสอบภายใน ซ่ึงตอง

รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลใหมีการสุมสอบทานการทำรายการ

จริง ถูกตองตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเง่ือนไขท่ีกำหนดไว 
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แบบฟอรมรายงานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

บริษัท บางจาก คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

เรียน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานกำกับองคกร   สำเนา IA, ACD 

วันที่…………………………… 

1. คูสัญญา  

บริษัท   ....................................................................................................................................... 

ประเภทกิจการ    ........................................................................................................................ 

2.  ความสัมพันธ ......................................................................................................................... 

3. ประเภทของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะทำ  

 รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนนุธุรกิจปกต ิรายการเก่ียวกับสินทรัพยและบริการ 

 การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยระยะสัน้   รายการใหความชวยเหลือทางการเงิน 

 รายการรับความชวยเหลือทางการเงิน 

 ระบุ............................................................................................................................................. 

4. ขนาดรายการ ............................................................................................................................   

< 0.03%  > 0.03% แต < 3% > 3% ของ มูลคาสินทรัพยที่มีตวัตนสุทธ ิ  

5. การดำเนินการตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย/ก.ล.ต. 

  ขออนุมัติฝายจัดการ  ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัท / เปดเผยขอมูลตอตลท. 

เปดเผยขอมูลตอตลท.   ขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน / เปดเผยขอมูลตอตลท. 

6. เหตุผลและความจำเปนในการทำรายการ 

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

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

7. รายละเอียดราคาซื้อขาย อัตราดอกเบี้ย มูลคาของรายการเกี่ยวโยง / รายการระหวางกัน เกณฑที่ใชในการ

กำหนดมูลคาสิ่งตอบแทน ราคาประเมิน/ผูประเมิน วิธีการชำระราคา แหลงเงินทุนที่ใชทำรายการ (แนบเอกสาร

ประกอบวิธีการคิดราคา ราคาประเมินหรือราคาเทียบเคียง และขอมูลตาม Checklist ของ ตลท.) 

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

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

8. ผลประโยชนที่บริษัทจดทะเบียนจะไดรับ  

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

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

จัดทำโดย................................... ตรวจสอบโดย...................................................(MGR/VP/SVP)  

วันที่........................................... อนุมัติโดย.........................................................(EVP/SEVP)  

     วันที่................................................................... 
หมายเหต ุ หามมิใหผูบริหารที่มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนโดยสวนตัวเปนผูอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ซ่ึงตนมีสวนไดเสีย 
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แบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

บริษัท บางจาก คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
สวนท่ี 1 ผูรายงาน 

วันท่ีรายงาน  

ชื่อ-นามสกุล  

ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถามี)  

เลขประจำตัวประชาชน/ 

หนังสือเดินทาง (กรณีคนตางชาติ) 
 

ตำแหนงปจจุบัน  

ลงลายมือชื่อรับรอง (ผูรายงาน)  

ลงลายมือชื่อรับทราบ (เลขานุการบริษัท)  

หมายเหตุ           แจงครั้งแรก         แจงเปล่ียนแปลง   แจงประจำป 

สวนท่ี 2  บุคคลธรรมดาท่ีมีความเกี่ยวของกับผูรายงาน 

ชื่อ–นามสกุล 
วัน เดือน ปเกิด 

เลขประจำตัวประชาชน / หนังสอืเดินทาง (กรณีคนตางชาติ) 

(1) คูสมรส (กรณีท่ีไมไดจดทะเบียนสมรส 

ใหระบุดวย) 

(ภาษาไทย/อังกฤษ)  

   

(2) บิดา   

   

(3) มารดา   

   

(4) บุตรและบุตรบุญธรรม   

จำนวน ____ คน   

   

(5) คูสมรสของบุตรและบุตรบุญธรรม   

จำนวน ____ คน   

   

(6) พ่ีนอง 

จำนวน ____ คน 
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สวนท่ี 3 ขอมูลการเปน กรรมการ/ผูบริหาร5

1 ในนิติบุคคลอ่ืนของผูรายงานและบุคคลธรรมดาท่ีมีความเกี่ยวของกับผูรายงาน 

3.1 ผูรายงาน 

ชื่อนิติบุคคลท่ีไปดำรงตำแหนง ประเภทธุรกิจ ตำแหนง วันท่ีดำรงตำแหนง 

    

    

    

    

    

    

    

    

3.2 บุคคลธรรมดาท่ีมีความเกี่ยวของกับผูรายงาน (คูสมรส บดิา มารดา บุตรและบุตรบุญธรรม คูสมรสของบุตรและบตุรบญุธรรม พ่ีนอง) 

ชื่อบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ ชื่อนิติบุคคลท่ีไปดำรงตำแหนง ประเภทธุรกิจ ตำแหนง วันท่ีดำรงตำแหนง 

     

     

     

สวนท่ี 4 ขอมูลการถือหุนในนิติบุคคลอ่ืน รวมถึงหุนกูในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย (นับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของและญาติสนิท ซ่ึง

คำนวณโดยใช Worksheet แนบทาย 1)  
4.1 บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงของบริษัทฯ (เอกสารแนบทาย 2) 

ชื่อนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ สัดสวนการถือหุน (%) 

   

   

   

4.2 นิติบุคคลอ่ืน เฉพาะท่ีเกินกวารอยละ 10 ของจำนวนหุนท่ีมสีทิธิออกเสียง 

ชื่อนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ สัดสวนการถือหุน (%) 

   

   

   

สวนท่ี 5 ขอมูลการมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมของผูรายงานในสัญญาของบริษัทฯ 

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคูสัญญา การมีสวนไดเสีย 

   

   

 
1 ผูบริหาร หมายถึง กรรมการ ผูจัดการ หรือผูดำรงตำแหนงระดับบริหาร 4 รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซ่ึงดำรงตำแหนงเทียบเทากับผู

ดำรงตำแหนงระดับบริหารรายที่ส่ีทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดำรงตำแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับ
ผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา 
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แบบขอความเห็นชอบการไปดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน 

หรือตำแหนงอ่ืนใดในองคกรธุรกิจของผูบริหารตั้งแตผูอำนวยการข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

เรียน PS                สำเนา ผูบังคับบัญชา   

        วันท่ี ……………………………..…… 

ขาพเจา  ……………………………………………………………..…… 

ตำแหนง ……………………………….…  

สายงานดาน ……………………………..……................... 

มีความประสงคจะไปดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนหรือตำแหนงอ่ืนใดในองคกรธุรกิจ โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 มีผลตั้งแตวันท่ี   ..................................................................................................................................... 

 ตำแหนง ...................................................................................................................................................... 

 หนาท่ี       กรุณาระบุความรับผิดชอบโดยสังเขป รวมถึงภาระหนาท่ี เชน ความถ่ีในการประชุม เปนตน 

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

 ชื่อองคกร ...................................................................................................................................................................... 

 

   ใช         ไมใช เก่ียวของหรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

   ใช         ไมใช  เก่ียวของหรือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของขาพเจาในบริษัทฯ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวา การไปดำรงตำแหนงขางตนไมสงผลกระทบตอ

บริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติหนาท่ีของขาพเจาในฐานะพนักงานของบริษัทฯ แตอยางใด 

 

              เห็นชอบ             ไมเห็นชอบ 

        

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

 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ด ีหมวดที่ 5  
 “การไปดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอื่นหรือตำแหนงอื่นใดในองคกรธุรกิจของกรรมการผูจัดการ
ใหญจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน สวนผูบริหารต้ังแตผูอำนวยการขึ้นไปจะตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากกรรมการผูจัดการใหญกอน เวนแตการไปดำรงตำแหนงกรรมการผูแทนในบริษัทรวมทุน
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท” 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คร้ังที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557  
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 

 

 

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

วนัที ่

 

 

  

หมายเหตุ: พนักงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในภาคผนวกได้ที่ อินทราเนตของบริษัทฯ หัวข้อ “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม” 



 

70 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (ปรับปรุงคร้ังที่ 18) 

แบบแจงความประสงคซือ้ขายหลักทรัพยของบริษัท บางจาก คอรปอเรช่ัน (มหาชน) 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ / ฝายตรวจสอบภายใน 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................................................

ตำแหนง  กรรมการ  ผูบริหาร สังกัด ............................................................................................... 

มีความประสงคจะซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น (มหาชน) ลวงหนาอยางนอย 1 วัน ดังนี้ 

1.       ซื้อ      ขาย หลักทรัพย บริษัท.................................................................................................. 

จำนวน ................................................ หุน ในชวงวันที่................................................................................. 

2.       ซื้อ      ขาย หลักทรัพย บริษัท.................................................................................................. 

จำนวน ................................................ หุน ในชวงวันที่................................................................................. 

3.       ซื้อ      ขาย หลักทรัพย บริษัท.................................................................................................. 

จำนวน ................................................ หุน ในชวงวันที่................................................................................. 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ลงชื่อผูรายงาน : ________________________________ 

 (..............................................................) 

              วันที่ : 

รับทราบ 

    ลงชื่อ : ________________________________ 

 (..............................................................) 

          ตำเหนง :  

                 วันที่ :  

 

 

หมายเหตุ : 

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวด 2 จรรยาบรรณพนักงาน และหมวด 3 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ 

กำหนดใหกรรมการและผูบริหารตองแจงความประสงคซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ใหสวนเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัททราบอยางนอย 1 วัน ลวงหนากอนทำการซ้ือขาย เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตร

มาส 

- กรณีจำเปนสามารถแจงเปนลายลักษณอักษรผานทาง Email: bcpsecretary@bangchak.co.th หรือชองทาง

อิเล็กทรอนิกสอื่น เชน แอพพลิเคชั่น LINE เปนตน 

mailto:bcpsecretary@bangchak.co.th
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