
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
รากฐานความส�าเร็จของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

Accountability
รบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระท�า

Transparency
โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้

Responsibility
ส�านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

Equitable Treatment
ปฎิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

Vision to Create Long Term Value
มีวิสัยทัศน์สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการระยะยาว

E thics
มีคุณธรรมและจริยธรรม



1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน

   ด้านนโยบาย คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดให้มีนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร
  ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนน�าไปปฏิบัติ โดยทบทวนเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งใน 

 ปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายฯ เป็นครั้งที่ 16 เกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน การจัดให้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อย 
 ทุกๆ 3 ปี และการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 

   ด้านการสื่อสาร
  - บรรยายเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (14 สิงหาคม 2562)
  - บรรยายเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการต่อต้านคอร์รปัชนัในการปฐมนเิทศพนกังานใหม่ (25 มนีาคม 2562 และ  
   17 กันยายน 2562)
  - จดักจิกรรม CG Day ประจ�าปี 2562 (ปีที ่15) เพือ่เสรมิสร้างความเข้าใจและปลกูจติส�านกึในนโยบาย CG โดยเชญิชวน 
   พนักงานในกลุ่มบริษัท บางจากฯ ร่วมประกวดการแสดงความสามารถภายใต้หัวข้อ “CG’s GOT TALENT” โดยเป็น 
   การสื่อสารหลักส�าคัญพื้นฐาน 6 ประการของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ (ARTEVE: Accountability,  
   Responsibility, Transparency, Equitable Treatment, Vision to Create Long Term Value และ Ethics) โดยม ี
   ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และพลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี กรรมการ 
   บริษัท ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมครั้งนี้  (18 ตุลาคม 2562)
  - จัดสัมมนาคู่ค้าประจ�าปี “จรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน” เพื่อสื่อสารและสนับสนุนคู่ค้าให้เห็นถึง 
   ความส�าคญัและประโยชน์เพือ่ร่วมกนัสร้างระบบนเิวศของบรษัิทท่ีด�าเนนิธุรกจิอย่างโปร่งใส ปราศจากทจุรติคอร์รัปชนั 
   และการจ่ายสนิบนทกุรปูแบบ รวมถงึร่วมประกาศเจตนารมณ์และเป็นสมาชกิทีไ่ด้รบัการรบัรองของ “โครงการแนวร่วม 
   ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) (30 เมษายน 2562) ท�าให้บริษัทฯ เป็น 1 ใน 5 บริษัท 
   ที่ได้รับรางวัล CAC Change Agent Award เป็นรางวัล ส�าหรับบริษัทฯ ที่ด�าเนินธุรกิจอย่างธุรกิจสะอาดโปร่งใส 
   ตลอดทั้ง Supply chain (18 ตุลาคม 2562)

 
  ด้านแนวปฏิบัติ

  - จดัให้พนกังานทกุคนด�าเนนิการตอบรบัและท�าแบบทดสอบนโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่แีละการต่อต้านคอร์รัปชนั 
   ประจ�าปี โดยพนกังานต้องท�าแบบทดสอบจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนด เพือ่ประเมนิผลและสร้างความรู้ความเข้าใจ ผ่าน 
   ระบบบรหิารงานบคุคลออนไลน์ (e-HR) และระบบจดัการความรู้ออนไลน์ (We Share) (ระหว่างวนัที ่8-22 พฤศจกิายน  
   2562)
  - เป็นกลางทางการเมอืง และไม่มแีนวปฏบิติัทีจ่ะให้การช่วยเหลอืทางการเมอืงแก่พรรคการเมอืงใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง 
   หรือทางอ้อม 
  - มกีารบรจิาคเพือ่การกศุลซึง่ต้องน�าไปใช้ส�าหรบัสาธารณกศุลเท่านัน้ รวมถงึเงนิสนบัสนนุเพือ่ธุรกจิของบรษิทัฯ ต้องไม่ใช้ 
   เป็นข้ออ้างส�าหรับการคอร์รัปชัน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ
  - ไม่รับของขวญัหรอืสิง่ของอืน่ใดไม่ว่ามลูค่าเท่าใดในทกุโอกาส และไม่พงึรบัหรอืให้การเลีย้งรับรอง และค่าใช้จ่ายอืน่ใดทีเ่กนิ 
   ความจ�าเป็นและไม่เหมาะสมกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัหรอืบคุคลทีท่�าธรุกจิกบับรษัิทฯ หากได้รบัมลูค่าเกนิปกติวสัิย ให้พนกังาน 
   ปฏิเสธไม่รับและรายงานผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นเพื่อทราบ
  - เน้นย�า้นโยบายงดการรบัของขวญัในช่วงเทศกาลและในโอกาสอ่ืนใดให้ผูเ้กีย่วข้องรบัทราบเป็นประจ�าทกุปี เพือ่เป็นการ 
   ยกระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการด�าเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
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  ด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
 เพื่อก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหาร 

ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบงานท่ีส�าคัญ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกบัญชี เป็นต้น พร้อมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม�า่เสมอ 

  ด้านการตรวจสอบ 
 ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ 

คณะกรรมการบริษัททราบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันคือ UN Global Compact ของสหประชาชาติ และในปี  
2556 เป็น 1 ใน 22 บริษัทแรกที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งแรกในปี 2556  
จากการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสอย่างต่อเนื่องนั้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC เป็นครั้งที่ 2 หลังจากการ
ต่ออายุครั้งแรกในปี 2559

2. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและ 
ถ่วงดุลอ�านาจระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหารอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ รายละเอียด 
คณะอนุกรรมการปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ปัจจุบันมีกรรมการจ�านวน 15 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 9 คน และมีผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. จ�านวน 11 คน โดยมีประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุด ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในส่วนการสรรหากรรมการ  
ได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผูถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในการเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม นอกเหนอืจากการใช้ฐานข้อมลูกรรมการ 
(Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระ รวมถึงการสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน

บริษัทฯ มีการด�าเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น  
ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมกีลไกในการก�ากบัดแูลทีท่�าให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรบัผดิชอบการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
• การส่งบคุคลเพือ่เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทั

เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
• การก�าหนดแนวทางการก�ากบัดูแลบรษิทัร่วมทนุให้กรรมการผูแ้ทนถอืปฏิบัติ เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทย่อย บริษทัร่วม 

และบรษิทัร่วมทนุเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั สอดคล้องกบัแนวนโยบายของบรษิทัฯ และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยการลงคะแนน
เสียงหรือด�าเนินการในเรื่องที่ส�าคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ
บริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

• การจัดให้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเหมาะสมและเพียงพอในบริษัทย่อย 
ของบริษัทฯ

• การก�ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน รวมถึงการท�ารายการส�าคัญให้ถูกต้องสอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
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5. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษัิทฯ ก�าหนดข้อพึงปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ โดยห้ามใช้ข้อมลูภายในทีม่สีาระ
ส�าคญัของบรษิทัฯ ซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืผู้อืน่ รวมถงึการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบรษัิทฯ ดงันี้
1.  กรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคล 
 ซึ่งบุคคลข้างต้นเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคล มีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลง 
 การถือครองหลักทรัพย์ ต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275  
 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ มีการรายงานการถือและเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน 
2.  กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ 
 ของตนหรอืผู้อืน่ รวมถงึงดซือ้ขายหลกัทรพัย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงนิอย่างน้อย 1 เดอืน และหลงัการประกาศแจ้งข่าว 
 งบการเงินอย่างน้อย 3 วัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดโทษส�าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบ
ของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับเคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ ซึ่งเป็นส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
บัญชีประจ�าปี 2562 สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม 10.83 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นส�านักงานสอบบัญชี
และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

 1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงินจ�านวน  
  2.04 ล้านบาท ให้แก่เคพีเอ็มจี

ค่าสอบบัญชีของบริษัท

1. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 0.42 ล้านบาท 

2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมประจ�าปีของบริษัท 1.62 ล้านบาท

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท 2.04 ล้านบาท

 2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปีของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนฯ  
  ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศโดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีของบริษัท

1. ค่าสอบบัญชีประจ�าปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - จ�านวนบริษัทย่อย  
 - จ�านวนเงิน   

17 บริษัท
4.92 ล้านบาท

2. ค่าสอบบัญชีประจ�าปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
 - จ�านวนบริษัทย่อย  
 - จ�านวนเงิน (เทียบเท่า)

38 บริษัท
3.87 ล้านบาท 

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 8.79 ล้านบาท
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  ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี
 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนค่าบริการด้านบัญชีอื่น จ�านวน 3.90 ล้านบาท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการ 
 ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจ�านวนเงิน 1.58 ล้านบาท ให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญช ี
 สังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และส�านักงานสอบบัญชีดังกล่าว

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้จัดให้มหีลักการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดีส�าหรบับริษทัจดทะเบยีน ปี 2555 ซึง่ต่อมาส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 
(CG Code) ซึง่ประกอบด้วยหลกัปฏบิตั ิ8 ข้อหลกั โดยในปีทีผ่่านมาบรษัิทฯ ยังคงปฏิบติัตามหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่อย่างต่อเนือ่ง 
โดยแบ่งเป็น 5 ด้านดังนี้

1) ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3.3 ซึ่งมีการปฏิบัติ
ดังนี้
 • ใช้เกณฑ์วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสาร 
  เชิญประชุมและข้อมูลต่างๆ ก่อนการประชุมมากขึ้น
 • แจ้งก�าหนดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตาราง 
  เวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายก�าหนดไว้  
 • จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุและข้อมลูประกอบในแต่ละวาระให้แก่ผูถ้อืหุน้เพือ่พิจารณาล่วงหน้าพร้อมทัง้ส่งหนงัสอืมอบฉนัทะ  
  ส�าหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้ 
 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น�าเสนอของการประชุมสามัญ 
  ผู้ถือหุ้นประจ�าปี ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562
 • อ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ
 • อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
  - จดัการประชมุผูถ้อืหุน้ท่ีส�านกังานใหญ่ของบรษิทัเพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง โดยส�ารองท่ีจอดรถไว้อย่างเพยีงพอ 
   และจัดรถรับส่งผู้ถือหุ้น ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางจาก ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดินทางมาด้วยตนเอง
  - ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 
  - ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส
  - จัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
  - จดัท�าสติกเกอร์สญัลกัษณ์ส�าหรบัผูถ้อืหุน้ทีล่งทะเบยีนแล้ว เพือ่ความสะดวกในการเข้าออกทีป่ระชมุ โดยไม่ต้องเสยีเวลา 
   ในการตรวจเอกสารใหม่
 • ก่อนการประชมุ เลขานกุารบรษิทัชีแ้จงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงเพือ่ลงมติในแต่ละระเบยีบวาระ  
  รวมถึงขอตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับผู้ตรวจสอบ
 • ระหว่างการประชุม 
  - ด�าเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการเพิ่มหรือสลับวาระ 
  - เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ได้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในแต่ละวาระ รวมถงึบนัทกึประเดน็ซกัถามและข้อคดิเหน็ทีส่�าคัญ 
   ไว้ในรายงานการประชุม
 • ภายหลังการประชุม
  - เผยแพร่มตทิีป่ระชมุและผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของ ตลท. และเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ ในช่วงเย็นของวนัประชมุ
  - เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านช่องทางของตลท. และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ รวมถงึน�าส่งให้ผู้ถอืหุน้ซึง่แสดงความเหน็ 
   ในที่ประชุม
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ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2562 บรษิทัฯ ได้เชิญนายวิสษิฐ์  เอือ้วโิรจนงักรู ทีป่รกึษากฎหมายอสิระ เป็นผูต้รวจสอบ
การนบัคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับรษิทั รวมถงึกระบวนการ
ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง และ 
วธิกีารลงคะแนนสอดคล้องกบัข้อบงัคบับรษิทั/ประธานทีป่ระชมุแจ้ง การเกบ็บตัรลงคะแนนและตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนน
เสียงจากบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ มีตัวแทนผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

2) ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
นอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้
 • เผยแพร่เอกสารการประชมุทางเวบ็ไซต์ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 31 วนัและจดัส่งเอกสารให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ  
  28 วัน
 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันท่ี  
  30 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการบน เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้ง 
  ให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านช่องทางของ ตลท. โดยคณะกรรมการบรษิทัถอืเป็นนโยบายทีจ่ะไม่เพ่ิมวาระการประชมุทีไ่ม่ได้แจ้งล่วงหน้า 
  โดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 
 • สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถก�าหนดทิศทางในการลงคะแนนเสียงได้ (แบบ ข) ตลอดจนเสนอชื่อ 
  กรรมการอิสระทั้งหมดจ�านวน 6 คน เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 • ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระการประชมุ โดยเฉพาะในวาระเลอืกต้ังกรรมการทีผู่ถ้อืหุน้สามารถเลอืกตัง้ได้เป็นรายบคุคล  
  โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน  
 • ก�าหนดให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวไว้ 
  ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 • ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท และการไม่หาประโยชน์ให้แก ่
  ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

3) ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ใน
ระบบการก�ากับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มที่ส�าคัญด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ รวม
ทั้งเพื่อนบ้านที่ตั้งอยู่รอบบริษัทฯ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่
กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีนโยบายและการปฏิบัติดังนี้ (รายละเอียด
ปรากฏในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน)

 พนักงาน
 • สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง โดยพนักงานจะมีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual  
  Development Plan) ประจ�าปี 
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่งพนักงานทุกคนจะมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs)  
  ซึ่งผลตอบแทนจะเป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน 
 • ดูแลพนักงานโดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ท้ังในระยะสั้นและ 
  ระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท�า Salary Survey ร่วมกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นประจ�าทุกปี เพื่อทบทวนอัตรา 
  ผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการ 
  ในระดับท่ีสูงกว่ากฎหมายก�าหนดไว้ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล รถบริการรับส่ง กิจกรรม 
  แรงงานสัมพันธ์ และสโมสรพนักงานซึ่งประกอบด้วยชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจประจ�าวัน 
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 ผู้บริโภค
 • บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะสร้างความเชือ่มัน่และความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้าด้วยการน�าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีดมีคีณุภาพและบรกิาร 
  ที่เชื่อถือได้ รวมถึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดีย่ิงๆ ขึ้น ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติที่ 
  เป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อลกูค้า ทัง้นี ้ผลจากการมุง่มัน่พฒันาเพือ่ตอบเสยีงของลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้สถานีบรกิารน�า้มนั 
  บางจาก เป็นแบรนด์ที่สามารถรักษาอันดับ 1 วัดโดยคะแนน Net Promoter Score (NPS)
 • บรษิทัฯ ยงัได้ใส่ใจและค�านงึถงึความปลอดภยัของผูบ้รโิภค โดยมกีารรบัรองตามมาตรฐานต่างๆ พร้อมทัง้ให้ข้อมลูเกีย่วกบั 
  ผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ 

 คู่ค้า/ผู้รับเหมา
 • บรษิทัฯ มกีระบวนการจดัซือ้จดัจ้างทีเ่สมอภาคและมคีวามเป็นธรรม โดยด�าเนนิการตามขัน้ตอนของระเบยีบบรษิทัเกีย่วกบั 
  การจดัหาพสัด ุนอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมี “คูม่อืติดต่อประกอบธรุกจิ” และ “แนวนโยบายตวัแทนสถานบีรกิารน�า้มนับางจาก”  
  เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่คู่ค้าในการติดต่อประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ประกอบการ/ตัวแทนของบริษัทฯ  
  มีการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาหรือ 
  เงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงไว้อย่างเคร่งครดั กรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิติัตามเงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่ ต้องรบีแจ้งให้คูค้่าทราบล่วงหน้า  
  เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
 • การคัดเลือกคู่ค้า ก�าหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการคัดกรองคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ม ี
  การด�าเนนิกจิการอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน ซึง่บรษิทัฯ จะเชิญให้คูค้่าทีผ่่านเกณฑ์การขึน้ทะเบยีน 
  เป็นคูค้่ากบับรษิทัฯ เข้าร่วมเสนอราคาเพือ่แข่งขนักบัคูค้่ารายอืน่ทีป่ระกอบธรุกจิลกัษณะเดยีวกนั จากนัน้คณะกรรมการจดัหา 
  พัสดุจะพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าจากราคาและเทคนิคต่อไป

 เจ้าหนี้
 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก�าหนดของสัญญาและพันธะ 
 ทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเง่ือนไขค�้าประกัน การบริหารเงินทุนและการช�าระหนี้ ดูแลหลักทรัพย์ค�้าประกัน  
 รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะ 
 การเงิน และความสามารถในการช�าระหนี้ท่ีดีของบริษัทฯ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให ้
 เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

 คู่แข่ง
 บรษิทัฯ มกีารด�าเนนิธรุกจิอย่างมจีรยิธรรม โปร่งใส และการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคูแ่ข่ง ภายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัทีด่ี  
 ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวธีิการทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงนิสนิจ้างให้แก่พนกังาน 
 ของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

 ผู้ถือหุ้น
 บริษทัฯ มีความมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินธรุกจิอย่างมบีรรษทัภบิาล เชือ่ถอืได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกจิการให้มีฐานะทางการเงนิ 
 ทีม่ั่นคงอย่างยัง่ยนื เพือ่เพิม่มลูค่าหุน้สงูสดุให้แก่ผูถ้อืหุน้ รวมถงึจดัให้มช่ีองทางตดิต่อผ่านเวบ็ไซต์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษทัฯ  

 เพื่อนบ้านรอบโรงกลั่น สังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ด�าเนินธรุกจิภายใต้มาตรฐานสิง่แวดล้อม อาทิ ISO14000 เป็นต้น โดยมรีะบบการจดัการด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยั 
  และสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ รวมถึงก�าหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน  
  เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ จัดงาน SHEE Excellence Day  
  2019 เพื่อสื่อสารประเด็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อันเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลเศรษฐกิจที่เรียกว่า BCG  
  Economy (Bio, Circular และ Green Economy)
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 • ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  - ภายในองค์กรโดยรณรงค์ลดการพมิพ์หรอืถ่ายเอกสาร และใช้ช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์แทนกระดาษ  รวมถงึพมิพ์กระดาษ 
   หน้าหลงัเพ่ือลดการใช้กระดาษ และปรบักระบวนการท�างานต่างๆ เป็นระบบอเิลก็ทรอนกิส์ รวมถงึให้ความรู้ฝึกอบรม 
   แก่พนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  - ภายนอกองค์กรโดยจดัให้มีระบบ E-Procurement ส�าหรบัคูค้่าในการเสนอราคาจัดซือ้จัดจ้าง และระบบ E-Complaint  
   ส�าหรับลูกค้าในการร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อลดการใช้กระดาษ
 • จัดท�าจุลสาร “ครอบครัวใบไม้” และสาร “รอบรั้วบางจาก” ส�าหรับเพื่อนบ้านรอบโรงกลั่นเพื่อให้ได้รับข่าวสารของบริษัทฯ  
  พร้อมทั้งได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ เช่น การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยในชีวิตประจ�าวัน การดูแลสุขภาพ  
  และการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 การใช้ทรัพยากร
 การใช้ทรพัยากรได้แก่ พลงังาน น�า้ สารเคมอีย่างคุม้ค่าเป็นไปตามเป้าหมาย และด�าเนนิการทบทวนปรบัปรุง เพิม่ประสทิธภิาพ 
 การใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเน่ือง เหมาะสมกับขนาดการใช้ทรัพยากรของธุรกิจ และมีการจัดการของเสียอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ มีการน�าของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือก�าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันและไม่ล่วงละเมิด 
 ทรัพย์สินทางปัญญา โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร พนักงานทุกคน บริษัทในเครือ ตลอดจนผู้รับเหมา 
 ที่ท�างานในนามของบริษัทฯ อันจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ

 ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรม 
 ทีอ่าจส่อถงึการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ ของบคุคลในองค์กร ทัง้จากพนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสียอืน่ รวมถงึรายงานทางการเงนิ 
 ที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองพนักงานและผู้แจ้งเบาะแสโดยจัดท�าระบบ 
 ฐานข้อมูลความลับซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ  
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรณีมีข้อร้องเรียนว่าอาจมีการกระท�าความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทน 
 จากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว เพื่อพิจารณาสอบสวนด�าเนินการตามระเบียบ และแจ้งผลกลับไปยังผู้ร้องเรียน  
 โดยมีช่องทางดังนี้

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์  ico@bangchak.co.th
  จดหมายธรรมดา   ฝ่ายตรวจสอบภายใน
        บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
        2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
         เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
        โทรศัพท์ 0 2335 4566

ทัง้นี ้ในปี 2562 บรษิทัฯ มกีารตดิตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรยีนผ่านช่องทางฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยในปี 2562 ไม่มี
ผู้แจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนผ่าน ico@bangchak.co.th เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการท�าผิดคุณธรรมจริยธรรม

ช่องทางติดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โทรศัพท์ 0 2335 4638 
โทรสาร 0 2016 3982
E-mail: bcpsecretary@bangchak.co.th
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เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2335 4050
โทรสาร 0 2016 3982
E-mail: pakawadee@bangchak.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2335 8663
โทรสาร 0 2335 8000
E-mail: ir@bangchak.co.th

4) ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใสไว้ในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี  
 และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
 • แถลงผลประกอบการ ข้อมูลบรษิทัฯ รวมถงึแนวโน้มในอนาคตแก่นกัวเิคราะห์และนกัลงทนุทัง้ในและต่างประเทศเป็นประจ�า 
  ทุกไตรมาส
 • เผยแพร่ข้อมูลและเอกสารส�าคัญของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง และข้อบังคับของบริษัทฯ  
  นอกเหนือจากนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน  
  ผลการด�าเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ และธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
 • เผยแพร่ข้อมลูส�าคญัของบรษิทัฯ อย่างสม�า่เสมอผ่านทางช่องทาง ตลท. แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี รายงานประจ�าปี  
  รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5) ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ในนโยบาย 
 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดปรากฏใน “โครงสร้างการจัดการ”) ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้
 • ทบทวนและก�าหนดวสัิยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกจิ และงบประมาณเป็นประจ�าทกุปี เพือ่เพิม่มลูค่าสงูสดุแก่ 
  กิจการ และความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์และนโยบาย 
  ที่ส�าคัญ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPIs) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ได้มีการ 
  เห็นชอบในการก�าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายตั้งแต่ต้นปี 
 • ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการและดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ โดยก�าหนดให้มีการรายงาน 
  ความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • ประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กรประจ�าปีร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และก�าหนดเป้าหมายองค์กร
 • จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายนและกันยายน และการประชุมระหว่างกันของ 
  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคมและตุลาคม
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทได้รับความรู้และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และ 
  พิจารณาการลงทุนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2562 จึงจัดให้มีการเย่ียมชมและศึกษาดูงานด้านธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ 
  ที่บริษัท OKEA ASA ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศนอร์เวย์ที่บริษัทฯ ถือหุ้น ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
 • จดัท�าแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั แบบรายบคุคล (โดยตนเองและแบบไขว้โดยกลุ่ม) แบบทัง้คณะ  
  และคณะกรรมการชุดย่อย
 • จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล และ 
  มีการติดตามการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • จัดให้มีฝ่ายกฎหมายและก�ากับองค์กรเพ่ือรับผิดชอบด้านกฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance) ติดตามดูแล 
  ให้ทุกส่วนในบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน อาทิ จัดท�า Legal Assessment ของส่วนงานในบริษัทฯ  
  การก�ากับดูแลการต่ออายุใบอนุญาตโดยมีระบบแจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตของบริษัทฯ ไปยังผู้บังคับบัญชาและพนักงาน 
  ทีร่บัผดิชอบ รวมทัง้ให้ความรูก้ฎหมายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Outlook เสยีงตามสาย การอบรมกฎหมายประจ�าปี เป็นต้น  
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คณะกรรมการบริษทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะบรหิารงานโดยยดึหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
โปร่งใส มีประสทิธภิาพ และรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย ซึง่คณะกรรมการตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีต่ามหลกัปฏบัิตขิอง 
CG Code ใหม่ รวมถึงได้พจิารณาและทบทวนการน�าหลักปฏบิตัติาม CG Code ไปปรับใช้ตามบรบิททางธรุกจิของบรษิทัแล้ว
เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ สรุปประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติดังนี้ และจะน�าไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป 

หลักปฏิบัติตาม CG Code เหตุผลหรือมาตรการทดแทนของบริษัทฯ

• จ�านวนกรรมการที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 5 คนและ
 ไม่ควรเกิน 12 คน (ตามหลักปฏิบัติ 3.1.2)

บริษัทฯ มีกรรมการจ�านวน 15 คน ต้ังแต่ปี 2557 โดยบริษัทฯ  
มีการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ�าเป็น
ต้องมีความหลากหลายของกรรมการ ทั้งด้านคุณสมบัติ ความรู ้
ความสามารถเฉพาะให้เหมาะสม เพียงพอกับการขยายธุรกิจ

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ห้ามพนักงานกระท�าการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้แก่ การมี
กิจกรรมหรือกระท�าการใดๆ อันอาจท�าให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์
จากบริษัทฯ ทั้งนี้ รวมถึงการแข่งขันกับบริษัทฯ การแสวงหาประโยชน์จากกิจการส่วนตัวของบริษัทฯ การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ 
หาผลประโยชน์ และการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�าแบบรายงานดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดมีขึ้น
  แบบแจ้งการปฏิบัติตามนโยบาย CG และข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ห้ามมิให้พนักงานกระท�าการใดๆ อันเป็นการขัดต่อ 
 ผลประโยชน์ทางธรุกจิ บรษิทัฯ จงึได้จดัท�าแบบแจ้งผ่านระบบบรหิารงานบคุคลออนไลน์ (e-HR) เพือ่ให้พนกังานยนืยนัการรบัทราบ 
 นโยบายฯ รวมถงึกรอกข้อมลูความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�าทกุปี และน�าส่งฝ่ายตรวจสอบภายในโดยผ่านผูบ้งัคบับญัชา 
 ส่วนงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบกิจกรรมหรือกระท�าการใดๆ ที่อาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
  แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

 ตามทีก่ฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารมหีน้าทีร่ายงานให้บรษิทัฯ ทราบถงึการมส่ีวนได้เสยี 
 ของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยนั้น  
 บรษิทัฯ จงึได้จดัท�าแบบรายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิารตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด เพือ่ให้กรรมการ 
 และผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งส�าเนารายงานให้ประธานกรรมการ  
 และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย อันเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  แบบฟอร์มรายงานการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 เพื่อให้การท�ารายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวโยงกันเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท.  
 ก�าหนด บรษัิทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนั รวมถงึจดัท�าแบบฟอร์มรายงานการท�ารายการ 
 ทีเ่กีย่วโยงกนั โดยให้พนกังานทีร่บัผดิชอบกรอกข้อมลูตามแบบฟอร์มรายงานให้ส่วนเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั และส�าเนา 
 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบ
  แบบแจ้งความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

 เพือ่ให้กรรมการและผู้บรหิารแจ้งประสงค์ซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั  
 เพ่ือรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง  
 Email: ico@bangchak.co.th หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

บรษัิทฯ ตระหนกัดว่ีาข้อมลูของบรษิทัฯ ทัง้ทีเ่กีย่วกบังบการเงนิและทีไ่ม่ใช่งบการเงนิล้วนมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม�่าเสมอ 
ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ก�าหนด จึงได้จัดให้ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการส่ือสารข้อมูลท่ีส�าคัญต่อนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน ข้อมูลด้านผลการด�าเนินงานและแนวโน้ม 
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ในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และก�ากับดูแลคุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย 
ต่อผูล้งทนุและผูมี้ส่วนได้เสยีของบรษัิทฯ ให้ได้รบัทราบอย่างเท่าเทยีมกนั บรษิทัฯ ได้น�าเสนอผลการด�าเนนิงานและการแจ้งสารสนเทศ
ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้
  ทางตรง: บรษิทัฯ ได้จัดให้ผูบ้รหิารได้มโีอกาสพบปะผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ นกัลงทนุ และพนกังานผ่านกจิกรรมต่างๆ  

 เพื่อน�าเสนอผลการด�าเนินงานอย่างสม�า่เสมอในรูปของการจัด Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call, การเข้าร่วม  
 Conference ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนรายย่อยในงาน Opportunity Day หรือ 
 การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น นอกจากน้ี 
 ยงัเปิดโอกาสให้นกัลงทนุสถาบนัจากทัง้ในและต่างประเทศ ตลอดจนนกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ สามารถท�านดัหมายเข้าพบผูบ้รหิาร 
 เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม Company Visit ได้อีกด้วย 

ประเภทกิจกรรม จ�านวน (ครั้ง)

Roadshow ต่างประเทศ 4

Roadshow ในประเทศ 5

Analyst Meeting 4

Opportunity Day (จัดโดยตลท.) 4

เข้าพบสัมภาษณ์ หรือพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท (Company Visit) 6

Conference Call 4

ตอบค�าถามทาง E-mail/โทรศัพท์ 528 (เฉลี่ยวันละ 2 ครั้ง)

Performance Update บนเว็บไซต์ 4

Factsheet 4

เยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) 3

กิจกรรมพบปะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรายย่อย 2

แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (แถลงแผนธุรกิจปี 2563) 1

  ทางอ้อม: บริษัทฯ มีการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการด�าเนินงาน งบการเงิน รายงานสารสนเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ 
 แจ้งต่อตลท. รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลน�าเสนอ ทั้งเอกสารและวิดีโอที่ใช้ในการประชุม ตลอดจน E-Newsletter และ  
 Factsheet ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangchak.co.th ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะมีข้อมูลท้ังภาษาไทยและ 
 ภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวศุภมล เอี่ยมอ่อน โทร. 0 2335 8663 หรือ 
e-mail: ir@bangchak.co.th

105รายงานประจ�าปี 2562


	3_BCP2019TH_AR
	4.1_BCP2019TH_AR_4 r1
	4.1.1_BCP2019TH_AR 
	4.2_BCP2019TH_AR
	4.3_BCP2019TH_AR_3
	4.4_BCP2019TH_AR_2
	5.1_BCP2019TH_AR_2
	5.2_BCP2019TH_AR
	5.3_BCP2019TH_AR_3
	6_BCP2019TH_AR
	7_BCP2019TH_AR_3
	7.1_BCP2019TH_AR
	7.2_BCP2019TH_AR
	8_BCP2019TH_AR_3
	8.1_BCP2019TH_AR
	8.2_BCP2019TH_AR
	8.3_BCP2019TH_AR
	8.4_BCP2019TH_AR
	8.5_BCP2019TH_AR
	9_BCP2019TH_AR_2 r1
	10_BCP2019TH_AR
	11_BCP2019TH_AR_2
	12_BCP2019TH_AR_2
	13.1_BCP2019TH_AR_3
	13.2_BCP2019TH_AR
	13.3_BCP2019TH_AR_4
	13.4_BCP2019TH_AR_3
	13.5_BCP2019TH_AR 2
	14_BCP2019TH_AR_2
	14.2_BCP2019TH_AR



