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บทนํา
บริ ษัท บริ การเชื ้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจ โดยยึดถือปฏิบตั ิ
ตามหลักการกํากับกิจการที่ดีสําหรั บบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถนําพาบริ ษัทให้ บรรลุเป้าหมาย และเติบโตอย่างยัง่ ยืน
รวมทังสร้
้ างความมัน่ ใจต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย โดยกําหนดเป็ นนโยบายบริ หารกิจการที่ดีและต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงานมาใช้ เป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีน โยบายการกํ ากับดูแ ลกิ จการ ที่เป็ นลายลักษณ์ อักษรตัง้ แต่ปี 2545 และได้ มีการ
ปรับปรุง เนื ้อหาของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ให้ มีความเหมาะสม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นโยบายดังกล่าวของบริ ษัททันสมัย
และสอดคล้ องกับแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ และข้ อเสนอแนะ
ของหน่วยงานที่ทําหน้ าที่ในการกํ ากับดูแลกิจการ ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่ 4/2558 ได้ มีมติอนุมัติการปรั บปรุ ง
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทและได้ เปลี่ยนชื่อจากนโยบายบรรษัทภิบาลเป็ นนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี ทังนี
้ ้
บริ ษัทได้ ยกเลิกนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและใช้ นโยบายความยัง่ ยืนแทน โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่
4/2559 ได้ มีมติอนุมตั ิการปรับปรุงนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท และได้ เปลีย่ นชื่อจากนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดเี ป็ น
นโยบายบริ หารกิจการที่ดีและต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
บริ การธุรกิจพลังงานด้ วยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยคํานึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อม
พันธกิจ (Mission)
1. ต่ อผู้ถอื หุ้น
ดําเนินธุรกิจเพื่อสร้ างมัง่ คัง่ ยัง่ ยืนและให้ ผลตอบแทนที่ดีแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ
2. ต่ อลูกค้ า
มุง่ เน้ นคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า
3. ต่ อคู่ค้า/เจ้ าหนี ้
ดําเนินธุรกิจร่วมกันตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบตั ิตามแนวร่วมปฏิบตั ิการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
4. ต่ อสังคม/ชุมชน/สิ่งแวดล้ อม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้ อม ตามกรอบการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
5. ต่ อพนักงาน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ เป็ นมืออาชีพ มีจริ ยธรรมยึดถือหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
6. ต่ อผู้กาํ กับดูแล
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อกําหนด ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ ด้ วยความรับผิดชอบ ถูกต้ องและโปร่งใส
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ค่ านิยมองค์ การ
1. หลักการ
บริ ษัทถือเป็ นภาระหน้ าที่สาํ คัญประการหนึง่ ที่ดําเนินการให้ พนักงาน ปฏิบตั ิตามค่านิยมองค์การที่บริ ษัท กําหนดขึ ้น โดย
มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1) เพื่อให้ เป็ นแนวปฏิบตั ิของพฤติกรรมที่ดี สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ความสามารถหลัก และเป้าหมายการ
ดําเนินธุรกิจ และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทังองค์
้ กร
2) เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานทุกระดับ
3) เพื่อเป็ นพื ้นฐานในการพัฒนา และปรับปรุงการทํางานให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. นโยบาย
ค่านิยมองค์การของบริ ษัท คือ แนวปฏิบตั ิทางพฤติกรรมที่เหมาะสมที่บริ ษัทกําหนดขึ ้น ซึ่งนโยบายนี ้มุง่ เน้ นให้ พนักงาน
ทุกคนพึงปฏิบตั ิ เพื่อให้ เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในการปฏิบตั ิงาน และส่งผลให้ การปฏิบตั ิงานโดยรวมของพนักงานบรรลุ
เป้าหมายของบริ ษัทต่อไป
ค่ านิ ยมองค์ การ : มี 4 ตัว และมีอกั ษรย่อของแต่ละตัวที่สอดคล้ องกับชื่อย่อของบริ ษัท คือ B A F S โดยมีคําอธิบาย
ของค่านิยมแต่ละตัวดังนี ้
B : Belief in Teamwork เชือ่ มั่นในการทํางานร่ วมกัน มีแนวปฏิบตั ิของพฤติกรรมดังนี ้
1. พร้ อมที่จะปฏิบตั ิงานร่วมกับผู้อื่น
2. ให้ เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมงาน
3. เคารพผู้อาวุโส โดยการยกมือไหว้ กล่าวทักทายสวัสดี มีกิริยาวาจาอ่อนน้ อม ถ่อมตน
4. ผู้อาวุโสแสดงความเมตตา ตอบรับอย่างจริ งใจ
5. มีความเชื่อถือซึง่ กันและกัน
6. ให้ ความร่วมมือ สนับสนุน ประสานงาน
7. สร้ างสัมพันธภาพอันดีให้ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน เพือ่ ทํางานให้ บรรลุเป้าหมายขององค์การ
A : Awareness of Safety, Quality, and Environment ตระหนักถึงความปลอดภัยคุณภาพและสิ่งแวดล้ อม มี
แนวปฏิบตั ิของพฤติกรรมดังนี ้
1. มุง่ เน้ นการปฏิบตั ิงานด้ วยความปลอดภัย
2. คํานึงถึงความปลอดภัยทุกครัง้ ในการปฏิบตั ิงาน
3. ปฏิบตั ิงานตามขันตอนที
้
่กําหนดอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
4. ตรวจสอบคุณภาพและทบทวนการปฏิบตั ิงานทุกครัง้
5. รักษาระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
6. พัฒนาผลงานให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและผู้มสี ว่ นได้ เสีย
เป็ นสําคัญ
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F : Following Best Practice มุ่งมั่นในหลักบรรษัทภิบาล มีแนวปฏิบตั ิของพฤติกรรมดังนี ้
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความขยันหมัน่ เพียร ซื่อสัตย์ สุจริ ต
2. มีความโปร่งใส เป็ นธรรม
3. มีจิตสํานึกและจริ ยธรรมในอาชีพ
4. รักษาความลับ ผลประโยชน์และทรัพย์สนิ ของบริ ษัท
5. ประพฤติปฏิบตั ติ ามข้ อพึงปฏิบตั ทิ างจริยธรรมและกฎระเบียบของบริ ษัท ตลอดเวลา
S : Service With Our Heart บริการด้ วยใจ มีแนวปฏิบตั ิของพฤติกรรมดังนี ้
1. มุง่ มัน่ บริ การด้ วยความเต็มใจ
2. รับฟั งลูกค้ าด้ วยความยินดี เอาใจใส่ดแู ล และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ว
3. เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ าภายในและลูกค้ าภายนอก เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุด
4. ยิ ้มแย้ ม แจ่มใสขณะให้ บริ การทุกครัง้ กล่าวทักทายสวัสดี และขอบคุณ พร้ อมทังยกมื
้ อไหว้ ลกู ค้ า ทุกครัง้ ที่
ให้ บริ การ
ในกรณี ที่ พ นัก งานพบข้ อสงสัย ในการปฏิ บัติ ห รื อ การตี ค วามในค่ า นิ ย มองค์ ก ารนี ้ พนัก งานควรปรึ ก ษาหารื อ
ผู้บงั คับบัญชาตามลําดับชันต่
้ อไป
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บริ ษัท บริ การเชือ้ เพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีแ ละ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ อันเป็ นปั จจัยหลักในการเสริ มสร้ างให้ บริ ษัทมีระบบการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิ ภาพ และเป็ นพื ้นฐานของการ
เติบโตที่ยงั่ ยืน จึงได้ ยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ รวมทังยึ
้ ดมัน่ ใน
ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย สภาพแวดล้ อม โดย
(1) มีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการกระทําของตน (Accountability)
(2) มีความโปร่งใสและเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา (Transparency)
(3) ปฏิบตั ิตอ่ ทุกฝ่ ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม (Equitable Treatment)
(4) มุง่ สร้ างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย (Long-Term Value-Added Creation to Stakeholders)
(5) ส่งเสริ มการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Promotion of Best Practices)
รวมทังจะยึ
้ ดมัน่ จรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท มาใช้ ในการดําเนินงานเพื่อให้ การดําเนินงานเป็ นไปอย่างโปร่งใส
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น ของบริ ษั ท เป็ นไปตามหลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข้ า งต้ น บริ ษั ท จึ ง ได้ กํ า หนดแนวปฏิ บัติ อัน
ประกอบด้ วยสาระสําคัญ 8 หมวด ดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ข้ อ 1.1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
หลักการ
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการปกป้องสิทธิ ของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ สิทธิ ของตนโดยครอบคลุมสิทธิขนั ้
พื ้นฐานตามกฎหมาย
แนวปฏิบตั ิ
1 การปกป้องสิทธิของผู้ถอื หุ้น
1.1 บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน ได้ แก่ การมีสว่ นแบ่ง
ในกําไรของบริ ษัท การได้ รับข่าวสาร ข้ อมูลของบริ ษัทอย่างเพียงพอ การเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล
การแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน เป็ นต้ น
1.2 บริ ษัทคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ ดแู ลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานตามกฎหมาย ได้ แก่ การให้ ข้อมูลสําคัญที่เป็ น
ปั จจุบนั ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท การจัดให้ มีบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร (MD&A) เพื่ออธิ บายผลการ
ดําเนินงานทุกไตรมาส และการเผยแพร่ขา่ วสารผ่าน BAFS Newsletter เป็ นต้ น
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยจํานวนมากพอสมควรซึ่งจะก่อให้ เกิดการถ่วงดุลระหว่างผู้ถือหุ้นราย
ย่อยและรายใหญ่ โดยไม่เอื ้อให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถควบคุมสิทธิ ออกเสียง หรื อควบคุม
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บริ ษัทได้ และส่งผลให้ เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับผู้ถือหุ้น รวมทังไม่
้ มีการถือหุ้นไขว้ ในกลุ่มบริ ษัท และไม่มี
โครงสร้ างการถือหุ้นแบบปิ รามิด
2 การประชุมผู้ถอื หุ้น
2.1 บริ ษัทกําหนดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นปี ละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท ทังนี
้ ้ โดย
ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการผู้จดั การ กรรมการ รวมทังผู
้ ้ บริ หาร ผู้สอบบัญชี และที่
ปรึกษากฎหมาย ได้ เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามในทีป่ ระชุม
2.2 บริ ษัทจัดให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิ ดเผยไว้ ในรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
3 การส่ งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หุ้นล่ วงหน้ า
3.1 บริ ษัทมอบให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทเป็ นผู้จดั ส่งหนังสือ
เชิ ญประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนการประชุม 21 วัน อย่างไรก็ ตาม ได้ เผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็ นข้ อมูล
เดียวกับที่บริ ษัทจัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นและใช้ ในการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ า รวมทังได้
้ มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์
รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
3.2 หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้ วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม
โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องเสนอเพื่อทราบ หรื อเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ วัตถุประสงค์
และเหตุผล พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการ ข้ อบังคับบริ ษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
รายละเอียดของเอกสารที่ผ้ ถู ือหุ้นจะต้ องนํามาแสดงในวันประชุมและวิธีการเข้ าร่วมประชุม ทังนี
้ ้ เพื่อรักษาประโยชน์และ
อํ า นวยความสะดวกในการสื่อ สารสํา หรั บ ผู้ถื อ หุ้น ต่า งชาติ บริ ษั ท ได้ จัด ทํ า เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การประชุม เป็ น
ภาษาอังกฤษด้ วย
3.3 บริ ษัทคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริ มการใช้ สทิ ธิและไม่ละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิ โดยได้ นําเสนอเรื่ องที่สาํ คัญให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พิจารณาอนุมตั แิ ละบรรจุเรื่ องต่าง ๆ ที่สาํ คัญอย่างครบถ้ วนตามกฎหมาย ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯและข้ อบังคับ
ของบริ ษัท
3.4 ในหนังสือเชิญประชุมมีวาระการประชุมที่สําคัญตามที่กฎหมายกําหนดเป็ นเรื่ องๆ อย่างชัดเจน เพื่อนําเสนอผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจําทุกปี
4 การอํานวยความสะดวกแก่ ผ้ ูถอื หุ้น
4.1 บริ ษัทมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้น ทังนั
้ กลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย
เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
4.2 บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ผ่านทาง
เลขานุการบริ ษัท โดยได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบพร้ อมกับการนําส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ ได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริ ษัท
4.3 บริ ษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ ง่าย รวมทังได้
้ อํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้ วยการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่คอยดูแลต้ อนรับและให้ ความสะดวกอย่างเพียงพอ
4.4 บริ ษัทเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนการประชุม 2 ชัว่ โมง ไม่จํากัดสิทธิในการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย
โดยได้ อํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมอย่างเต็มที่
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4.5 บริ ษัทใช้ ระบบบาร์ โค้ ดที่แสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้ จัดพิมพ์ไว้ บนแบบฟอร์ มลงทะเบียน เพื่ออํานวย
ความสะดวก รวดเร็ ว และ แม่นยําในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล
4.6 บริ ษัทให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่มาร่ วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่ มแล้ ว มีสิทธิออกเสียง หรื อลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติ
5 การดําเนินการประชุมผู้ถอื หุ้น
5.1 ก่อนเริ่ มการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะแนะนําคณะกรรมการ ผู้บริ หารและชี ้แจงกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการประชุม
5.2 บริ ษัทจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
และตังคํ
้ าถามในที่ประชุม
5.3 บริ ษัทดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับระเบียบวาระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
5.4 บริ ษัทมีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
6 การดําเนินการหลังการประชุมผู้ถอื หุ้น
6.1 บริ ษัทมีการเปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมผลการลงคะแนนเสียงโดยแจ้ งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯและเปิ ดเผยบน
เว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 9.00 น. ของวันรุ่งขึ ้นภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
6.2 หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทจะได้ ประสานงานกับบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้ถือหุ้นได้ รับสิทธิเงินปั นผลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
6.3 บริ ษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะบันทึกรายชื่อและ
ตําแหน่งของกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น คําชี ้แจงของกรรมการ
และผู้บริ หาร รวมทังมติ
้ ที่ประชุมไว้ อย่างชัดเจน ซึ่งแยกเป็ นคะแนนที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยได้ จดั ส่ง
รายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรั พย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ รายงานดังกล่าวไว้ บน
เว็บไซต์ของบริ ษัท
ข้ อ 1.2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
หลักการ
ผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก ราย ทั ง้ ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ผู้ ถื อ หุ้ นรายย่ อ ย จะได้ รั บ การปฏิ บั ติ แ ละปกป้ องสิ ท ธิ ขั น้ พื น้ ฐานอย่ า ง
เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
แนวปฏิบตั ิ
1. การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
บริ ษัทอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ า รวมทังเสนอชื
้
่อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกําหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและได้ มีการเผยแพร่ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของ
บริ ษัท ซึ่งบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและชื่อกรรมการพร้ อมข้ อมูลประกอบการพิจารณาล่วงหน้ าเป็ นเวลา 3
เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 0.05 สามารถเสนอวาระและชื่อกรรมการได้ ซึ่งสัดส่วนที่กําหนดดังกล่าวเป็ นสัดส่วนที่อํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นมากกว่าข้ อกําหนดของกฎหมายที่กําหนดว่าผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 สามารถ
เสนอวาระการประชุมได้
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2. การมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น กรรมการอิสระ หรื อ
กรรมการผู้จดั การเข้ าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ รวมทัง้
ได้ ระบุเกี่ยวกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะและคําแนะนําขันตอนในการมอบฉั
้
นทะไว้ อย่างชัดเจน ซึง่ เป็ นขันตอนโดยทั
้
ว่ ไป
ที่ไม่ยงุ่ ยากต่อการปฏิบตั ิ
3. มาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3.1 บริ ษัทเก็บรักษาข้ อมูลภายใน รวมทังมี
้ มาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริ หารใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์
ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งเป็ นการเอาเปรี ยบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายใน การ
นําข้ อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการและผู้บริ หารซึ่งก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็ นต้ น โดยได้ มีการกําหนดเรื่ องการรักษาผลประโยชน์และความลับของบริ ษัทไว้ ในคู่มือนโยบายและระเบียบข้ อบังคับ
ของบริ ษัทและกําหนดเรื่ องการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท การใช้ ข้อมูลภายในและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ไว้ ใน
จรรยาบรรณธุ ร กิ จ รวมทัง้ กํ า หนดบทลงโทษกรณี ที่ พ นัก งานฝ่ าฝื นอี ก ด้ ว ยโดยได้ มี ก ารแจ้ ง ให้ ก รรมการผู้บ ริ ห าร
และพนักงานได้ รับทราบถึงข้ อกําหนดดังกล่าว ทังนี
้ ้บริ ษัทกําหนดมิให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ซื ้อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษัทอย่างน้ อย 7 วันก่อนการประกาศผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาส

3.2

3.3

3.4
3.5

ทัง้ นี ้ สํา หรั บ การซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ บ ริ ษัท ของกรรมการและผู้บ ริ ห าร บริ ษั ท แจ้ ง ให้ กรรมการและผู้บ ริ ห ารรายงาน
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามที่กําหนดไว้ ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ ได้ บรรจุวาระเรื่ องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารไว้ ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยการถือครองหลักทรัพย์ไว้ ในรายงานประจําปี
นอกจากนี ้ สําหรับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานที่ใกล้ ชิดกับข้ อมูลของบริ ษัท บริ ษัทได้ กําหนดระเบียบให้ พนักงาน
ดังกล่าวต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที่เกิดรายการและได้ บรรจุวาระไว้
ในการประชุมฝ่ ายบริ หารทุกเดือน
บริ ษัทกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร โดยให้ คณะกรรมการและ
ผู้บริ หารเปิ ดเผยข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้ องกับลักษณะของธุรกิจ
กฎหมายและข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง รวมทังกรรมการและผู
้
้ บริ หารต้ องรายงานข้ อมูลส่วนได้ เสียมายังบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการ
เปลีย่ นแปลง ซึง่ บริ ษัทกําหนดให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในการติดตามข้ อมูลดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษัท กํ าหนดแนวทางเพื่ อ ไม่ให้ กรรมการ หรื อ ผู้บ ริ ห ารที่ มีส่วนได้ เสีย หรื อ มี ส่ว นเกี่ ยวข้ องเข้ าร่ วม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริ ษัทกับผู้มีสว่ นได้ เสีย หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องดังกล่าว โดยก่อนเริ่ ม
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ ประธานกรรมการจะแจ้ งให้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนันๆ
้ แจ้ งต่อที่ประชุมและ
กรรมการท่านนันจะออกจากห้
้
องประชุมและไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
บริ ษัทมีโครงสร้ างการถือหุ้นแบบไม่ซบั ซ้ อนและรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นเกือบทังหมดเป็
้
นการทํารายการตามปกติ
ธุรกิจ
บริ ษัทยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้ มาจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้ น
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ข้ อ 1.3 บทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
หลักการ
บริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ที่จะดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะพิจารณาให้ มีกระบวนการส่งเสริ ม
ให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทกับผู้มีส่วนได้ เสียในการสร้ างความมัง่ คงทางการเงินและความยัง่ ยืนของกิจการและเปิ ดเผย
ข้ อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สามารถทําหน้ าที่ในการมีส่วนร่ วมดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพโดยในการดําเนินการต่างๆ
บริ ษัทเคารพสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
แนวปฏิบตั ิ
1. การปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ างๆ
บริ ษั ท มี ก ารปฏิ บัติ ต่อ ผู้มี ส่ว นได้ เ สีย ทุก กลุ่ม ได้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ลูก ค้ า คู่ค้ า เจ้ า หนี ้ คู่แ ข่ง ทางการค้ า พนัก งาน สัง คมและ
สิ่งแวดล้ อม โดยกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริ ษั ท ซึ่ ง ได้ เ ผยแพร่ ข้ อ มูล ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท รวมทัง้ ส่ง เสริ ม การมี ส่ว นร่ ว มของพนัก งานในการปฎิ บัติ ต าม
แนวนโยบายดังกล่าว โดยในการดําเนินการต่างๆ บริ ษัทเคารพสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้น: บริ ษัทปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตเป็ นธรรม บริ หารกิจการให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า มัน่ คง
และก่อให้ เกิ ดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผ้ ูถือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สมํ่าเสมอและ
ครบถ้ วน และ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ รวมทัง้ เสนอวาระหรื อบุคคลเพื่อเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 ลูกค้ า : บริ ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า อย่างเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า โดยมีการปฏิบตั ิตามสัญญาทีม่ ี
ต่อลูกค้ า ปฏิบตั ิต่อลูกค้ าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม มุ่งมัน่ สร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้ กับลูกค้ า
เพื่อให้ ได้ รับบริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพ ดําเนินธุรกิจการบริ การตามมาตรฐานสากล ตรงต่อเวลาและมีความปลอดภัยสูงสุด
รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้ อมูลและความลับของลูกค้ า
1.3 คู่ค้า : บริ ษัทมีขนตอนในการคั
ั้
ดเลือกคูค่ ้ าอย่างชัดเจน เป็ นรูปธรรม โดยต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่บริ ษัทกําหนดและ
สามารถปฏิบตั ติ ามขันตอน
้
หรื อกระบวนการตามที่บริ ษัทกําหนด รวมทังการคั
้
ดเลือกคูค่ ้ ารายใหม่ต้องผ่านการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามสัญญาที่มตี อ่ คูค่ ้ า ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย รวมทังไม่
้ เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ ผลประโยชน์
ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตกับคูค่ ้ า
1.4 เจ้ าหนี ้ : บริ ษัทมุ่งมัน่ ในการการดําเนินธุรกิจโดยไม่ละเมิดสิทธิของเจ้ าหนี ้ โดยมีการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่มีต่อเจ้ าหนี ้
และให้ ข้อมูลทางการเงินที่ถกู ต้ องครบถ้ วน รวมทังไม่
้ เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตกับเจ้ าหนี ้
1.5 คู่แข่ งทางการค้ า : บริ ษัทดําเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของการประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้ อมูลที่
เป็ นความลับของคูแ่ ข่งด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม รวมทังไม่
้ ทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งด้ วยการกล่าวหาในทาง
ร้ ายและปราศจากซึง่ มูลความจริ ง
1.6 พนั ก งาน : บริ ษั ท ตระหนัก ว่า พนัก งานของบริ ษั ท ทุก คนเป็ นส่ว นสํ า คัญ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ดัง นัน้ บริ ษั ท จึ ง ให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาพนักงาน ให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทังส่
้ งเสริ มการมีสว่ นร่วมของพนักงาน
1.7 สังคมและชุมชน : คํานึงถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยกําหนดไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน ซึง่ เป็ นกรอบในการดําเนินงาน เพื่อสนับสนุนชุมชนโดยรอบบริ ษัท และการสนับสนุนสังคมโดยรวม รวมทังมี
้
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมโดยแบ่งเป็ น การดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน เพื่อส่งเสริ มศาสนา และ
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วัฒนธรรมของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริ มให้ ชุมชนมีความเป็ นอยู่ท่ีดีขึ ้น และการสนับสนุนหน่วยงานที่เสียสละใน
การทําประโยชน์ เพื่อสังคมส่วนรวม
2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
บริ ษัทให้ ความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้ อมในการทํางาน โดยได้ กําหนดนโยบายความ
ป ลอ ด ภั ย อ า ชี ว อ น า มั ย แ ละ สภา พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ก า ร ทํ า ง า น แ ละ จั ด ใ ห้ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ว า ม ป ลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
3. ระบบคุณภาพ
คณะผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัททุกคนมีความมุง่ มัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจให้ บริ การเติมนํ ้ามันอากาศยานอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
ปลอดภัย รวมทังมี
้ การปรับปรุ งประสิทธิ ผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้ าอย่างสมํ่าเสมอ และได้ มีการ
กําหนดนโยบายคุณภาพ เพื่อใช้ เป็ นหลักในการปฏิบตั ิงาน
4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม และการใช้ ทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกิจ เพื่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และได้ ติดตามประเมินผลกระทบ และกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นอย่างมีระบบ โดยบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายอนุรักษ์ พลังงาน และจัดตังคณะทํ
้
างานลดโลกร้ อน (Green
Committee) เพื่อดําเนินการด้ านการจัดการพลังงานให้ สอดคล้ องกับนโยบายอนุรักษ์ พลังงาน
5. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่จะไม่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษัท และทุกคนปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่ องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดย
5.1 ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริ มให้ พนักงานใช้ สทิ ธิและเสรี ภาพตามรัฐธรรมนูญ
5.2 ปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื ้นฐานของศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ และให้ ความเคารพต่อสิทธิ ส่วนบุคคลอย่างเท่า
เทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิตอ่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ เนื่องจากความเหมือนหรื อความแตกต่าง ไม่วา่ จะทางกาย หรื อ
จิตใจ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความเห็นทางการเมือง หรื อเรื่ องอื่นใด
5.3 สนับสนุนในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ ตรวจตราดูแลมิให้ ธุรกิจของตนเข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการล่วง
ละเมิดสิทธิ มนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน (forced labor) ต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก (child
labor) เป็ นต้ น
5.4 ส่งเสริ มให้ มีการเฝ้ าระวังการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านสิทธิมนุษยชนภายในบริ ษัท และกระตุ้นให้ มีการปฏิบตั ิตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
6. ทรัพย์ สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
บริ ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ โดยกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัท และทุกคนปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่ องทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ ตามหลักการดังนี ้
6.1 ปกป้องทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริ ษัท และหลีกเลีย่ งการละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลอื่น
6.2 ปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย ข้ อบังคับและข้ อผูกพันตามสัญญาทังหมด
้
เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
ของบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้ าและข้ อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ
6.3 ไม่ละเมิดหรื อนําสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลอื่นไปใช้ ในทางที่ผิด
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6.4 ในกรณี ที่งานอันมีลิขสิทธิ์ หรื อทรั พย์ สินทางปั ญญาอื่นใดเกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ลิขสิทธิ์ หรื อ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเหล่านันย่
้ อมตกเป็ นของบริ ษัท
ข้ อ 1.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
หลักการ
บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาํ คัญทีเ่ กี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลที่มิใช่ทางการเงิน และข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่าง
ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ งา่ ย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ
แนวปฏิบตั ิ
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัท
บริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญต่างๆ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ตามแนวทางที่หน่วยงานกํากับดูแลเป็ นผู้กําหนด และบริ ษัทได้ ปรับปรุง
ข้ อมูลในเว็บไซต์ให้ ครบถ้ วน และเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
2. การจัดทํารายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ทํ าหน้ าที่ส อบทานให้ บริ ษัทมีร ายงานทางการเงิ น และการ
ดําเนินงานอย่างถูกต้ อง เพียงพอ รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทยังได้ จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการ
จัดทํารายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่ องสําคัญตามข้ อพึงปฏิบตั ิสําหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้
เสนอแนะไว้
3. ช่ องทางในการเปิ ดเผยข้ อมูล
3.1 บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลที่ไม่ใช่ทางการ
เงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัท ระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. Opportunity Day การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน Company
Site Visit, Analyst Meeting การจัดส่งเอกสารให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์ เป็ นต้ น
3.2 บริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นไปตามข้ อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดให้ มีแผนกกํากับการ
ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว
3.3 บริ ษัทได้ จดั ให้ มีแผนกลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง ในการให้ ข้อมูล การดําเนินการ และการลงทุนของบริ ษัท ด้ วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก
รวดเร็ ว และเข้ าถึงได้ ง่าย
ข้ อ 1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท โดยประกอบด้ วยผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื ้อประโยชน์ให้ แก่บริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้ เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ มีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ และดูแลให้ มีระบบงานที่ให้ ความเชื่อมัน่ ได้ ว่า
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปในลักษณะที่ถกู ต้ องตามกฎหมายและมีจริ ยธรรม ทังนี
้ ้คณะกรรมารบริ ษัทเป็ นอิสระจากฝ่ าย
จัดการของบริ ษัท โดยจัดให้ มีระบบแบ่งแยกหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารที่ชดั เจน
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แนวปฏิบตั ิ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังฝ่
้ ายบริ หารเพื่อรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ และแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยเพื่อรับผิดชอบ
เฉพาะเรื่ องที่ได้ รับมอบหมาย แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท รวมทังแต่
้ งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท รับผิดชอบการดําเนินการประชุมและ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย สาระสําคัญสําหรับแนวปฏิบตั ิในการกํากับดูแลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท มีดงั ต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริษัท
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษัท
1.1 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึง่ แต่งตังและถอดถอนโดยที
้
่ประชุมผู้ถือ
หุ้น กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมดนั
้
นต้
้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษัท
จะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกําหนด
1.2 ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท จะต้ องเป็ นผู้บรรลุนิติภาวะ มีอายุไม่เกิน 77 ปี บริ บรู ณ์ และมีสขุ ภาพแข็งแรง
1.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
โดยใช้ เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ เว้ นแต่เป็ นไปตาม
ภายใต้ บงั คับในข้ อ 3.3
1.4 ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกและแต่งตังกรรมการคนหนึ
้
ง่ เป็ นประธานกรรมการโดยเสียงข้ างมาก ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการ
จะดํารงตําแหน่งได้ คราวละ 2 ปี
1.5 ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกและแต่งตังกรรมการคนหนึ
้
ง่ เป็ นกรรมการผู้จดั การโดยเสียงข้ างมาก ทังนี
้ ้ กรรมการผู้จดั การ
จะดํารงตําแหน่งได้ คราวละ 4 ปี
2. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการเป็ นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ าย
บริ หาร โดยมีบทบาท อํานาจ และหน้ าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ และทํา
หน้ าที่ตา่ งๆ ดังนี ้
2.1 พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกับกรรมการผู้จดั การ และดูแลให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับ
ข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุมเพื่ อให้ ก รรมการบริ ษั ทสามารถตัด สิน ใจได้
อย่างหมาะสม
2.2 เป็ นผู้นําของคณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2.2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมาย
2.2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ อย่าง
เต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วน
2.2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิง่ ที่จะต้ องดําเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
2.2.4 กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทโดยไม่มีกรรมการบริ ษัทที่มาจากฝ่ ายจัดการ
2.3 เป็ นผู้นําในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้
เหมาะสม รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้ มีการตอบข้ อซักถามของผู้
ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
2.4 สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามนโยบายบริ หารกิจการที่ดีและต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ
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2.5 เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับ ฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติห น้ าที่ ข อง
กรรมการผู้จดั การและฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริ ษัท
2.6 กํากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2.7 กํากับดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีโครงสร้ างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
2.8 กํากับดูแลให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริ ษัทแต่
ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานทีก่ ําหนดไว้
2.9 ปฏิบตั ิหน้ าทีต่ ามที่กฎหมายกําหนดไว้ โดยเฉพาะให้ เป็ นหน้ าที่ของประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการเป็ นหัวหน้ าและผู้นําคณะผู้บริ หารของบริ ษัทรั บผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท ในการบริ หารจัดการ
เพื่อให้ บรรลุตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทที่ได้ กําหนดไว้
3. วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
3.1 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้ กรรมการคนที่อยู่นานที่สดุ เป็ นผู้ออก
จากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
3.2 นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก
(5) ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก
3.3 ในกรณีที่ตําแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริ ษัทจะคัดเลือกบุคคลอื่นเข้ ามาเป็ นกรรมการแทนก็ได้ ทังนี
้ ้ มติของ
คณะกรรมการบริ ษัทข้ างต้ นต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
3.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกจะมีผลนับแต่วนั ที่ต้นฉบับใบลาถึงบริ ษัท
3.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
4. การเกษี ยณอายุของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดการเกษี ยณอายุของกรรมการ ดังนี ้
4.1 ให้ กรรมการพ้ นจากตําแหน่งเมื่อสิ ้นสุดวันสุดท้ ายของเดือนเกิด ซึง่ มีอายุครบ 77 ปี บริ บรู ณ์
4.2 ให้ กรรมการผู้จดั การเกษี ยณอายุเมื่อสิ ้นวันสุดท้ ายของเดือนเกิดซึง่ มีอายุครบ 65 ปี บริ บรู ณ์
5. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
5.1 กรรมการต้ องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการ
ของบริ ษัท มีความตังใจและมี
้
จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
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5.2 กรรมการต้ อ งปฏิ บัติ ห น้ าที่ ใ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ข้ อบัง คับ และ นโยบายต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
คณะกรรมการของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมํ่าเสมอ
5.3 คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งปฏิ บัติ ห น้ าที่ ด้ วยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมัด ระวัง และความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต โดยความ
รับผิดชอบและระมัดระวังนันให้
้ กรรมการคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ตัดสินใจโดยอาศัยข้ อมูลที่เชื่อโดยสุจริ ต
ว่าเพียงพอ และไม่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนันๆ
้
นอกจากนี ้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความความซื่อสัตย์สจุ ริ ตนันให้
้ กรรมการคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท กระทํา
การมีจดุ มุง่ หมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทําการอันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัท
5.4 คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัท และกํากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หาร
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.5 คณะกรรมการบริ ษัทควรติดตามการดําเนินกิจการของบริ ษัท ตลอดเวลา และควรได้ รับรู้ถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท และควรกําชับให้ ฝ่ายบริ หารบอกกล่าวเรื่ องที่สําคัญของบริ ษัท เพื่อให้ การ
ดําเนินกิจการของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
5.6 คณะกรรมการบริ ษัทควรดําเนินการให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่มีประสิทธิผล
5.7 คณะกรรมการบริ ษัทอาจแต่งตังบุ
้ คคลอื่นขึ ้นเพื่อให้ ดําเนินกิจการของบริ ษัท ภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
บริ ษั ท หรื อ กรรมการผู้จัด การ หรื อ มอบอํ า นาจเพื่ อ ให้ บุค คลดัง กล่า วมี อํ า นาจหน้ า ที่ ต ามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร และคณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไขอํานาจนันได้
้
5.8 กรรมการอิสระควรใช้ ดลุ ยพินิจของตนอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ์ การบริ หารงาน การใช้ ทรัพยากร
การแต่งตัง้ คณะกรรมการ และการกํ าหนดมาตรฐานการดําเนินกิ จการ ตลอดจนพร้ อมที่จะคัดค้ านการกระทําของ
กรรมการอื่นๆ หรื อฝ่ ายบริ หารในกรณีที่มีความขัดแย้ งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
5.9 ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วน
ในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเข้ าเป็ นกรรมการในบริ ษัทเอกชน
หรื อ บริ ษั ทมหาชนจํ ากัดที่ ประกอบกิ จการอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ กิ จการของบริ ษัท ไม่ว่า จะทําเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
5.10 กรรมการบริ ษัทต้ องรายงานให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) การมีสว่ นได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่
เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(2) ถือหุ้นหรื อหุ้นกู้ในบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ โดยระบุจํานวนทังหมดที
้
่เพิ่มขึ ้น หรื อลดลง
5.11 กรรมการจะต้ องรับผิดทางแพ่งต่อผู้ลงทุนในกรณีที่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นเท็จหรื อปกปิ ดข้ อมูลในสาระสําคัญในเอกสาร
ที่เปิ ดเผยต่อผู้ลงทุนเป็ นการทัว่ ไป เว้ นแต่พิสจู น์ได้ ว่าโดยตําแหน่งหน้ าที่ ตนไม่อาจล่วงรู้ ถึงความแท้ จริ งของข้ อมูลหรื อ
การขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งนัน้
5.12 กรรมการที่กระทําการหรื อละเว้ นกระทําการโดยทุจริ ตหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงจนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทเสียหายหรื อ
เสียประโยชน์ที่ควรได้ จะอ้ างเหตุที่ได้ รับอนุมตั ิหรื อให้ สตั ยาบันโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการมาทําให้ ตนเอง
หลุดพ้ นจากความรับผิดไม่ได้
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5.13 คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีเลขานุการบริ ษัทรับผิดชอบในการจัดทําและเก็บเอกสาร รวมทังเก็
้ บรักษารายงานการมี
ส่วนได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และหน้ าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
5.14 การทํารายการเกี่ยวโยงระหว่างกรรมการกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ตลอดจนรายการที่มีนยั สําคัญต่อบริ ษัท ต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นธุรกรรมที่ได้ รับยกเว้ นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.15 กําหนดนโยบาย กํากับ ควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
6. อํานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจกําหนดนโยบายและอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ของบริ ษัทตามขอบเขตหน้ าที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย
ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ในการดําเนินงาน แผน
งบประมาณและแผนการดําเนินงานธุรกิจประจําปี การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนที่กําหนดไว้
และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้ าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้ าร่วมทุน เป็ นต้ น
7. การประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท
7.1 คณะกรรมการบริ ษัทมีกําหนดการประชุมขันตํ
้ ่าจํานวน 5 ครัง้ ต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเป็ น
ประธานกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แต่ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรื อประธานกรรมการไม่อยู่ หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ในกรณีจําเป็ น กรรมการตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปอาจร้ องขอให้ เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ ในกรณีที่มีกรรมการตังแต่
้ 2
ค น ขึ น้ ไป ร้ อ ง ข อ ใ ห้ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร กํ า ห น ด วั น ป ร ะ ชุ ม ภา ย ใ น 14 วั น นั บ แ ต่ วั น ที่ ได้ รั บ ก า ร ร้ อ ง ข อ
ถ้ าประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้กําหนดวันนัดประชุมแทน
7.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
้
งจะเป็ น
องค์ประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรื อประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามี
รองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าทีไ่ ด้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
7.3 การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธาน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
7.4 กรรมการควรเข้ าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ และได้ ให้ เวลาอย่างเพียงพอในการเข้ าประชุม รวมทังชี
้ ้แจงเหตุผลทุกครัง้ ใน
กรณีที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้
7.5 นอกเหนื อ จากการประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ษั ท กรรมการทุ ก คนโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้ รับการแต่งตังโดย
้
คณะกรรมการบริ ษัท ควรเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
7.6 จํานวนองค์ประชุมขันตํ
้ ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริ ษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการอยู่ไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
8 การประเมินผลคณะกรรมการบริ ษัท
8.1 บริ ษัทจัดให้ มีการประเมินประสิทธิภาพของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายครัง้ ทุกครัง้ หลังจากการประชุมเสร็ จ
สิ ้น โดยจะมีการแจ้ งผลการประเมินให้ แก่กรรมการทุกท่านทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ถัดไป
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8.2 ทุกสิ ้นปี บริ ษัทจะแจกแบบประเมินผลเพื่อให้ กรรมการทุกท่านทําการประเมินผลสําหรับช่วงปี ปั จจุบนั และให้ จดั ส่งคืน
มายังบริ ษัทภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อที่บริ ษัทจะได้ ดําเนินการรวบรวมข้ อมูลเพื่อแจ้ งผลให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในเดือนกุมภาพันธ์ของปี ถัดไป โดยบริ ษัทจัดให้ มีทงแบบประเมิ
ั้
นผลตนเองของ
กรรมการ และแบบประเมินผลคณะกรรมการ เพื่อให้ กรรมการบริ ษัททุกท่านได้ ประเมินบทบาทและความมีประสิทธิผล
ในการบริ หารงานและการกํากับดูแลกิจการของตนเอง และของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม
9 เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท
9.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทนัน้ เลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมไปยังกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท อันจะทําให้ กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้ อมูลและรายละเอียด
ต่างๆ อย่างเพียงพอ นอกจากนี ้ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบในการตัดสินใจ บริ ษัทจะเชิญ
ผู้บริ หารระดับสูงที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องต่างๆ เข้ าร่ วมประชุมสมทบ เพื่อชี ้แจงข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่จําเป็ นต่อการ
ตัดสินใจ
9.2 เลขานุการบริ ษัทต้ องจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม
10 การรายงานข้ อมูล
10.1 คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้ อมูลทางการเงิน (Financial Report) และข้ อมูลทัว่ ไป (NonFinancial Report) ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่ งใส มีคําอธิ บายอย่างมีเหตุผล พร้ อม
ตัวเลขสนับสนุนทังในด้
้ านผลการดําเนินงาน นโยบาย และแนวโน้ มในอนาคต ตลอดจนผลสําเร็ จและอุปสรรคของบริ ษัท
10.2 คณะกรรมการบริ ษัทควรมีความเข้ าใจในข้ อมูลทางการเงินอย่างดี และไม่แทรกแซงวัตถุประสงค์และมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ในกรณี ที่ ผ้ ูส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ถอนตัว หรื อ ถูก ถอดถอน ควรแจ้ ง เหตุผ ลต่อ สํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10.3 คณะกรรมการบริ ษัทควรจัดทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อการจัดทําและการเปิ ดเผย
รายงานทางการเงินของบริ ษัท เสนอไว้ ในรายงานประจําปี ควบคูก่ บั งบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
10.4 คณะกรรมการบริ ษัทควรเปิ ดเผยการปฏิบัติตามหลักการบริ หารกิ จการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
กําหนด
11 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริ มความรู้ให้ กบั กรรมการ
11.1 เมื่อมีกรรมการใหม่เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้ประสานงานในการจัดประชุมระหว่างกรรมการ
คนใหม่และฝ่ ายบริ หารเพื่อให้ กรรมการใหม่รับทราบถึงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังในด้
้ านความเป็ นมา ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ และเรื่ องอื่นๆ ที่จําเป็ น รวมทังนํ
้ าเยี่ยมชมกิจการ
11.2 บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการฝึ กอบรมคณะกรรมการบริ ษัท โดยบริ ษัทมีการตัง้ งบประมาณในส่ว นนี ไ้ ว้ และเมื่อ มี
หลักสูตรที่เห็นว่ามีความสําคัญและจะเป็ นประโยชน์ ต่อกรรมการ ดังเช่น หลักสูตรต่างๆ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งไปยังกรรมการเพื่อสอบถามความประสงค์ในการเข้ ารับการอบรม
และจัดให้ เข้ ารับการอบรมตามความจําเป็ นและความเหมาะสมต่อไป
12 การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
จึงมีนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นเพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิที่ดีที่กําหนด ดังนี ้
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12.1 กรรมการบริ ษัทจะดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท
12.2 กรรมการผู้จดั การจะดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อกรรมการผู้จดั การในบริ ษัทอื่นนอกเหนือจากบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อ
บริ ษัทอื่นที่บริ ษัทถือหุ้น ได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นเครื่ องมือสําคัญของคณะกรรมการบริ ษัทในการกํากับดูแลการดําเนินงาน และการบริ หารงานให้ มีมาตรฐาน เป็ นไปใน
แนวทางที่ถกู ต้ องโปร่ งใส ตลอดจนมีระบบรายงานการเงินที่น่าเชื่อถือ อันจะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ลู งทุนและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
และเพื่อให้ สอดคล้ องกับคูม่ ือปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี ้
(1) กรรมการตรวจสอบต้ องเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัท และต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
(2) กรรมการตรวจสอบต้ องได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท หรื อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
(3) คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประกอบด้ วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 3 คน และต้ องมีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึ่งคนที่มี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
2.2 ให้ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
2.3 ให้ กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) กรรมการตรวจสอบลาออกจากการเป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้ องแจ้ งความจํานงในการลาออกต่อประธาน
กรรมการบริ ษัท ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันพร้ อมเหตุผล เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท พิจารณาแต่งตังกรรมการอื
้
่นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน
(2) กรรมการตรวจสอบขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) กรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งตามข้ อ 2.2 โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
อาจได้ รับการแต่งตังใหม่
้ อีกได้
(4) กรรมการตรวจสอบพ้ นจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท อย่างไรก็ตาม หากเป็ นการพ้ นจากตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัท ตามวาระแล้ วได้ รับเลือกตังกลั
้ บมาเป็ นกรรมการบริ ษัทใหม่ ก็ให้ กรรมการบริ ษัทผู้นนดํ
ั ้ ารงตําแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบนันต่
้ อไปจนครบวาระเดิม หากระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบผู้นนยั
ั ้ งเหลืออยู่
(5) กรรมการตรวจสอบตาย
ถ้ ากรรมการตรวจสอบพ้ นจากการเป็ นกรรมการตรวจสอบ ก่อนครบระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบไม่
ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม กรรมการตรวจสอบที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
จะอยู่ในตําแหน่งเป็ นระยะเวลาเท่าที่ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบผู้ออกจากตําแหน่ง
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3. อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.1 สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
3.2 สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลการดําเนินงานอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้
3.3 สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3.4 สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
3.5 สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันที่มีไว้ กบั บุคคลภายนอก
3.6 สอบทานให้ บริ ษัทมีการดูแลรักษาทรัพย์สนิ ที่เหมาะสม
3.7 สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท
3.8 สอบทานระบบการบริ หารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทอย่างเป็ นอิสระ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า ระบบการ
บริ หารความเสี่ยงมีการปฏิบตั ิ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อ
จัดการความเสี่ยงทัว่ ทังบริ
้ ษัท รวมทังได้
้ รับการปรับปรุ งแก้ ไขให้ เหมาะสมอยู่เสมอ และสื่อสารกับคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ย งอย่างสมํ่ าเสมอ โดยการแลกเปลี่ย นความรู้ และข้ อ มูล เกี่ ยวกับ ความเสี่ย ง และการควบคุม ภายในที่มี
ผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท
3.8 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
3.9 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
3.10 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละครัง้
3.11 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและของตนเองเป็ นประจําทุกปี
3.12 พิจารณาอนุมัติแผนงานประจํ าปี งบประมาณ และอัตรากํ าลังของงานตรวจสอบภายในที่ผ่านความเห็นชอบจาก
กรรมการผู้จดั การ
3.13 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ใน รายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
18

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท
3.14 กรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการว่าจ้ างทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จา่ ยของบริ ษัท ทังนี
้ ้ การ
ว่าจ้ างที่ปรึกษาแต่ละคราวให้ เป็ นไปตามระเบียบภายในที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท
3.15 กรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญผู้บริ หารหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่ วมประชุม หรื อส่งเอกสารตามที่เห็นว่า
เกี่ยวข้ องจําเป็ น
3.16 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรงและ
คณะกรรมการของบริ ษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
4. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.1 ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยไตรมาสละครัง้
4.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการตรวจสอบ
ทังหมดที
้
่ดํารงตําแหน่งในขณะนันหรื
้ อกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการตรวจสอบขันตํ
้ ่าตามข้ อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่าจึงจะเป็ นองค์ประชุม หากคณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนน้ อยกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่า
ของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ และอยูใ่ นช่วงระยะเวลาผ่อนผันของสํานักงาน ก.ล.ต.หรื อตลาดหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ให้ สามารถจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้
4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการตรวจสอบซึง่ มาประชุมเลือก
กรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
4.4 การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก โดยกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
5. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทจะแจกแบบประเมินผลให้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อทําการประเมินผลสําหรับช่วงปี
ปั จจุบนั และให้ จดั ส่งคืนมายังบริ ษัทภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อที่จะได้ ดําเนินการรวบรวมข้ อมูลและนําเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ของปี ถัดไปตามลําดับ โดยบริ ษัทจัดให้ มี
ทังแบบประเมิ
้
นผลตนเองของกรรมการตรวจสอบ และแบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ กรรมการตรวจสอบทุก
ท่ า นได้ ป ระเมิ น บทบาทและความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการกํ า กับ ดูแ ลการดํ า เนิ น งานในฐานะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม
6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ต้องรายงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทําอย่างเป็ นประจํา เพื่อที่คณะกรรมการบริ ษัท จะได้ ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้
การรายงานสิง่ ที่ตรวจพบในทันที หากเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญ เพื่อที่คณะกรรมการบริ ษัท จะได้ หาแนวทางแก้ ไขได้ ทนั เวลา
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6.2 การรายงานต่อหน่วยงานทางการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผล
การดําเนินงาน และได้ มีการหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารแล้ วว่าต้ องดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไข เมื่อครบ
กําหนดเวลาที่กําหนดไว้ ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดําเนินการแก้ ไขดังกล่าวโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งหรื อคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานสิง่ ที่พบดังกล่าวต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
นอกจากนี ้ หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรื อ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของบริ ษัทกระทําความผิดเกี่ยวกับการบริ หารงานอันเป็ นการฉ้ อฉล (Corporate Fraud)
ตามที่ระบุไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตรวจสอบและรายงาน
ผลต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
6.3 การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
กรรมการตรวจสอบจะรายงานการกํากับดูแลกิจการตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วย
ข้ อมูลอย่างน้ อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง คือ การสอดส่องดูแลการบริ หารความเสี่ยงองค์การ (Corporate Risk
Management) ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (กลุม่ บริ ษัท) ทังหมดเพื
้
่อให้ เกิดความมัน่ ใจได้ วา่
1.1 ฝ่ ายบริ หารมุ่งเน้ นการนํากรอบการบริ หารความเสี่ยงไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องมีความสอดคล้ องกัน เพื่อมุ่งสู่การดําเนิน
ธุรกิจที่ยงั่ ยืน
1.2 มีเครื่ องมือและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้ บคุ ลากรทุกหน่วยงานสามารถบรรลุความรับผิดชอบทางด้ านการ
บริ หารความเสีย่ ง
1.3 ผู้บริ หารเข้ าใจและยอมรับต่อความรับผิดชอบในการบ่งชี ้ ประเมิน และจัดการควบคุมระดับความเสีย่ ง
1.4 การจัดการควบคุมความเสีย่ งนันสามารถ
้
1.4.1 ลดระดับความเสีย่ งที่ทําให้ เกิดผลเสียหาย หรื อเกิดการเสียโอกาสต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.4.2 ป้องกันการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ รวมถึงป้องกันการสูญหายหรื อเสียหายของทรัพย์สนิ บริ ษัท
1.4.3 ช่วยให้ บริ ษัทมีความมัน่ ใจว่าได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อย่างถูกต้ อง
1.4.4 รักษามาตรฐานที่เหมาะสมในเรื่ องระบบคุณภาพการดําเนินงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม
1.4.5 เสริ ม สร้ างนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งโดยมุ่ง เน้ น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อความยัง่ ยืนของธุรกิจและสนองตอบความต้ องการของผู้มี
ส่วนได้ เสีย
2. อํานาจหน้ าที่
2.1 อนุมตั ิกรอบการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท และติดตามการนําไปปฏิบตั ิ รวมทังการสอบทานประสิ
้
ทธิผลของกรอบการ
บริ หารความเสีย่ ง
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2.2 อนุมตั ิแผนงานประจําปี สํานักบริ หารความเสีย่ งและกลยุทธ์องค์กร
2.3 อนุมตั ิความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) และดัชนีชี ้วัดความเสีย่ ง
(Key Risk Indicator) ของบริ ษัท
2.4 อนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นการประเมินความเสีย่ งระดับองค์การ (Corporate Risk Matrix) ตามหลักการ COSO ERM
2.5 อนุมตั ิการปรับปรุงหรื อเลือ่ นกําหนดแล้ วเสร็ จของแผนควบคุมความเสีย่ งระดับองค์การ
2.6 สอดส่องดูแลการบริ หารความเสี่ยงองค์การ (Corporate Risk Management) ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (กลุ่มบริ ษัท)
ทังหมดให้
้
สอดคล้ องกัน เพื่อมุง่ สูก่ ารดําเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืน
2.7 สอดส่องดูแลการบริ หารความเสี่ยงด้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้ สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และ นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
2.8 กลัน่ กรองและสอบทานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การ (Corporate Risk) เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการจัดการ ควบคุม
ความเสีย่ ง มีความเพียงพอและเหมาะสมอยูใ่ นกรอบของความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสีย่ งที่
ยอมรับได้ (Risk Tolerance) รวมทังกระบวนการบริ
้
หารความเสีย่ งได้ ถกู นําไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
2.9 นําเสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริ ษัท วิธีการจัดการควบคุมระดับความเสี่ยง และภาพรวมผลการควบคุมความเสี่ยง
องค์การ (Corporate Risk) ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2.10 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้ อมูลเกี่ยวกับภาพรวมความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบ หรื ออาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท
2.11 สนับสนุนให้ เกิดมีวฒ
ั นธรรมการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
2.12 ปฏิบตั ิหน้ าทีอ่ ื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
2.13 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งสามารถจัดจ้ างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอคําแนะนําได้ ด้วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท โดย
ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท
3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
3.1 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท
3.2 ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งได้ รับการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท
3.3 ให้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งประกอบด้ วย กรรมการบริ หารความเสีย่ งอย่างน้ อย 5 ท่าน ดังนี ้
3.3.1 กรรมการอิสระ 1 ท่านหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่บริษัทเห็นสมควรแต่งตัง้
3.3.2 กรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 1 ท่าน
3.3.3 ประธานกรรมการบริ หาร 1 ท่าน
3.3.4 กรรมการผู้จดั การ 1 ท่าน
3.3.5 ฝ่ ายบริ หารบริ ษัท หรื อฝ่ ายบริ หารบริ ษัทย่อย (กลุม่ บริ ษัท) 1 ท่าน
3.4 ผู้อํานวยการหรื อผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักบริ หารความเสี่ยงและกลยุทธ์ องค์ กร ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการคณะ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3.5 ผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุมอื่ น ๆ อาจได้ รั บเชิ ญ ให้ เข้ าร่ ว มประชุมเพื่ อชี แ้ จงรายละเอี ยดในงานที่ เกี่ ยวข้ อ งตามดุล ยพิ นิจของ
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3.6 ให้ กรรมการบริ หารความเสี่ยงดํารงตําแหน่งโดยมีวาระคราวละ 3 ปี กรรมการที่ดํารงตําแหน่งจนครบวาระนันอาจได้
้
รับ
การเสนอชื่อและแต่งตังเข้
้ ามาใหม่ได้ โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัท
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3.7 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง จะพ้ นจากตําแหน่งในกรณีตอ่ ไปนี ้
3.7.1 เมื่อพ้ นจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท อย่างไรก็ตามกรรมการบริ ษัทซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระกรรมการบริ ษัท
แล้ ว ได้ รับเลือกตังกลั
้ บมาเป็ นกรรมการบริ ษัทใหม่ ก็ให้ กรรมการบริ ษัทผู้นนั ้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารความ
เสีย่ งต่อไป จนครบวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการบริ หารความเสีย่ งผู้นนั ้
3.7.2 เมื่อคณะกรรมการบริ ษัท มีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
3.7.3 เมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่ง
3.7.4 ลาออก หรื อ เสียชีวติ
3.7.5 ถ้ ากรรมการบริ หารความเสี่ยงพ้ นจากการเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ยง ก่อนครบระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ หารความเสี่ยงไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม กรรมการบริ หารความเสี่ยงที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้ จะอยู่ใน
ตําแหน่งเป็ นระยะเวลาเท่าที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการบริ หารความเสีย่ งผู้ออกจากตําแหน่ง
4. การประชุม
4.1 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้
4.2 เลขานุการจะต้ องนําส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้ กบั กรรมการบริ หารความเสีย่ งอย่างน้ อย 5 วันทําการก่อนการ
ประชุม
4.3 หัวข้ อการประชุม อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วย
4.3.1 การรับรองวาระการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งครัง้ ก่อน
4.3.2 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามความคิดเห็นของที่ประชุมครัง้ ก่อน
4.3.3 รายงานความคืบหน้ าของแผนงานประจําปี สํานักบริ หารความเสีย่ งและกลยุทธ์องค์กร
4.3.4 รายงานความคืบหน้ าแผนการจัดการความเสีย่ งระดับองค์การ
4.3.5 รายงานผลการควบคุมดัชนีชี ้วัดความเสีย่ งระดับองค์การ
4.3.6 รายงานความเสีย่ งและแผนการปฏิบตั ิการควบคุมความเสีย่ งระดับองค์การของบริษัทที่สาํ คัญ
4.3.7 รายงานความเสีย่ งและแผนปฏิบตั ิการควบคุมความเสีย่ งที่สาํ คัญของบริษัทย่อย (กลุม่ บริษัท)
4.3.8 รายงานประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารความเสีย่ งตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงทังหมดที
้
่คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังจึ
้ งเป็ นองค์ประชุม ทังนี
้ ้ เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งต้ องเข้ า
ร่ วมในการประชุมทุกครัง้ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้
กรรมการบริ หารความเสีย่ งที่มาประชุมเลือกกรรมการบริ หารความเสีย่ งรายหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี ้ขาดของ
ที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการบริ หารความเสี่ยงรายหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่ กรรมการบริ หารความ
เสี่ยงซึ่งมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
6 การรายงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งต้ อง
นําส่งรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบ ดังต่อไปนี ้
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6.1 การสรุปผลการดําเนินงานตามกระบวนการบริ หารความเสีย่ ง โดยจัดทําเป็ นวาระการประชุมเพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
6.2 รายงานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อทําหน้ าที่กําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้จดั การ ให้ เป็ นไปโดยโปร่งใสและเหมาะสม
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2.1 ให้ มีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนซึ่งได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท ประกอบไปด้ วยกรรมการ ทังสิ
้ ้น
อย่างน้ อย 3 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัททังสิ
้ ้น โดยอย่างน้ อย 1 คนจะต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
และให้ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การเป็ นกรรมการกําหนดค่าตอบแทนโดยตําแหน่ง
ให้ ผ้ ูอํานวยการฝ่ ายการเงิ นและบัญชี ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน และให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเลือกและแต่งตังกรรมการกํ
้
าหนดค่าตอบแทนท่านหนึ่งทําหน้ าที่เป็ นประธาน ทังนี
้ ้
ควรเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
2.2 ให้ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน ยกเว้ นประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี
โดยกรรมการกําหนดค่าตอบแทนซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระ อาจถูกเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
2.3 กรรมการกําหนดค่าตอบแทน จะพ้ นจากตําแหน่งในกรณีตอ่ ไปนี ้
(1) เมื่อพ้ นจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท หรื อกรรมการอิสระ แล้ วแต่กรณี
(2) เมื่อคณะกรรมการบริ ษัท มีมติให้ ถอดถอน
(3) เมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่ง
2.4 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย
(2) ไม่เคยได้ รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้ ทําโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ
(3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อ บริ ษัทมหาชนจํากัด เพราะทุจริ ตต่อ
หน้ าที่
3. อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
3.1 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
3.2 คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนมีหน้ าที่ พิจารณากํ าหนด ค่าตอบแทน เงิ นรางวัล เบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส
ผลประโยชน์ ตอบแทนอื่ นๆ ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ย ง
คณะกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ คณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการอื่นใด
ของบริ ษัท เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบเพื่อนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิตามแต่ละกรณี
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3.3 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหน้ าที่พิจารณากําหนดค่าตอบแทนและ เรื่ องอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท
4. หลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทน
4.1 ให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนพิจารณากําหนดค่าตอบแทน โดยคํานึงถึง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความจูงใจที่จะรักษาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพไว้
4.2 การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เป็ นไปในแนวเดียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท และให้ อยู่ใน
ลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการบริ ษัท โดยกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับมอบหมาย
หน้ าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้น ควรได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสมด้ วย
4.3 การกํ าหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จัดการ ให้ เป็ นไปตามหลักการและนโยบายของ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยให้ พิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะตัว เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทํางาน
ผลงานเด่นในอดีต ตลอดจนวิสยั ทัศน์ หรื อแนวทางในการบริ หารด้ วย
5. การประชุมของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกํ า หนดค่า ตอบแทน จะเป็ นผู้เ รี ย กประชุม และดํ า เนิ น การประชุม ตามภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท จนกว่าจะบรรลุตามภารกิจนันๆ
้
6. การรายงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
การกํ า หนดค่า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและบรรษั ท ภิ บ าล
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการกํ า หนดค่า ตอบแทน คณะอนุก รรมการกิ จ การเชื อ้ เพลิ ง (FOC) และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด ที่คณะกรรมการบริ ษัทอาจมีมติแต่งตังเพิ
้ ่มเติมขึ ้นภายหลัง รวมทัง้ ค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การตามสัญญาว่าจ้ าง รวมถึงเรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนนํามติผลการพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอนุมตั ิหรื อให้ ความ
เห็นชอบเพื่อนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิตามแต่ละกรณี
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การสรรหากรรมการบริ ษัท และกรรมการผู้จัดการของบริ ษัท เป็ นไปโดยโปร่ งใส และนํามาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ อันจะก่อให้ เกิดการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพ และก่อให้ เกิดการบริ หารกิจการที่ดีขึ ้นในบริ ษัท
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
2.1 ให้ มีคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท ประกอบด้ วยกรรมการ จํานวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้ อย 1 คนต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นกรรมการสรรหาและบรรษัทภิ
บาลโดยตําแหน่ง
ให้ เลขานุการบริ ษัททําหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลและให้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
และบรรษัทภิบาลเลือกและแต่งตังกรรมการอิ
้
สระคนหนึง่ เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
2.2 ให้ กรรมการฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี
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2.3 ให้ กรรมการฯ พ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ลาออกจากการเป็ นกรรมการฯ โดยจะต้ องแจ้ งความจํานงในการลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท พิจารณาแต่งตังกรรมการอื
้
่นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมการฯ แทน
(2) ครบวาระการดํารงตําแหน่งตามข้ อ 2.2 โดยกรรมการฯ ซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ อาจถูกเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่
อีกได้
(3) พ้ นจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท อย่างไรก็ตาม หากเป็ นการพ้ นจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ตามวาระแล้ วได้ รับ
เลือกตังกลั
้ บมาเป็ นกรรมการบริ ษัทใหม่ ก็ให้ กรรมการบริ ษัทผู้นนดํ
ั ้ ารงตําแหน่งกรรมการฯ นันต่
้ อไปจนครบวาระตามเดิม
หากระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการฯ ผู้นนยั
ั ้ งเหลืออยู่
(4) คณะกรรมการบริ ษัท มีมติให้ ถอดถอน
(5) ตาย
ถ้ ากรรมการฯ พ้ นจากการเป็ นกรรมการฯ ก่อนครบระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการฯ ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม
กรรมการฯ ที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้ จะอยูใ่ นตําแหน่งเป็ นระยะเวลาเท่าที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการฯ ผู้ออกจากตําแหน่ง
3. อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
ก. ด้ านการสรรหา
3.1 คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ ด้ วยความเป็ นกลาง และเป็ นธรรม รวมถึงต้ องไม่มีความขัดแย้ งใน
ผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ ้น ในการปฏิบตั ิหน้ าที่
3.2 พิจารณาความเหมาะสมในด้ านจํานวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท อย่างสมํ่าเสมอ และนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม
3.3 จัดทําข้ อกําหนดและเงื่อนไขสําหรับสัญญาจ้ างผู้บริ หารในตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ โดยกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งคราว
ละ 4 ปี และกํ า หนดค่าตอบแทนโดยอ้ า งอิ งจากมติข องคณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน เพื่ อ นํ า เสนอต่อ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
3.4 พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท่ีหลากหลาย ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามที่ได้ กําหนดในหลักเกณฑ์นี ้ รวมทังตามกฎหมาย
้
หรื อ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
และตําแหน่งกรรมการผู้จดั การของบริ ษัท ที่วา่ งลง
3.5 ได้ ทําการสรรหาเสร็ จสิ ้นแล้ ว คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะเสนอชื่อบุคคลผู้ได้ รับเลือกจากการสรรหาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาในเรื่ องดังนี ้
(1) พิจารณาแต่งตังกรณี
้
การสรรหาบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท แทนกรรมการบริ ษัท ที่วา่ งลง นอกเหนือจากการพ้ น
จากตําแหน่งตามวาระ หรื อ กรณีการสรรหาบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การที่วา่ งลง
(2) พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้ กรณีการสรรหาบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการบริ ษัท ซึ่งพ้ นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท
3.6 กรรมการฯ มีอํานาจในการว่าจ้ างที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
3.7 กรรมการฯ มีอํานาจเชิญผู้บริ หารหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่วมประชุม หรื อส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องและจําเป็ น
3.8 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ข. ด้ านบรรษัทภิบาล
3.9 กําหนดขอบเขตและนโยบายบริ หารกิจการที่ดีและต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ
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3.10 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุ งนโยบายบริ หารกิจการที่ดีและต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ อย่าง
สมํ่าเสมอ อย่างน้ อยปี ละหนึ่ง (1) ครั ง้ เพื่อให้ นโยบายบริ หารกิจการที่ดีและต่อต้ านคอร์ รัปชั่น และนโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชั่นของบริ ษัททันสมัยและสอดคล้ องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์
ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ และข้ อเสนอแนะของหน่วยงานที่ทําหน้ าที่ในการกํ ากับดูแลกิ จการ และหากมีการแก้ ไขให้
นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
3.11 กํากับ ดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม ตามนโยบายบริ หารกิจการที่ดีและต่อต้ านคอร์ รัปชั่น และนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่น
ตลอดจนให้ คําแนะนําแก่กรรมการและฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ และฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไป
ด้ วยดี มีผลในทางปฏิบตั ิ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็ นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย
3.12 เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตามหลักการ
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล
3.13 กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะทํางานบรรษัทภิบาล
4. การดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
4.1 ให้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลใช้ วิธีสรรหาด้ วยวิธีใดวิธีหนึง่ หรื อหลายวิธี ดังต่อไปนี ้
(1) การเสาะหา (Searching) จากบุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริ ษัท โดยอาจใช้
บริ ษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรื อ ฐานข้ อมูลกรรมการ (Director Pool) หรื อ
(2) การเสนอชื่อจากกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กําหนด หรื อ
(3) การดําเนินการด้ วยวิธีอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเห็นว่าเหมาะสม
4.2 ให้ ค ณะกรรมการสรรหาและบรรษั ทภิ บ าลเสนอชื่ อ ผู้ที่ มีคุณสมบัติค รบถ้ วนและเหมาะสมให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณา
4.3 ให้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลพิจารณาความเหมาะสมในด้ านจํานวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริ ษัท ดังนี ้
(1) จํานวนของกรรมการบริ ษัท ต้ องไม่น้อยกว่า 11 และไม่เกิน 15 คน ตามข้ อบังคับของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการบริ หารงานของบริ ษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้ อง
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับของบริ ษัท
(2) กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
(3) มีกรรมการอิสระอย่างน้ อยตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ รวมทัง้ ตลาด
หลักทรัพย์กําหนด
(4) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทควรประกอบด้ วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคณ
ุ ธรรม
และจริ ยธรรม มีความหลากหลายของทักษะด้ านต่างๆ ซึง่ สอดคล้ องและเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
5. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
5.1 ให้ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษั ทภิบาลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาลเป็ นผู้เรี ยกประชุม
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5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลต้ องมีกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการฯ ทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลไม่อยู่
ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการฯ ซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการฯ คนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
5.3 การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
5.4 กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการฯ ซึ่งมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียง
ชี ้ขาด
6. คุณสมบัติของผู้ได้ รับการสรรหาและบรรษัทภิบาล
6.1 สถานภาพบุคคล
(1) เป็ นผู้บรรลุนิติภาวะ มีอายุไม่เกิน 77 ปี บริ บรู ณ์ และมีสขุ ภาพแข็งแรง
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อ ไม่เป็ นบุคคลที่ถกู ศาลสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์
(3) ไม่เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(4) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทําโดยทุจริ ต หรื อความผิด
ทางอาญา
(5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรื อปลดออกจากงาน หรื อราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
(6) ไม่เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่ อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็ นผู้บริ หารตามข้ อบังคับ ตลาด
หลักทรัพย์
(7) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรื อถูกดําเนินคดี ตามกฎหมายว่าด้ วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่า
ด้ วยการประกอบธุรกิจ เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์
กฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย หรื อกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานอง
เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรื อกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายนัน้ ทังนี
้ ้ ใน
ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการ
หลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
(8) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรื อถูกดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่
จะเป็ นกฎหมายไทย หรื อ กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายนัน้
(9) ไม่เคยต้ องคําพิพากษา หรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับ เนื่องจากการกระทําผิดตาม ข้ อ (7) และ (8)
(10) ในกรณีที่เคย หรื ออยู่ระหว่างการเป็ นคณะกรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนใด ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดง
ว่า มีเจตนาอําพรางฐานะทางการเงิน หรื อผลการดําเนินงานที่แท้ จริ งของบริ ษัทจดทะเบียนนันๆ
้ หรื อของบริ ษัทที่เคย
เสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชน หรื อไม่เคยแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จในสาระสําคัญหรื อปกปิ ดข้ อความจริ งอันเป็ น
สาระสํ า คัญ อัน ควรบอกให้ แ จ้ งในเอกสารใดๆ ที่ ต้ อ งเปิ ดเผยต่ อ ประชาชน หรื อ ต้ อ งยื่ น ต่ อ สํ า นัก งาน หรื อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ในกรณี ที่เคย หรื ออยู่ระหว่างการเป็ นคณะกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทใด ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่า ใน
ระหว่างเป็ นกรรมการหรื อ ผู้บริ หารของบริ ษัทนัน้ ได้ มีการละเลยหน้ าที่ที่จะต้ องบริ หารและจัดการบริ ษัทดังกล่าว
ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวังเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัท และ ก่อให้ เกิดความเสียหาย หรื อ เสีย
ประโยชน์ของบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นอย่างมีนยั สําคัญ หรื อทําให้ ตนเองหรื อบุคคลอื่นได้ รับประโยชน์อย่างมีนยั สําคัญ
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(12) ในกรณีที่เคยหรื ออยูร่ ะหว่างการเป็ นคณะกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทใด ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลย
การทําหน้ าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมิให้ บริ ษัทฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
6.2 ความรู้ ความสามารถ
(1) มีความเป็ นผู้นํา และมีวิสยั ทัศน์
(2) มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจ
(3) มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรื อบรรษัทภิบาล
(4) ควรได้ รับการอบรมในหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ได้ แก่ หลักสูตร Directors
Certification Program (DCP) หรื อหลั ก สู ต ร Directors Accreditation Program (DAP) หรื อหลั ก สู ต ร Audit
Committee Program (ACP) หรื อหลักสูตรอื่นใดที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการบริ ษัท
6.3 จริ ยธรรม
(1) เป็ นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต และมีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
(2) มีความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษัท
(3) สามารถอุทิศเวลาในการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ รวมทังมี
้ เวลาอย่างเพียงพอในการดูแล
การดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการติดตามการดําเนินงานของบริ ษัท
6.4 ความขัดแย้ งในผลประโยชน์
(1) มีความตังใจในการระมั
้
ดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
(2) ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
7. คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการอิสระ
ผู้ได้ รับการสรรหาเป็ นกรรมการอิสระ นอกเหนือจากจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 6 แล้ ว ยังต้ องมีคณ
ุ สมบัติของกรรมการอิสระ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังตลาดหลั
้
กทรัพย์กําหนด เว้ นแต่ในเรื่ องของการ
ถือหุ้น โดยจะต้ องถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ อง 1 ด้ วย
8. คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการผู้จดั การ
คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการผู้จดั การให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
0

1

ผู้เกี่ยวข้ อง หมายความถึง
1) คูส่ มรสของบุคคลดังกล่าว
2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
3) ห้ างหุ้นส่วนสามัญที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) เป็ นหุ้นส่วน
4) ห้ างหุ้นส่วนจํากัดที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) เป็ นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิด หรื อเป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มี
หุ้นรวมกันเกินร้ อยละสามสิบของหุ้นทังหมดของห้
้
างหุ้นส่วนจํากัด
5) บริษัทจํากัดหรื อบริษัทมหาชนจํากัดทีบ่ คุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) หรื อห้ างหุ้นส่วนตาม 3) หรื อ 4) ถือหุ้นรวมกันเกินร้ อยละสามสิบ
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
6) บริษัทจํากัดหรื อบริษัทมหาชนจํากัดทีบ่ คุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลตาม 1) หรื อ 2) หรื อห้ างหุ้นส่วนตาม 3) หรื อ 4) หรื อบริ ษัทตาม 5) ถือหุ้นรวมกัน
เกินกว่าร้ อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
7) นิติบคุ คลที่บคุ คลตาม มาตรา 246 และ มาตรา 247 สามารถมีอาํ นาจในการจัดการในฐานะเป็ นผู้แทนของนิติบคุ คล
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9. การเกษี ยณอายุของกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
9.1 ให้ กรรมการพ้ นจากตําแหน่งเมื่อสิ ้นวันสุดท้ ายของเดือนเกิด ซึง่ มีอายุครบ 77 ปี บริ บรู ณ์
9.2 ให้ กรรมการผู้จดั การเกษี ยณอายุเมื่อสิ ้นวันสุดท้ ายของเดือนเกิดซึง่ มีอายุครบ 65 ปี บริ บรู ณ์
คณะกรรมการบริหาร
1. วัตถุประสงค์
อาศัยอํานาจข้ อบังคับของบริ ษัท บริ การเชื ้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ข้ อ 27 วรรค 2 คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้
แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร เพื่อให้ การบริ หารกิจการ การเสนอแนะ การแก้ ปัญหาที่สาํ คัญ การติดตามประเมินผลการดําเนิน
กิ จการของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย มีประสิทธิ ภาพ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็ นไปตาม
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ รวมทังเพื
้ ่อพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องสําคัญก่อนที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
2. การแต่งตัง้ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ หาร
2.1 ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร มีองค์ประกอบ ดังนี ้
(1) ให้ กรรมการผู้จดั การบริ ษัทเป็ นกรรมการบริ หารโดยตําแหน่ง
(2) ผู้แทนซึง่ ได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท อีกไม่เกิน 6 คน ประกอบด้ วย
- ผู้แทนจากคณะกรรมการบริ ษัท (ไม่ใช่กรรมการอิสระ)
1 คน
- ผู้แทนฝ่ ายบริ หารบริ ษัทและกรรมการผู้จดั การบริษัทย่อย ไม่เกิน 5 คน
(3) ให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตังกรรมการบริ
้
หาร 1 คน เป็ นประธานกรรมการบริ หาร และให้ เลขานุการบริ ษัททําหน้ าที่
เป็ นเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร
2.2 วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้ นจากตําแหน่งของกรรมการบริ หาร
(1) ให้ กรรมการบริ หาร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้ ทัง้ นี ้ กรรมการบริ หาร
ดังกล่าวอาจได้ รับการแต่งตังเข้
้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
(2) ในระหว่างการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารตามวาระ หากมีกรรมการบริ หารพ้ นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการ
ดํารงตําแหน่งไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแต่งตังกรรมการบริ
้
หารแทนตําแหน่งที่ว่าง
และให้ กรรมการบริ หารที่ได้ รับแต่งตังใหม่
้ อยู่ในตําแหน่งเป็ นระยะเวลาเท่าที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการบริ หารผู้ที่พ้น
จากตําแหน่งที่ตนแทน เว้ นแต่วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารที่เหลืออยูไ่ ม่เกิน 90 วัน คณะกรรมการบริ ษัท
อาจพิจารณาไม่แต่งตังกรรมการบริ
้
หารแทนตําแหน่งที่วา่ งก็ได้
(3) ให้ กรรมการบริ หารพ้ นจากตําแหน่งในกรณีตอ่ ไปนี ้
- เมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารตามข้ อ 2.2 (1)
- เมื่อพ้ นจากตําแหน่งกรรมการบริ ษัท หรื อกรรมการผู้จดั การของบริ ษัท/บริ ษัทย่อย หรื อฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท
- เมื่อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
- ตายหรื อลาออก
3. อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
3.1 ให้ นโยบายและพิจารณากลัน่ กรองงบประมาณของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละบริ ษัท
3.2 กํ ากับดูแล และติดตามความคืบหน้ า รวมทัง้ ประเมินผลการดําเนินกิจการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
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3.3 มีอํานาจในการเรี ยกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจงเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณา ในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
อํานาจหน้ าที่
3.4 แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการและคณะทํางานได้ ตามความเหมาะสม
3.5 ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
4. อํานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการบริ หาร
4.1 มีอํานาจอนุมตั ิสงั่ การด้ านงบประมาณและการเงิน (Budget and Finance) ด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคล(Human
Resources) ตามตารางอํานาจการอนุมตั ิสงั่ การที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
4.2 มีอํานาจในการทํานิติกรรมการผูกพันบริ ษัทตามขอบเขตทีก่ ําหนดไว้ ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิของบริ ษัทตามคูม่ ือ
อํานาจอนุมตั ิสงั่ การ
4.3 พิจารณากลัน่ กรองการใช้ จ่ายเงินเพื่อการใช้ จ่ายเงินเพื่อดําเนินการต่างๆในส่วนที่เกินกว่าอํานาจหรื อเกินกว่าวงเงินอนุมตั ิ
ของกรรมการผู้จัดการและในส่วนที่เกินวงเงินของประธานกรรมการบริ หาร ให้ นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
อนุมตั ิ
4.4 กลัน่ กรองแผนกลยุทธ์ การบริ หารความเสีย่ งของโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
4.5 ให้ คําแนะนําในการแก้ ไขปั ญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริ หารงานทัว่ ไป และการบริ หารงานทรัพยากรบุคคลของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย
4.6 พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4.7 ให้ ประธานกรรมการบริ หารปฏิบตั ิหน้ าที่แทนกรรมการผู้จดั การบริ ษัท ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการผู้จดั การบริ ษัท ว่างลง
และยังไม่สามารถสรรหากรรมการผู้จดั การบริ ษัทคนใหม่ได้ ด้ วยเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) เกษี ยณอายุ
(2) เมื่อพ้ นจากการดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การตามสัญญาจ้ างผู้บริ หารในตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ
(3) เมื่อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
(4) ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
(5) ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก
(6) เมื่อพ้ นจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท
(7) ตายหรื อลาออก
4.8 การดําเนินงานใดๆที่ได้ รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
5. การประชุมของคณะกรรมการบริ หาร
5.1 คณะกรรมการบริ หารจะต้ องจัดให้ มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยอย่างน้ อยต้ องมีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้
และกรรมการบริ หารมีหน้ าที่ที่จะต้ องเข้ าร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ
5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารจะต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมในการประชุมแต่ละครั ง้ อย่างน้ อย กึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ หารไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการบริ หารซึง่ มาประชุมเลือก
กรรมการบริ หารคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
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5.4 การลงมติของคณะกรรมการบริ หารกระทําได้ โดยการถือตามเสียงข้ างมาก ทังนี
้ ้ กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดจะต้ อง
ไม่เข้ าร่ วมในการลงมติใดๆ เกี่ยวกับเรื่ องนันๆ
้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียง
หนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
6. การรายงานของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ หารต้ องรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบ
คณะผู้บริหาร (Management)
1. องค์ประกอบของคณะผู้บริ หาร คณะผู้บริ หารประกอบด้ วย
(1) กรรมการผู้จดั การ
(2) ผู้อํานวยการฝ่ าย หรื อเทียบเท่า
โดยกรรมการผู้จดั การเป็ นประธานในที่ประชุมคณะผู้บริ หาร และให้ ผ้ ชู ่วยผู้อํานวยการสํานักกรรมการผู้จดั การทําหน้ าที่เป็ น
เลขานุการที่ประชุมคณะผู้บริ หาร
2. อํานาจหน้ าที่ของคณะผู้บริ หาร
2.1 พิจารณาเสนอแนะนโยบาย เป้าหมายการบริ หาร และการดําเนินงานของบริ ษัท ในระยะยาวแก่คณะกรรมการบริ ษัท
2.2 กําหนดแผนกลยุทธ์ และวางแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท
2.3 พิจารณากลัน่ กรอง และนําเสนองบประมาณการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท แก่ คณะกรรมการบริ ษัท
2.4 ติดตาม ตรวจสอบ และกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัท และหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อปรับเปลีย่ น
แผนงานของบริษัทให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
2.5 ส่งเสริ มและพิจารณาอนุมตั กิ ารปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน รวมทังแนวทาง
้
การปฏิบตั ิงานในการบริ หารธุรกิจให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.6 ประเมินผลการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เปรี ยบเทียบกับแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย สรุปวิเคราะห์ เพือ่ ประกอบการพิจารณา
ข้ อเสนอแนะนโยบายและเป้าหมายของบริ ษัท ต่อไป
3. การประชุมของคณะผู้บริ หาร
การประชุมคณะผู้บริ หารของบริ ษัท ได้ กําหนดให้ มีขึ ้นเป็ นประจําทุกเดือนๆ ละ 1 ครัง้
4. เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมของคณะผู้บริ หาร
4.1 เลขานุการที่ประชุมแจ้ งกําหนดการประชุม และจัดทําหนังสือเชิญประชุม พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมแจกจ่ายให้ กบั
คณะผู้บริ หาร 3 วันก่อนการประชุม
4.2 เลขานุการที่ประชุมจดบันทึกการประชุม และจัดทําร่างรายงานการประชุม ส่งให้ คณะผู้บริ หารพิจารณาก่อนจัดพิมพ์ฉบับ
จริ ง ส่งให้ คณะผู้บริ หารภายใน 10 วัน หลังจากการประชุม
5. การรายงานของคณะผู้บริ หาร
5.1 คณะผู้บริ หารจะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ กี่ยวข้ องโดยพลัน หากเกิดเหตุการณ์หรื อ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมายหรื อมีการกระทําที่ผิดปกติอนื่ ซึง่ อาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
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5.2 คณะผู้บริ หารมีหน้ าทีต
่ ้ องรายงานข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ แนวทางการแก้ ไขปั ญหา และรายงานความคืบหน้ าในการ

ดําเนินการ เข้ าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้ อง ภายในระยะเวลาอันควร
ทังนี
้ ้ แนวทางปฏิบตั ิการรายงานของคณะผู้บริ หารดังกล่าวจะมีการทบทวน ให้ มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ
คณะอนุกรรมการกิจการเชือ้ เพลิง

1. วัตถุประสงค์
เพื่อทําหน้ าที่ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ และการจัดการระบบเติมเชื ้อเพลิงอากาศยาน ตามที่กําหนดไว้ ในหลักเกณฑ์ว่าด้ วย
คณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิง
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิง
2.1 กรรมการผู้ จั ด การแต่ ง ตัง้ บุค คลผู้ ได้ รั บ การเสนอชื่ อ ตามข้ อ (1) ถึ ง (3) เป็ นคณะอนุ ก รรมการกิ จ การเชื อ้ เพลิ ง
คณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิงจะประกอบด้ วยสมาชิกไม่เกิน 11 คน ซึง่ ประกอบด้ วย
(1) พนักงานระดับผู้บริ หารของบริ ษัท จํานวน 1 คน เสนอชื่อโดยกรรมการผู้จดั การของบริ ษัท
(2) ผู้แทนจากบริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 คน
(3) ผู้แทนจากแต่ละบริ ษัท ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และเป็ นผู้ใช้ บริ การระบบเติมเชื ้อเพลิงอากาศยานของบริ ษัท ยกเว้ น
บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวนบริ ษัทละ 1 คน รวมกันไม่เกิน 9 คน
คณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิง ต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความชํานาญ และมีประสบการณ์ในกิจการบริ การเชื ้อเพลิง
เป็ นอย่างดี
2.2 ให้ คณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิงดํารงตําแหน่งวาระ 2 ปี อนุกรรมการที่ดํารงตําแหน่งจนครบวาระนัน้ อาจได้ รับการ
เสนอชื่อ และแต่งตังเข้
้ ามาใหม่ได้
2.3 ในกรณีที่ตําแหน่งอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิงว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ นิติบคุ คลที่เสนอชื่อ
บุคคลตามข้ อ 2.1 (1) ถึง (3) ซึ่งเป็ นผู้เสนอชื่ออนุกรรมการกิจการเชือ้ เพลิงที่ว่างลง เสนอชื่อผู้แทนของนิติบคุ คลนัน้ ให้
กรรมการผู้จดั การแต่งตังให้
้ เข้ ามาทําหน้ าที่แทนอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิงที่วา่ งลง
ผู้แทนที่เข้ าทําหน้ าที่อนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิงจะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของอนุกรรมการ
กิจการเชื ้อเพลิงที่ตนแทน
2.4 ให้ คณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิงเลือกและแต่งตังอนุ
้ กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานดํารงตําแหน่งได้ คราวละ 2 ปี การ
เลือกและแต่งตังประธาน
้
ให้ เลือกจากอนุกรรมการตามข้ อ 2.1 (2) ถึง (3)
2.5 คณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิงมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัท ตามที่กรรมการผู้จดั การของบริ ษัท จะกําหนด ซึ่ง
อาจจะกํ าหนดเป็ นจํานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกํ าหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไป
จนกว่ากรรมการผู้จดั การจะมีมติให้ เปลีย่ นแปลงก็ได้
3. อํานาจหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิง
3.1 ให้ คําปรึกษาแนะนําแก่ฝ่ายบริ หารของบริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริ ษัท ในเรื่ องทางเทคนิค ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ และ
การจัดการระบบเติมเชื อ้ เพลิงอากาศยาน ทัง้ นี ้ เพื่อให้ เป็ นที่มั่นใจว่าการดําเนินการ และการจัดการของระบบเติม
เชื ้อเพลิงอากาศยานเป็ นที่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่ างกาย และทรัพย์สินของบุคคล และ/หรื อ เพื่อให้ การดําเนินการ และการ
จัดการระบบเติมเชื ้อเพลิงอากาศยานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ มาตรฐาน
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3.2 ให้ คํ า ปรึ ก ษาในการจัด ทํ า คู่มื อ BAFS Aviation Quality Control and Operation Manual ระเบี ย บวิ ธี ก ารตรวจสอบ
(Inspection Procedures) และการแก้ ไขปรับปรุ งคู่มือและระเบียบดังกล่าว รวมถึงการฝึ กอบรมด้ านเทคนิค ด้ านการ
แก้ ปัญหา และด้ านวิศวกรรมจากผู้ใช้ หรื อบุคคลภายนอก
3.3 พิจารณาให้ ความเห็นเกี่ยวกับคําร้ องขอ หรื อข้ อเสนอที่เกี่ยวกับการดําเนินการและการจัดการระบบเติมเชื ้อเพลิงอากาศ
ยานที่เสนอโดยบริ ษัท หรื อผู้ใช้ บริ การระบบเติมเชื ้อเพลิงอากาศยาน
3.4 พิจารณาคุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าเป็ นผู้ใช้ บริ การระบบเติมเชื ้อเพลิงอากาศยาน ทังนี
้ ้ภายใต้ บงั คับของหลักเกณฑ์วา่ ด้ วย
การรับผู้ใช้ บริ การระบบเติมเชื ้อเพลิงอากาศยานรายใหม่
3.5 ทบทวนและกําหนดแหล่งที่มาทางการเงินของผู้ใช้ บริ การระบบเติมเชื ้อเพลิงอากาศยาน
4. การประชุมของคณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิง
4.1 จัดให้ มีการประชุมคณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิงอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
4.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ต้ องมีอนุกรรมการ หรื อผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของคณะอนุกรรมการฯ
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
4.3 ในการประชุมคณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อพลิง อนุกรรมการอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ตนได้ หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานคณะอนุกรรมการ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
4.4 การวินิจฉัยของที่ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการเชือ้ เพลิงให้ ถือเอาเสียงข้ างมาก ของคณะอนุกรรมการฯ ที่เข้ าร่ วม
ประชุม โดยอนุกรรมการคนหนึง่ รวมทังประธาน
้
มีหนึง่ เสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานไม่มี
สิทธิออกเสียงชี ้ขาด
5. การรายงานของคณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิง
ให้ คณะอนุกรรมการกิจการเชือ้ เพลิงรายงานเรื่ องทุกเรื่ องที่คณะอนุกรรมการฯ ได้ พิจารณาตัดสินให้ กรรมการผู้จดั การของ
บริ ษัทรับทราบ อนุมตั ิ หรื อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบ หรื ออนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี คณะกรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิที่จะ
เพิกถอน หรื อกลับมติ หรื อการตัดสินใดๆ ของคณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิง
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณธุรกิจ
หลักการ
บริ ษัท ได้ จดั ให้ มี “จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)” เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ยึดถือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อให้ บรรลุภารกิจในการดําเนินงานของบริ ษัท ซึง่ ได้ มีการกําหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
จรรยาบรรณต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย จรรยาบรรณกรรมการบริ ษัท จรรยาบรรณพนักงาน การติดตามดูแลให้ มกี ารปฏิบตั ิตาม และ
บทลงโทษ
อนึง่ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทถือเป็ นวินยั อย่างหนึง่ ซึง่ กรรมการบริ ษัทและพนักงานทุกคนต้ องดํารงตนและปฏิบตั ิตาม
อย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินยั ตามคูม่ ือนโยบายและระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท
สําหรับพนักงานว่าด้ วยเรื่ องวินยั และโทษทางวินยั
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หมวดที่ 3 มาตรการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
หลักการ
บริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ในการป้องกันและต่อต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ และเพื่อให้ การดําเนินการทางธุรกิจที่อาจ
มีความเสีย่ งด้ านการคอร์ รัปชัน่ ได้ รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ บริ ษัทจึงได้ จดั ทํา “นโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ ” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ ้น โดยกําหนดให้ กรรมการบริ ษัท พนักงานของบริษัทปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ ไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อประโยชน์ทงต่
ั ้ อบริ ษัท ต่อตนเอง ต่อ
ครอบครัว ต่อเพื่อนและต่อคนรู้จกั
แนวปฏิบตั ิ
การบริจาคเงินเพื่อการกุศลและการจ่ ายเงินสนับสนุน
• การบริ จาคเพื่อการกุศลและการจ่ายเงินสนับสนุนจะต้ องมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน สามารถตรวจสอบได้ วา่ การกระทํา
ดังกล่าวไม่ได้ ใช้ เป็ นข้ ออ้ างสําหรับการคอร์ รัปชัน่ และการกระทําในนามบริ ษัทเท่านัน้
• ไม่รับหรื อจ่าย สินบน รวมทังไม่
้ ทําธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรมในทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการดําเนินการโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมกับเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรื อหน่วยงานอื่น เพื่อให้ มีการตอบแทนการปฏิบตั ิทเี่ อื ้อประโยชน์ตอ่ กัน หรื อ
หวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริ ษัท
• ผู้รับการบริ จาคหรื อการสนับสนุน หากเป็ นหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด
โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรื อองค์กรเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมจะต้ องมีใบรับรองหรื อหลักฐานที่นา่ เชื่อถือและสามารถ
ตรวจสอบได้
• การบริ จาคเงินเพื่อการกุศลและการจ่ายเงินสนับสนุนเป็ นไปตามคูม่ ืออํานาจอนุมตั ิสงั่ การ เรื่ องการบริ จาคเงินเพื่อการ
กุศลและการจ่ายเงินสนับสนุน
การช่ วยเหลือทางการเมือง
บริ ษัทยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข วางตัวเป็ นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุน
หรื อให้ การช่วยเหลือทางการเมือง และส่งเสริ มให้ พนักงานใช้ สทิ ธิเลือกตังตามรั
้
ฐธรรมนูญ
การให้ และรับของขวัญ
• ไม่รับ หรื อเรี ยกร้ องผลประโยชน์ หรื อเสนอค่าตอบแทน หรื อจ่ายสินบนในทุกรูปแบบ ซึง่ รวมถึงค่าใช้ จา่ ยอื่นที่ไม่
เหมาะสม ไม่วา่ จะเป็ นการดําเนินการโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ มีการตอบแทนการปฏิบตั ิทเี่ อื ้อประโยชน์ตอ่ ตน
บริ ษัท หรื อผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริ ษัท
• การรับของขวัญต้ องกระทําอย่างเปิ ดเผย โปร่งใส และไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้ องกับบริ ษัท
• การให้ ของขวัญต้ องเป็ นไปในลักษณะที่ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย หรื อผิดศีลธรรม ประเพณีอนั ดีงามและกฎหมายในท้ องถิ่นนัน้
• การให้ ของขวัญเป็ นไปตามคูม่ ืออํานาจอนุมตั ิสงั่ การ เรื่ อง การให้ ของขวัญ

34

การเลีย้ งรับรองและการรับการเลีย้ งรับรอง
• การเลี ้ยงรับรองและการรับการเลี ้ยงรับรองต้ องเป็ นการเลี ้ยงรับรองและการรับการเลี ้ยงรับรองอันจําเป็ นตามธรรม
เนียมประเพณีทางธุรกิจทัว่ ไปและเพื่อเป็ นประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษัท ในลักษณะที่ไม่เกินกว่าเหตุสมั พันธ์ปกติจาก
บุคคลอื่นที่มีหน้ าที่หรื อธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับงานของบริษัท และมีความสมเหตุสมผล
• ไม่จ่ายค่าเดินทาง ค่าเลี ้ยงรับรอง หรื อค่าใช้ จา่ ยอื่นที่ไม่เหมาะสมและไม่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทให้ กบั เจ้ าหน้ าที่
ภาครัฐ บุคคลอื่น หรื อหน่วยงานอื่น
• ไม่รับหรื อเรี ยกร้ องผลประโยชน์หรื อรับเชิญไปงานเลี ้ยงประเภทสังสรรค์ หรื องานเลี ้ยงรับรอง รวมถึงการรับเชิญไปดู
งานที่บคุ คลภายนอกเสนอตัวเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวข้ อง ให้ หรื อรับการสนับสนุนค่าใช้ จา่ ยจากบุคคลภายนอก
เพื่อให้ มีผลต่อการตัดสินใจดําเนินธุรกิจร่วมกัน หรื อตอบแทนการปฏิบตั ทิ ี่เอื ้อประโยชน์ หรื อมุง่ หวังผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
• การเลี ้ยงรับรองเป็ นไปตามคูม่ ืออํานาจอนุมตั ิสงั่ การ เรื่ อง การเลี ้ยงรับรอง
การแจ้ งเบาะแส
บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางในการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท การกระทําผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่สอ่ ถึงการทุจริ ต การปฏิบตั ิอย่างไม่เท่า
เทียมกันผ่านช่องทาง ดังนี ้
(1) ผู้บงั คับบัญชาทีต่ นเองไว้ ใจในทุกระดับ
(2) คณะทํางานบรรษัทภิบาล
(3) ทางจดหมาย
ประธานกรรมการบริ หาร หรื อประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท บริ การเชื ้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด(มหาชน)
เลขที่ 171/2 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
(4) ทาง e-mail โดยส่งมาที่ ec@bafs.co.th หรื อ ac@bafs.co.th
(5) เว็บไซต์บริษัท www.bafsthai.com
ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่สนับสนุนให้ พนักงานแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนไปยังสือ่ มวลชน หรื อสังคมออนไลน์ ซึง่ เป็ น
ช่องทางนอกเหนือจากที่กาํ หนดข้ างต้ น
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
• บริ ษัทจะไม่เปิ ดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรื อข้ อมูลอื่นใดของผู้แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน และจะเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
เป็ นความลับ
• ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่ได้ รับความเดือดร้ อนเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยกระบวนการที่มี
ความเหมาะสมและเป็ นธรรม
• บุคคลที่บริ ษัทตรวจสอบแล้ วพบว่าได้ กระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ จะได้ รับการพิจารณา
โทษทางวินยั ตามคูม่ อื นโยบายและระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท สําหรับพนักงานว่าด้ วยเรื่ องวินยั และโทษทางวินยั หรื อ
ได้ รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องด้ วยหากการกระทํานันผิ
้ ดกฎหมาย อนึ่ง หากพนักงานต้ องการคําแนะนําเกี่ยวกับ
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การปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นสามารถสอบถามได้ ที่ผ้ บู งั คับบัญชาตามลําดับขันหรื
้ อคณะทํางาน
บรรษัทภิบาล หรื อผู้จดั การแผนกกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยบริ ษัทมีนโยบายจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลแต่อย่างใด
• บริ ษัทจะแจ้ งผลไปยังผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยนภายใน 1 เดือน หลังจากดําเนินการตามกระบวนการเสร็ จสิ ้น
การสอบถามหรือเสนอแนะ
หากมีข้อสงสัยหรื อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายบริ หารกิจการทีด่ ีและต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ติดต่อได้ ที่คณะทํางาน
บรรษัทภิบาล หรื อเลขานุการบริษัท โดยบริ ษัทจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลแต่อย่างใด
หมวดที่ 4 การบริหารความเสี่ยง
หลักการ
บริ ษัท บริ การเชื ้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์และการบริ หารความเสีย่ งในการเป็ นเครื่ องมือบริ หารจัดการควบคุมความเสีย่ ง ที่มีความเพียงพอและเหมาะสมอยูใ่ น
กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) รวมทังมี
้ การปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่อง ทําให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย(กลุม่ บริ ษัท)ทังหมดบรรลุ
้
วตั ถุประสงค์ที่สอดคล้ องกันเพื่อมุ่งสูก่ ารดําเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืน
หมวดที่ 5 การพัฒนาอย่ างยั่งยืน
หลักการ
บริ ษัทมุ่งมัน่ เป็ นบริ ษัทที่ดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ดําเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน
อย่างสมดุล ด้ านเศรษฐกิจ ด้ วยการสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียผ่านการดําเนินการที่เป็ นเลิศ โปร่งใส ด้ วยคุณภาพ
การบริ การที่ดี ความปลอดภัยสูงสุด ด้ านสังคมด้ วยการสร้ างความมีสว่ นร่ วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง และด้ าน
สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตามกรอบการบริ ห ารจัด การที่ ดี และสอดคล้ อ งตาม
มาตรฐานสากล โดยได้ กําหนดไว้ ในนโยบายความยัง่ ยืน
หมวดที่ 6 การจ่ ายเงินปั นผล
หลักการ
บริ ษัทจะจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกํ าไรหลังหักภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล สํารองตาม
กฎหมาย และสํารองอื่นๆ โดยคํานวณจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท
หมวดที่ 7 JV Core Principle
หลักการ
บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การจัดเก็บและเติมนํ ้ามันอากาศยาน ซึ่งสามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่อาจเป็ นข้ อมูลที่อ่อนไหวของลูกค้ าได้
บริ ษัทจึงต้ องมีกระบวนการและขัน้ ตอนในการใช้ ข้อมูล และเก็ บรั กษาข้ อมูลเพื่อมิให้ ข้อมูลที่อ่อนไหวดังกล่าวมี ก าร
แลกเปลี่ยนหรื อถูกเปิ ดเผย โดยจํากัดการแลกเปลี่ยนข้ อมูลหรื อการเปิ ดเผยเท่าที่จําเป็ นสําหรับการดําเนินการหรื อตามที่
กฎหมายหรื อผู้กํากับดูแลกําหนดไว้ เท่านัน้
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หมวดที่ 8 บทลงโทษ
หลักการ
กรรมการบริษัทและพนักงานทุกคนต้ องดํารงตนและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจะถูก
พิจารณาโทษทางวินยั ตามคูม่ ือนโยบายและระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท สําหรับพนักงานว่าด้ วยเรื่ องวินยั และโทษทาง
วินยั กรรมการหรื อพนักงานจะได้ รับโทษตามกฎหมายด้ วย หากการกระทํานันผิ
้ ดกฎหมาย
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