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บทนา
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจ โดยยึดถือ
ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการ
กากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถนาพาบริษัทให้บรรลุ
เป้าหมาย และเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความมั่ นใจต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย โดยกาหนดเป็น
นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานมาใช้เป็นหลักปฏิบัติใน
การดาเนินงาน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2545 และได้มีการ
ปรับปรุง เนื้อหาของนโยบายการกากับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นโยบายดังกล่าวของบริษัท
ทันสมัย และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแลกิจการ โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 ได้
มีมติอนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และได้เปลี่ยนชื่อจาก นโยบายบรรษัทภิบาลเป็น
นโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทได้ยกเลิกนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้นโยบายความยั่งยืนแทน ใน
ปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และได้
เปลี่ ย นชื่ อ จาก นโยบายก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เป็ น นโยบายบริ ห ารกิ จ การที่ ดี แ ละต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น โดยในปี
2560 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่นของ
บริษัทให้มีความสอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG CODE 2560) ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
บริการธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน โดยคานึงถึง คุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ (Mission)
1. ต่อผู้ถือหุน้
ดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่าเสมอ
2. ต่อลูกค้า
มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
3. ต่อพันธมิตรทางธุรกิจ
ดาเนินธุรกิจร่วมกันตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามแนวร่วมปฏิบัติ การต่อต้านคอร์รัปชั่นและมีความ
รับผิดชอบปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
4. ต่อพนักงาน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีจริยธรรมและยึดถือหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
5. ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความยั่งยืน
6. ต่อผู้กากับดูแล
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้องและ
โปร่งใส
7. ต่อคู่แข่ง
ดาเนินธุรกิจตามหลักปฏิบัติสากลที่ดีอย่างเป็นธรรม ด้วยการปฎิบัติตามข้อกาหนด กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกีย่ วข้อง
กับการค้า
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ค่านิยมองค์การ
1. หลักการ
บริ ษั ท ถื อ เป็ นภาระหน้ าที่ สาคัญประการหนึ่ งที่ด าเนิน การให้ พ นักงาน ปฏิ บั ติ ต ามค่า นิยมองค์ การที่บริษัท
กาหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติของพฤติกรรมที่ดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ความสามารถหลัก และเป้าหมาย
การดาเนินธุรกิจ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร
2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานทุกระดับ
3) เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา และปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2. นโยบาย
ค่านิยมองค์การของบริษัท คือ แนวปฏิบัติทางพฤติกรรมที่เหมาะสมที่บริษัทกาหนดขึ้น ซึ่งนโยบายนี้มุ่งเน้นให้
พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้การปฏิบัติงานโดยรวมของ
พนักงานบรรลุเป้าหมายของบริษัทต่อไป
ค่านิยมองค์การ : มี 4 ตัว และมีอักษรย่อของแต่ละตัวที่สอดคล้องกับชื่อย่อของบริษัท คือ B A F S โดยมี
คาอธิบายของค่านิยมแต่ละตัวดังนี้
B : Belief in Teamwork เชื่อมั่นในการทางานร่วมกัน มีแนวปฏิบัติของพฤติกรรมดังนี้
1. พร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
2. ให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมงาน
3. เคารพผู้อาวุโส โดยการยกมือไหว้ กล่าวทักทายสวัสดี มีกิรยิ าวาจาอ่อนน้อม ถ่อมตน
4. ผู้อาวุโสแสดงความเมตตา ตอบรับอย่างจริงใจ
5. มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
6. ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ประสานงาน
7. สร้างสัมพันธภาพอันดีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพือ่ ทางานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
A : Awareness of Safety, Quality, and Environment ตระหนักถึงความปลอดภัยคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อม มีแนวปฏิบัตขิ องพฤติกรรมดังนี้
1. มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
2. คานึงถึงความปลอดภัยทุกครั้งในการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กาหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
4. ตรวจสอบคุณภาพและทบทวนการปฏิบัติงานทุกครั้ง
5. รักษาระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
6. พัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียเป็นสาคัญ
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F : Following Best Practice มุ่งมั่นในหลักบรรษัทภิบาล มีแนวปฏิบัติของพฤติกรรมดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต
2. มีความโปร่งใส เป็นธรรม
3. มีจิตสานึกและจริยธรรมในอาชีพ
4. รักษาความลับ ผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท
5. ประพฤติปฏิบัตติ ามข้อพึงปฏิบัตทิ างจริยธรรมและกฎระเบียบของบริษัท ตลอดเวลา
S : Service With Our Heart บริการด้วยใจ มีแนวปฏิบัติของพฤติกรรมดังนี้
1. มุ่งมั่นบริการด้วยความเต็มใจ
2. รับฟังลูกค้าด้วยความยินดี เอาใจใส่ดูแล และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
4. ยิ้มแย้ม แจ่มใสขณะให้บริการทุกครั้ง กล่าวทักทายสวัสดี และขอบคุณ พร้อมทั้งยกมือไหว้ลูกค้า ทุกครั้ง
ที่ให้บริการ
ในกรณีที่พนักงานพบข้อสงสัยในการปฏิบัติห รือการตีความในค่านิยมองค์การนี้ พนักงานควรปรึกษาหารือ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นต่อไป
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บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบการปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของ
การเติบโตที่ยั่งยืน จึงได้ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพย์ และตลาดห ลัก ทรั พ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ ข้อบังคับของบริษัท ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและสภาพแวดล้อม โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและ
การกระทาของตน (Accountability) มีความโปร่งใสและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา (Transparency) ปฏิบัติต่อทุกฝ่าย
อย่างเสมอภาคและยุติธรรม (Equitable Treatment) มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (LongTerm Value-Added Creation to Stakeholders) และส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Promotion of Best Practices)
รวมทั้งยึดมั่นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท มาใช้ในการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
บริษัทจึงได้กาหนดแนวปฏิบัติ อันประกอบด้วยสาระสาคัญ 8 หมวด ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ข้ อ 1.1 ตระหนั กถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นาที่สร้ างคุณค่ าให้ แก่ กิจการ
อย่ างยั่งยืน
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นาขององค์กรที่ต้องกากับดูแลให้
องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดี โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้สว่ นได้ สว่ นเสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้ างคุณค่าแก่กิจการอย่าง
ยัง่ ยืน โดยครอบคลุมถึงผลประกอบการที่ดีในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสีย พัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านลบต่อสิง่ แวดล้ อม รวมถึงสามารถปรับตัวได้ ภายใต้ การเปลีย่ นแปลงต่างๆ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ กากับดูแลให้ กรรมการและผู้บริ หารปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริ ตต่อองค์กร และดูแลให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริ ษัท และนโยบายต่างๆของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดยได้ กาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ ายบริ หารอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ มีการปฏิบตั ิอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริษัท
1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษัท
1.1 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งแต่งตังและถอดถอน
้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้ องมีถิ่น ที่ อ ยู่ใ น
ราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษัท จะต้ อ งเป็ นผู้มี คุณสมบัติ และไม่มี ลัก ษณะต้ องห้ ามตามที่
กฎหมายกาหนด
1.2 ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัท จะต้ องเป็ นผู้บรรลุนิติภาวะ มีอายุไม่เกิน 77 ปี บริ บรู ณ์ และมี
สุขภาพแข็งแรง
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1.3
1.4
1.5

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
โดยใช้ เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ เว้ น
แต่เป็ นไปตามภายใต้ บงั คับในข้ อ 3.3
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกและแต่งตังกรรมการคนหนึ
้
่งเป็ นประธานกรรมการโดยเสียงข้ างมาก ทังนี
้ ้
ประธานกรรมการจะดารงตาแหน่งได้ คราวละ 2 ปี
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกและแต่งตังกรรมการคนหนึ
้
่งเป็ นกรรมการผู้จดั การโดยเสียงข้ างมาก ทังนี
้ ้
กรรมการผู้จดั การจะดารงตาแหน่งได้ คราวละ 4 ปี

2. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการเป็ นกรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นผู้ บริ ห าร ไม่ เ ป็ นบุค คลเดี ย วกับ กรรมการผู้จัด การ และไม่ มี
ความสัมพันธ์ ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร โดยมีบทบาท อานาจ และหน้ าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดย
ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ และทาหน้ าที่ตา่ งๆ ดังนี ้
2.1 พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้ กรรมการ
บริ ษัทได้ รับข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุมเพื่อให้ กรรมการบริ ษัท
สามารถตัดสินใจได้ อย่างหมาะสม
2.2 เป็ นผู้นาของคณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2.3 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมาย
2.4 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึง ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทุกฝ่ ายอย่าง
ครบถ้ วน
2.5 สรุปมติที่ประชุมและสิง่ ที่จะต้ องดาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
2.6 กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทโดยไม่มีกรรมการบริ ษัทที่มาจากฝ่ ายจัดการ
2.7 เป็ นผู้นาในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมายโดยจัดสรร
เวลาให้ เหมาะสม รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้ มีการ
ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
2.8 สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามนโยบายบริ หารกิจการที่ดีและต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และ
จรรยาบรรณธุรกิจ
2.9 การเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
2.10 กากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2.11 กากับดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีโครงสร้ างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
2.12 ก ากับ ดูแ ลให้ การปฏิ บัติห น้ า ที่ข องคณะกรรมการบริ ษัท โดยรวม คณะกรรมการชุดย่อ ยต่างๆ และ
กรรมการบริ ษัทแต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ ผล และบรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
แผนงานที่กาหนดไว้
2.13 ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยเฉพาะให้ เป็ นหน้ าที่ของประธานกรรมการ
2.14 การดูแลให้ มนั่ ใจว่า กรรมการทุกคนมีสว่ นร่ วมในการส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม และ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
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กรรมการผู้จดั การเป็ นหัวหน้ าและผู้นาคณะผู้บริ หารของบริ ษัทรับ ผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท ในการบริ หาร
จัดการ เพื่อให้ บรรลุตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทที่ได้ กาหนดไว้
3. วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
3.1 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้ กรรมการคนที่อยูน่ าน
ที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
3.2 นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
3.3 ในกรณี ที่ตาแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือก
บุคคลคนหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริ ษัทจะคัดเลือกบุคคลอืน่
เข้ ามาเป็ นกรรมการแทนก็ได้ ทังนี
้ ้ มติของคณะกรรมการบริ ษัทข้ างต้ นต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
3.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกจะมีผลนับแต่วนั ที่ต้นฉบับ
ใบลาออกถึงบริ ษัท
3.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
4. การเกษี ยณอายุของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดการเกษี ยณอายุของกรรมการ ดังนี ้
4.1 ให้ กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อสิ ้นสุดวันสุดท้ ายของเดือนเกิด ซึง่ มีอ ายุครบ 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

5.2

ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท
และนโยบายต่างๆของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับคณะกรรมการ ด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์
สุจริ ต โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียและไม่กระทาการใดๆที่ขดั หรื อแย้ ง
กับผลประโยชน์ของบริ ษัท
กาหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร กลยุทธ์ นโยบาย ค่านิยมองค์กร
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญของบริ ษัท
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

กากับดูแลให้ บริ ษัทสามารถสร้ างคุณค่าอย่างยัง่ ยืนโดยครอบคลุมถึงผลประกอบการที่ดีในระยะยาว
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย พัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านลบต่อ
สิง่ แวดล้ อม รวมถึงสามารถปรับตัวได้ ภายใต้ การเปลีย่ นแปลงต่างๆ
กากับดูแลให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริ ตต่อองค์กร
และดูแ ลให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุป ระสงค์ ข้ อ บัง คับ มติ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น มติ
คณะกรรมการบริ ษัท และนโยบายต่างๆของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
มอบหมายหน้ าที่และความรั บผิดชอบให้ แก่กรรมการผู้จัดการและฝ่ ายบริ หารอย่างชัดเจนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ตลอดจนกากับดูแลให้ กรรมการผู้จดั การและฝ่ ายบริ หารดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย
และขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดูแลและติดตามให้ ฝ่ายบริ หารนาวิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และมติคณะกรรมการ
บริ ษัทไปกาหนดเป็ นแผนดาเนินการ (operational plan)และนาไปปฏิบัติ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสนับสนุนการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่สง่ เสริ มให้ เกิดนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ บริ ษัทในระยะยาว
กาหนดและทบทวนโครงสร้ าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ สัดส่วนกรรมการและกรรมการอิสระที่
เหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
จัดให้ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการผู้จดั การ ที่โปร่ งใสและมีกระบวนการพัฒนา
กรรมการ กรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง ให้ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่
จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมถึง ติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้ มี
จานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม
จัดให้ มีการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารที่เหมาะสมกับบทบาทความรับผิดชอบใน
ลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กบั อุตสาหกรรม สอดคล้ องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะสันและระยะยาว
้
รวมถึง
ผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์ ที่ อาจเกิ ดขึน้ ได้ ระหว่างบริ ษั ทกับ ฝ่ ายบริ ห าร
คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้ อมูลและโอกาส
ของบริ ษั ท และการท าธุ ร กรรมกับ ผู้ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ เ กี่ ย วโยงกับ บริ ษั ท ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์ และข้ อกาหนดของทางการ
กาหนดนโยบาย กากับ ควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ินโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านคอร์ รัปชั่ น
การรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ย นและการด าเนิ น การกรณี มี ก ารชี เ้ บาะแส ในทุ ก ระดั บ ขององค์ ก รและต่ อ
บุคคลภายนอก
ด าเนิ น การให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ย ง การควบคุม ภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผล เพื่อให้ การปฏิบตั ิของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
กรรมการอิสระใช้ ดลุ ยพินิจของตนอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์ การบริ หารงาน การใช้
ทรัพยากร การแต่งตังคณะกรรมการ
้
และการกาหนดมาตรฐานการดาเนินกิจการ ตลอดจนพร้ อมที่จะ
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คัดค้ านการกระทาของกรรมการอื่นๆ หรื อฝ่ ายบริ หารในกรณีที่มีค วามขัดแย้ งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
5.14 ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการ เป็ นกรรมการ เป็ นผู้บริ หาร เป็ นผู้ถือหุ้นในกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมการทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ กรรมการบริ ษัทจะดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท
5.15 เก็บรักษาข้ อมูลภายในของบริ ษัทที่ล่วงรู้ จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ และไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนหรื อ
ผู้อื่น รวมถึงงดซื ้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้ งข่าวงบการเงินอย่างน้ อย 30 วัน และหลังการ
ประกาศแจ้ งข่าวงบการเงินอย่างน้ อย 1 วัน
5.16 กรรมการบริ ษัทต้ องรายงานให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) การมีสว่ นได้ สว่ นเสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ น
ส่วนได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(2) ถือหุ้นหรื อหุ้นกู้ในบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ โดยระบุจานวนทังหมดที
้
่เพิ่มขึ ้น หรื อลดลง
5.17 จัดให้ มีเลขานุการบริ ษัทเพื่อให้ คาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายและกฏเกณฑ์ต่างๆดูแลรับผิดชอบในการ
จัดทาและเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น
ใดตามที่กฎหมายกาหนด
5.18 จัด ให้ มี รายงานทางการเงิ นและรายงานอื่ น ๆ ให้ เ ป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้ อง โดยมีการเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียม
ตลอดจนดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท
5.19 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้ มีที่ปรึ กษาภายนอกในการให้ คาปรึ กษาหรื อช่วยเหลือปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการ โดยรายงานข้ อ มูลของที่ ป รึ ก ษา รวมทัง้ ความเป็ นอิ สระหรื อ ไม่มี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี
6. อานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจกาหนดนโยบายและอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ของบริ ษัทตามขอบเขตหน้ าที่ที่กาหนดโดย
กฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ รวมถึงการกาหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ในการ
ดาเนินงาน แผนงบประมาณและแผนการดาเนินงานธุรกิจประจาปี การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้
เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้ าควบรวมกิจการ การ
แบ่งแยกกิจการ และการเข้ าร่วมทุน เป็ นต้ น
7. การประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท
7.1 คณะกรรมการบริ ษัทมีกาหนดการประชุมขันต
้ ่าจานวน 5 ครัง้ ต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จาเป็ น ประธานกรรมการเป็ นผู้เ รี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แต่ ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรื อ
ประธานกรรมการไม่ อ ยู่ หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ก รรมการผู้จัด การเป็ นผู้เ รี ย กประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ในกรณีจาเป็ น กรรมการตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปอาจร้ องขอให้ เรี ยกประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ ในกรณีที่มีกรรมการตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปร้ องขอให้ ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14
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7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ ถ้ าประธานกรรมการไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการ
ผู้จดั การเป็ นผู้กาหนดวันนัดประชุมแทน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรื อประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่
ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุม เลือก
กรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีสว่ นได้ สว่ นเสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ อง
นัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
กรรมการควรเข้ าร่ วมประชุมอย่างสม่าเสมอ และได้ ให้ เวลาอย่ างเพียงพอในการเข้ าประชุม รวมทังชี
้ ้แจง
เหตุผลทุกครัง้ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ นอกเหนือจากการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการทุกคนโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้ รับการแต่งตังโดย
้
คณะกรรมการบริ ษัท ควรเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จานวนองค์ ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริ ษัทจะลงมติในที่ ประชุมคณะกรรมการ ต้ องมี
กรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
กรรมการบริ ษัทควรเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนการประชุมทังหมดในแต่
้
ละปี

8.

การประเมินผลคณะกรรมการบริ ษัท
8.1 บริ ษัทจัดให้ มีการประเมินประสิทธิภาพของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายครัง้ ทุกครัง้ หลังจาก
การประชุ ม เสร็ จ สิ น้ โดยจะมี ก ารแจ้ งผลการประเมิ น ให้ แ ก่ ก รรมการทุก ท่ า นทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ถัดไป
8.2 ทุกสิ ้นปี บริ ษัทจะแจกแบบประเมินผลเพื่อให้ กรรมการทุกท่านทาการประเมินผลสาหรับช่วงปี ปั จจุบนั
และให้ จดั ส่งคืนมายังบริ ษัทภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อที่บริ ษัทจะได้ ดาเนินการรวบรวมข้ อมูลเพื่อ
แจ้ งผลให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในเดือนกุมภาพันธ์ ของปี ถัดไป
โดยบริ ษัทจัดให้ มีทงแบบประเมิ
ั้
นผลตนเองของกรรมการ และแบบประเมินผลคณะกรรมการ เพื่อให้
กรรมการบริ ษัททุกท่านได้ ประเมินบทบาทและความมีประสิทธิผลในการบริ หารงานและการกากับดูแล
กิจการของตนเอง และของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม ตลอดจนนาไปใช้ สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิ
หน้ าที่
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เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท
9.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทนัน้ เลขานุการบริ ษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท อันจะทาให้ กรรมการมีเวลาใน
การศึกษาข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆ อย่างเพียงพอ นอกจากนี ้ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการใช้
ดุลยพินิจที่รอบคอบในการตัดสินใจ บริ ษัทจะเชิ ญผู้บริ หารระดับสูงที่เกี่ ยวข้ องในเรื่ องต่างๆ เข้ าร่ วม
ประชุมสมทบ เพื่อชี ้แจงข้ อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจ
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9.2

เลขานุการบริ ษัทต้ องจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 14 วันนับแต่วนั
ประชุม
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การรายงานข้ อมูล
10.1 คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้ อมูลทางการเงิน (Financial Report) และข้ อมูล
ทั่ว ไป (Non-Financial Report) ต่อ ผู้ถื อ หุ้น และผู้ลงทุน ทั่ ว ไปอย่า งถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และโปร่ ง ใส มี
คาอธิ บายอย่างมีเหตุผล พร้ อมตัวเลขสนับสนุนทังในด้
้ านผลการดาเนินงาน นโยบาย และแนวโน้ มใน
อนาคต ตลอดจนผลสาเร็ จและอุปสรรคของบริ ษัท
10.2 คณะกรรมการบริ ษัทควรมีความเข้ าใจในข้ อมูลทางการเงินอย่างดี และไม่แทรกแซงวัตถุประสงค์และ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทถอนตัวหรื อถูกถอดถอน ควรแจ้ งเหตุผลต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10.3 คณะกรรมการบริ ษัทควรจัดทารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อการจัดทา
และการเปิ ดเผยรายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท เสนอไว้ ใ นรายงานประจ าปี ควบคู่กับ งบการเงิ น ที่
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
10.4 คณะกรรมการบริ ษัทควรเปิ ดเผยการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนด
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริ มความรู้ให้ กบั กรรมการ
11.1 เมื่อมีกรรมการใหม่เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้ประสานงานในการจัดประชุม
ระหว่างกรรมการคนใหม่และฝ่ ายบริ หารเพื่อให้ กรรมการใหม่รับทราบถึงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังใน
้
ด้ านความเป็ นมา ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ และเรื่ องอื่นๆ ที่
จาเป็ น รวมทังน
้ าเยี่ยมชมกิจการ
11.2 บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการฝึ กอบรมคณะกรรมการบริ ษัท โดยบริ ษัทมีการตังงบประมาณในส่
้
วนนี ้ไว้
และเมื่อมีหลักสูตรที่เห็นว่ามีความสาคัญและจะเป็ นประโยชน์ตอ่ กรรมการ ดังเช่น หลักสูตรต่างๆ ซึ่งจัด
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งไปยังกรรมการเพื่อสอบถาม
ความประสงค์ในการเข้ ารับการอบรม และจัดให้ เข้ ารับการอบรมตามความจาเป็ นและความเหมาะสม
ต่อไป
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การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีประสิทธิ ภาพในฐานะกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ จึงมีนโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นเพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่
กาหนด ดังนี ้
12.1 กรรมการบริ ษัทจะดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท
12.2 กรรมการผู้จดั การจะดารงตาแหน่งกรรมการหรื อกรรมการผู้จดั การในบริ ษัทอื่นนอกเหนือจากบริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม หรื อบริ ษัทอื่นที่บริ ษัทถือหุ้น ได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ
1.

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นเครื่ องมือสาคัญของคณะกรรมการบริ ษัทในการกากับดูแลการดาเนินงาน และการบริ หารงานให้ มี
มาตรฐาน เป็ นไปในแนวทางที่ถกู ต้ องโปร่งใส ตลอดจนมีระบบรายงานการเงินที่นา่ เชื่อถือ อันจะเป็ นประโยชน์แก่
ผู้ลงทุนและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ สอดคล้ องกับคูม่ ือปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี ้
(1) กรรมการตรวจสอบต้ องเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัท และต้ องมีคุณสมบัติตามที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนด
(2) กรรมการตรวจสอบต้ องได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
(3) คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประกอบด้ วย กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 3 คน และต้ องมีความรู้
และประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถท าหน้ า ที่ ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้ อ งมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึง่ คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
2.2 ให้ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
2.3 ให้ กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) กรรมการตรวจสอบลาออกจากการเป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้ องแจ้ งความจานงในการ
ลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษัท ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันพร้ อมเหตุผล เพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท พิจารณาแต่งตังกรรมการอื
้
่นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนขึ ้น
เป็ นกรรมการตรวจสอบแทน
(2) กรรมการตรวจสอบขาดคุณ สมบัติ ก ารเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัต รคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กฎหมายว่ า ด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อก าหนด ของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(3) กรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่งตามข้ อ 2.2 โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังใหม่
้ อีกได้
(4) กรรมการตรวจสอบพ้ นจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท อย่างไรก็ตาม หากเป็ นการพ้ นจาก
ต าแหน่ง กรรมการบริ ษั ท ตามวาระแล้ วได้ รั บ เลือ กตัง้ กลับ มาเป็ นกรรมการบริ ษัท ใหม่ ก็ ใ ห้
กรรมการบริ ษัทผู้นนด
ั ้ ารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบนันต่
้ อไปจนครบวาระเดิม หากระยะเวลา
การดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบผู้นนยั
ั ้ งเหลืออยู่
(5) กรรมการตรวจสอบตาย
ถ้ า กรรมการตรวจสอบพ้ น จากการเป็ นกรรมการตรวจสอบ ก่ อ นครบระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม กรรมการตรวจสอบที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
จะอยู่ในตาแหน่ง
เป็ นระยะเวลาเท่าที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบผู้ออกจากตาแหน่ง
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3.

ขอบเขต อานาจ หน้ าที่
3.1 สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
3.2 สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลการดาเนินงานอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้
3.3 สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3.4 สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ 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 สอบทานความถูกต้ องของเอกสารอ้ างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
ของบริ ษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
3.9 สอบทานระบบการบริ หารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทอย่างเป็ นอิสระ เพื่อให้
มัน่ ใจว่า ระบบการบริ หารความเสี่ยงมีการปฏิบตั ิ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสีย่ งทัว่ ทังบริ
้ ษัท รวมทังได้
้ รับการปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสม
อยู่เสมอ และสื่อสารกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ข้ อมูลเกี่ยวกับความเสีย่ ง และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท
3.10 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงเสนอเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีระหว่างกาลได้ ด้วยและเข้ าร่ วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
3.11 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัท
3.12 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละครัง้
3.13 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและของตนเองเป็ นประจาทุกปี
3.14 พิจารณาอนุมตั ิแผนงานประจาปี งบประมาณ และอัตรากาลังของงานตรวจสอบภายในที่ผ่านความ
เห็นชอบจากกรรมการผู้จดั การ
3.15 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ใน รายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข)
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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(ง)
(จ)
(ฉ)

3.16
3.17
3.18

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎ
บัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่า ผู้ถื อ หุ้น และผู้ล งทุน ทั่ว ไปควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการตรวจสอบมีอานาจในการว่าจ้ างที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ การว่าจ้ างที่ปรึกษาแต่ละคราวให้ เป็ นไปตามระเบียบภายในที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท
กรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญผู้บริ หารหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่ วมประชุม หรื อส่งเอกสาร
ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจาเป็ น
ปฏิ บัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้ าที่ข้างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรั บ ผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยตรงและ
คณะกรรมการของบริ ษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
4.

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.1 ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้ อยไตรมาสละครัง้
4.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการตรวจสอบทังหมดที
้
่ดารงตาแหน่งในขณะนันหรื
้ อกึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการตรวจสอบ
ขันต
้ ่าตามข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่าจึงจะเป็ น
องค์ประชุม หากคณะกรรมการตรวจสอบมีจานวนน้ อยกว่าเกณฑ์ขนต
ั ้ ่าของสานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาด
หลักทรั พย์ และอยู่ในช่วงระยะเวลาผ่อนผันของสานักงาน ก.ล.ต.หรื อตลาดหลักทรั พย์ ดังกล่าว ให้
สามารถจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้
4.3 ในกรณี ที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ป ระชุม หรื อไม่สามารถปฏิบัติ หน้ า ที่ได้ ใ ห้ กรรมการ
ตรวจสอบซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
4.4 การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก โดยกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

5.

การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทจะแจกแบบประเมินผลให้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อทาการประเมินผล
สาหรับช่วงปี ปั จจุบนั และให้ จัดส่งคืนมายังบริ ษัทภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อที่จะได้ ดาเนินการรวบรวม
ข้ อ มูลและน าเสนอในที่ ป ระชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษั ท ในเดื อ นมกราคม และ
กุมภาพันธ์ ของปี ถัดไปตามลาดับ โดยบริ ษัทจัดให้ มีทงแบบประเมิ
ั้
นผลตนเองของกรรมการตรวจสอบ และแบบ
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ประเมิ น ผลคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ ก รรมการตรวจสอบทุก ท่า นได้ ป ระเมิ น บทบาทและความมี
ประสิทธิผลในการกากับดูแลการดาเนินงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม
6.

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
หน้ าที่ต้องรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาอย่างเป็ นประจา เพื่อที่คณะกรรมการบริ ษัท จะได้ ทราบถึงกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี ้
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริ ตหรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารดาเนินการปรับปรุ ง
แก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
6.2 การรายงานต่อหน่วยงานทางการ
หากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบกาหนดตามข้ อ 6.1 กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทา
ดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ หรื อตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย
นอกจากนี ้ หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ แจ้ งจากผู้สอบบัญชี ว่าพบพฤติก ารณ์ อัน ควรสงสัยว่า
กรรมการ ผู้จดั การ หรื อบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทได้ กระทาความผิด ตามที่ระบุไว้ ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบโดยไม่
ชักช้ าและรายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องต้ นให้ แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
6.3 การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
คณะกรรมการตรวจสอบจัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง คือ การสอดส่องดูแลการบริ หารความเสีย่ งองค์การ (Corporate
Risk Management) ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (กลุม่ บริ ษัท) ทังหมดเพื
้
่อให้ เกิดความมัน่ ใจได้ วา่
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1.1
1.2
1.3
1.4

ฝ่ ายบริ หารมุง่ เน้ นการนากรอบการบริ หารความเสีย่ งไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องมีความสอดคล้ องกัน เพื่อมุง่
สูก่ ารดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
มีเครื่ องมือและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้ บุค ลากรทุก หน่วยงานสามารถบรรลุค วาม
รับผิดชอบทางด้ านการบริ หารความเสีย่ ง
ผู้บริ หารเข้ าใจและยอมรับต่อความรับผิดชอบในการบ่งชี ้ ประเมิน และจัดการควบคุมระดับความเสีย่ งให้
อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)
การจัดการควบคุมความเสีย่ งนันสามารถ
้
1.4.1 ลดระดับความเสี่ยงที่ทาให้ เกิ ดผลเสียหาย หรื อเกิ ดการเสียโอกาสต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
เป้าหมายหลักเชิงกลยุทธ์
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 องระบบคุณภาพการดาเนินงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้ อม
1.4.5 เสริ มสร้ างนโยบายการบริ หารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้ นการดาเนินธุรกิ จตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อความยัง่ ยืนของธุรกิจด้ วยการส่ง
มอบคุณค่าให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียตลอดห่วงโซ่อปุ ทานอย่างสมดุล ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้ อม

2. อานาจหน้ าที่
2.1
ทบทวนนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ยงปี ละ 1 ครั ง้ รวมทัง้ พิ จ ารณาเห็ น ชอบในเบื อ้ งต้ น หากมีการ
ปรับปรุง เพื่อนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ
2.2
อนุมัติ ก รอบการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท และติ ด ตามการน าไปปฏิ บัติ รวมทัง้ การสอบทาน
ประสิทธิผลของกรอบการบริ หารความเสีย่ ง
2.3
สอบทานผลการวิเคราะห์จุดอ่อนและภัยคุกคามเพื่อประโยชน์ของการนาไปจัดทากลยุทธ์ ให้ สอดคล้ อง
กับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
2.4
อนุมตั ิแผนงานประจาปี สานักบริ หารความเสีย่ งและกลยุทธ์องค์กร
2.5
อนุมตั ิความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) และดัชนีชี ้
วัดความเสีย่ ง (Key Risk Indicator) ของบริ ษัท
2.6
อนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นการประเมินความเสี่ยงระดับองค์การ (Corporate Risk Matrix) ตามหลักการ
COSO ERM
2.7
อนุมตั ิการปรับปรุงหรื อเลือ่ นกาหนดแล้ วเสร็ จของแผนควบคุมความเสีย่ งระดับองค์การ
2.8
สอดส่องดูแลการบริ หารความเสี่ยงองค์การ (Corporate Risk Management) ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
(กลุม่ บริ ษัท) ทังหมดให้
้
สอดคล้ องกัน เพื่อมุง่ สูก่ ารดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
2.9
สอดส่องดูแลการบริ หารความเสี่ยงด้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
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2.10

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
3.

กลัน่ กรองและสอบทานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การ (Corporate Risk) เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการ
จัดการ ควบคุมความเสี่ยง มีความเพียงพอและเหมาะสมอยู่ในกรอบของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) รวมทังกระบวนการบริ
้
หารความเสี่ยงได้
ถูกนาไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
นาเสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริ ษัท วิธีการจัดการควบคุมระดับความเสี่ยง และภาพรวมผลการ
ควบคุมความเสีย่ งองค์การ (Corporate Risk) ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
สื่อ สารกับ คณะกรรมการตรวจสอบอย่า งสม่ าเสมอโดยการแลกเปลี่ย นความรู้ และข้ อ มูลเกี่ ยวกับ
ภาพรวมความเสีย่ ง และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบ หรื ออาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท
สนับสนุนให้ เกิดมีวฒ
ั นธรรมการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งสามารถจัดจ้ างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอคาแนะนาได้ ด้วยค่าใช้ จ่าย
ของบริ ษัท โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท

องค์ประกอบและคุณสมบัติ
3.1 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท
3.2 ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งได้ รับการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท
3.3 ให้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งประกอบด้ วย กรรมการบริ หารความเสีย่ งอย่างน้ อย 5 ท่าน ดังนี ้
3.3.1 กรรมการอิสระ 1 ท่านหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่บริ ษัทเห็นสมควรแต่งตัง้
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 ผู้อ านวยการหรื อ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสานัก บริ ห ารความเสี่ยงและกลยุทธ์ อ งค์ กร ด ารงตาแหน่งเป็ น
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3.5 ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื่นๆ อาจได้ รับเชิญให้ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อชี ้แจงรายละเอียดในงานที่เกี่ยวข้ องตามดุลย
พินิจของเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3.6 ให้ กรรมการบริ หารความเสี่ยงดารงตาแหน่งโดยมีวาระคราวละ 3 ปี กรรมการที่ดารงตาแหน่งจนครบ
วาระนันอาจได้
้
รับการเสนอชื่อและแต่งตังเข้
้ ามาใหม่ได้ โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัท
3.7 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง จะพ้ นจากตาแหน่งในกรณีตอ่ ไปนี ้
3.7.1 เมื่อพ้ นจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท อย่างไรก็ตามกรรมการบริ ษัทซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ
กรรมการบริ ษัทแล้ ว ได้ รับเลือกตังกลั
้ บมาเป็ นกรรมการบริ ษัทใหม่ ก็ให้ กรรมการบริ ษัทผู้นนด
ั ้ ารง
ตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสีย่ งต่อไป จนครบวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ผู้นนั ้
3.7.2 เมื่อคณะกรรมการบริ ษัท มีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
3.7.3 เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ง
3.7.4 ลาออก หรื อ เสียชีวิต
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3.7.5 ถ้ ากรรมการบริ หารความเสีย่ งพ้ นจากการเป็ นกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ก่อนครบระยะเวลาการ
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ยงไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม กรรมการบริ หารความเสี่ยงที่
ได้ รับการแต่งตังใหม่
้ จะอยู่ในตาแหน่งเป็ นระยะเวลาเท่าที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการบริ หารความ
เสีย่ งผู้ออกจากตาแหน่ง
4. การประชุม
4.1 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งประชุม อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้
4.2 เลขานุการจะต้ องนาส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้ กบั กรรมการบริ หารความเสี่ยงอย่างน้ อย 5 วันทาการ
ก่อนการประชุม
4.3 หัวข้ อการประชุม อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วย
4.3.1 การรับรองวาระการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งครัง้ ก่อน
4.3.2 รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามความคิดเห็นของที่ประชุมครัง้ ก่อน
4.3.3 รายงานความคืบหน้ าของแผนงานประจาปี สานักบริ หารความเสีย่ งและกลยุทธ์องค์กร
4.3.4 รายงานความคืบหน้ าแผนการจัดการความเสีย่ งระดับองค์การ
4.3.5 รายงานผลการควบคุมดัชนีชี ้วัดความเสีย่ งระดับองค์การ
4.3.6 รายงานความเสี่ยงและแผนการปฏิบตั ิการควบคุมความเสีย่ งระดับองค์การของบริ ษัทที่สาคัญ
4.3.7 รายงานความเสีย่ งและแผนปฏิบตั ิการควบคุมความเสีย่ งที่สาคัญของบริ ษัทย่อย (กลุม่ บริ ษัท)
4.3.8 รายงานประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารความเสี่ยงตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท
5. องค์ประชุม
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ ข องจ านวน
กรรมการบริ หารความเสี่ยงทังหมดที
้
่คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังจึ
้ งเป็ นองค์ประชุม ทังนี
้ ้ เลขานุการคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยงต้ องเข้ าร่ วมในการประชุมทุกครัง้ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการบริ หารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริ หารความเสี่ยงรายหนึง่
เป็ นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการบริ หารความเสี่ยงรายหนึ่งมี
หนึง่ เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่ กรรมการบริ หารความเสี่ยงซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
6. การรายงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงต้ อง
นาส่งรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบ ดังต่อไปนี ้
6.1 การสรุ ปผลการดาเนินงานตามกระบวนการบริ หารความเสี่ยง โดยจัดทาเป็ นวาระการประชุมเพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
6.2 รายงานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น จัดทาครัง้ ที่ 5.0

หน้า 18 ของ 45

คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน
1.

วัตถุประสงค์
เพื่อทาหน้ าที่กาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ ประธาน
กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ ให้ เป็ นไปโดยโปร่งใสและเหมาะสม

2.

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
2.1 ให้ มีคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนซึ่งได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท ประกอบไปด้ วย
กรรมการ ทังสิ
้ ้น อย่างน้ อย 3 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัททังสิ
้ ้น โดยอย่างน้ อย 1
คนจะต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และให้ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การเป็ นกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนโดยตาแหน่ง
ให้ ผ้ อู านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชีทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และให้ ที่ประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเลือกและแต่งตังกรรมการก
้
าหนดค่าตอบแทนท่าน
หนึง่ ทาหน้ าที่เป็ นประธาน ทังนี
้ ้ ควรเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
2.2 ให้ กรรมการกาหนดค่าตอบแทน ยกเว้ นประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ มีวาระดารงตาแหน่ง
คราวละ 2 ปี โดยกรรมการกาหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ อาจถูกเลือกเข้ ามาดารง
ตาแหน่งใหม่ก็ได้
2.3 กรรมการกาหนดค่าตอบแทน จะพ้ นจากตาแหน่งในกรณีตอ่ ไปนี ้
(1) เมื่อพ้ นจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท หรื อกรรมการอิสระ แล้ วแต่กรณี
(2) เมื่อคณะกรรมการบริ ษัท มีมติให้ ถอดถอน
(3) เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ง ตามข้ อ 2.2
2.4 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย
(2) ไม่เคยได้ รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้ ทา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อ บริ ษัทมหาชนจากัด
เพราะทุจริ ตต่อหน้ าที่

3.

บทบาท และหน้ าที่ของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
3.1 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษัท ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
3.2 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน มีหน้ าที่พิจารณากาหนด ค่าตอบแทน เงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ
โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการ
กิ จ การเชื อ้ เพลิ ง (FOC) ประธานกรรมการบริ ห าร กรรมการผู้ จัด การ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยและ
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คณะอนุกรรมการอื่นใดของบริ ษัท เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมัติหรื อให้ ความ
เห็นชอบเพื่อนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิตามแต่ละกรณี
3.3 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาก าหนดค่า ตอบแทนและเรื่ อ งอื่ น ๆ ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
3.4 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน มีอานาจในการว่าจ้ างที่ปรึ กษาทางวิชาชีพเฉพาะคราว เมื่อเห็นว่า
จาเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท โดยต้ องรายงานข้ อมูลของที่ปรึกษา รวมทัง้ ความเป็ นอิส ระหรื อไม่มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี
4.

หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทน
4.1 ให้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน พิจารณากาหนดค่าตอบแทน โดยคานึงถึง ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความจูงใจที่จะรักษาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพไว้
4.2 การกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เป็ นไปในแนวเดียวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท
และให้ อยู่ในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กบั ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการบริ ษัท โดยกรรมการ
บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม ขึ น้ ควรได้ รั บ ค่ า ตอบแทนเพิ่ ม ตามความ
เหมาะสมด้ วย
4.3 การกาหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ ให้ เป็ นไปตามหลักการและนโย
บายของคณะกรรมการบริ ษั ท โดยให้ พิ จ ารณาถึ ง คุณ สมบัติเ ฉพาะตัว เช่ น ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ในการทางาน ผลงานเด่นในอดีต ตลอดจนวิสยั ทัศน์ หรื อแนวทางในการบริ หารด้ วย

5.

การรายงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
การกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิ
บาล คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการกิจการเชือ้ เพลิง
(FOC) และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด ที่คณะกรรมการบริ ษัทอาจมีมติแต่งตังเพิ
้ ่มเติมขึน้ ภายหลัง รวมทัง้
ค่ า ตอบแทนของประธานกรรมการบริ ห าร กรรมการผู้จัด การตามสัญ ญาว่ า จ้ า ง รวมถึ ง เรื่ อ งอื่ น ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนนามติผลการพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว
เสนอต่อ ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษัท พิ จ ารณาอนุมัติ หรื อให้ ความเห็น ชอบเพื่ อน าเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิตามแต่ละกรณี

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
1.

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การสรรหากรรมการบริ ษัท และกรรมการผู้จดั การของบริ ษัท เป็ นไปโดยโปร่ งใส และนามาซึ่งบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ อันจะก่อให้ เกิดการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพ และก่อให้ เกิดการบริ หารกิจการที่ดีขึ ้นใน
บริ ษัท

2.

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
2.1 ให้ มีคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลซึ่งได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท ประกอบด้ วย
กรรมการ จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้ อย 1 คนต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และให้ กรรมการผู้จดั การ
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เป็ นกรรมการสรรหาและบรรษั ท ภิ บ าลโดยต าแหน่ง ให้ เ ลขานุก ารบริ ษั ท ท าหน้ า ที่ เ ป็ นเลขานุก าร
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลและให้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเลือกและ
แต่งตังกรรมการอิ
้
สระคนหนึง่ เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
2.2 ให้ กรรมการฯ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
2.3 ให้ กรรมการฯ พ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(1)
ลาออกจากการเป็ นกรรมการฯ โดยจะต้ องแจ้ งความจานงในการลาออกต่อประธานกรรมการ
บริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาแต่งตังกรรมการอื
้
่นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ น
กรรมการฯ แทน
(2)
ครบวาระการดารงตาแหน่งตามข้ อ 2.2 โดยกรรมการฯ ซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ อาจถูก
เลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกได้
(3)
พ้ นจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท อย่างไรก็ตาม หากเป็ นการพ้ นจากตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัท ตามวาระแล้ วได้ รับเลือกตังกลั
้ บมาเป็ นกรรมการบริ ษัทใหม่ ก็ให้ กรรมการบริ ษัทผู้นนั ้
ดารงตาแหน่งกรรมการฯ นัน้ ต่อไปจนครบวาระตามเดิม หากระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
กรรมการฯ ผู้นนยั
ั ้ งเหลืออยู่
(4)
คณะกรรมการบริ ษัท มีมติให้ ถอดถอน
(5)
ตาย
ถ้ ากรรมการฯ พ้ นจากการเป็ นกรรมการฯ ก่อนครบระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการฯ ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็
ตาม กรรมการฯ ที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้ จะอยู่ในตาแหน่งเป็ นระยะเวลาเท่าที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการฯ ผู้ออก
จากตาแหน่ง
3. อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
ก. ด้ านการสรรหา
3.1 คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ ด้ วยความเป็ นกลาง และเป็ นธรรม รวมถึงต้ อง
ไม่มีความขัดแย้ งในผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ ้น ในการปฏิบตั ิหน้ าที่
3.2 พิจารณาความเหมาะสมในด้ านจานวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท อย่างสม่าเสมอ และ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม
3.3 จัดทาข้ อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับสัญญาจ้ างผู้บริ หารในตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ โดยกาหนดวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี และกาหนดค่าตอบแทนโดยอ้ างอิงจากมติของคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
3.4 พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่ได้ กาหนดในหลักเกณฑ์นี ้ รวมทังตามกฎหมาย
้
หรื อ กฎระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และตาแหน่งกรรมการผู้จดั การของบริ ษัท ที่วา่ งลง
3.5 เมื่อได้ ทาการสรรหาเสร็ จสิ ้นแล้ ว คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะเสนอชื่อบุคคลผู้ได้ รับเลือก
จากการสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาในเรื่ องดังนี ้

นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น จัดทาครัง้ ที่ 5.0

หน้า 21 ของ 45

3.6

3.7
3.8

(1) พิจารณาแต่งตังกรณี
้
การสรรหาบุคคลเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษัท แทนกรรมการบริ ษัทที่วา่ ง
ลง นอกเหนือจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ หรื อ กรณี การสรรหาบุคคลเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การที่วา่ งลง
(2) พิ จ ารณาเสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ แต่ง ตัง้ กรณี ก ารสรรหาบุค คลเข้ าด ารงต าแหน่ ง แทน
กรรมการบริ ษัท ซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท
กรรมการฯ มีอานาจในการว่าจ้ างที่ปรึ กษาทางวิชาชีพเฉพาะคราว เมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
บริ ษัท โดยต้ องรายงานข้ อมูลของที่ปรึกษา รวมทังความเป็
้
นอิสระหรื อไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ และเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี
กรรมการฯ มีอานาจเชิญผู้บริ หารหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่ วมประชุม หรื อส่งเอกสารตามที่เห็น
ว่าเกี่ยวข้ องและจาเป็ น
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย

ข. ด้ านบรรษัทภิบาล
3.9
กาหนดขอบเขตและนโยบายบริ หารกิจการที่ดีและต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
อนุมตั ิ
3.10 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุ งนโยบายบริ หารกิจการที่ดีและต่อต้ านคอร์ รัปชั่น และนโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชั่น อย่างสม่าเสมอ อย่างน้ อยปี ละหนึ่ง (1) ครัง้ เพื่อให้ นโยบายบริ หารกิจการที่ดีและต่อต้ าน
คอร์ รั ป ชั่น และนโยบายต่อ ต้ านคอร์ รั ปชั่นของบริ ษัททัน สมัยและสอดคล้ อ งกับ แนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ และข้ อเสนอแนะของหน่วยงานที่
ทาหน้ าที่ในการกากับดูแลกิจการ และหากมีการแก้ ไขให้ นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
3.11 กากับ ดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม ตามนโยบายบริ หารกิจการที่ดีและต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และนโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ ตลอดจนให้ คาแนะนาแก่กรรมการและฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
และฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปด้ วยดี มีผลในทางปฏิบตั ิ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็ นไปตามความ
คาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
3.12 เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัท
เป็ นไปตามหลักการที่ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
3.13 กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะทางานบรรษัทภิบาล
4. การดาเนินการของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
4.1 ให้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลใช้ วิธีสรรหาด้ วยวิธีใดวิธีหนึง่ หรื อหลายวิธี ดังต่อไปนี ้
(1) การเสาะหา (Searching) จากบุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
บริ ษัท โดยอาจใช้ บริ ษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรื อ ฐานข้ อมูลกรรมการ (Director
Pool) หรื อ
(2) การเสนอชื่อจากกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสรรหา
และบรรษัทภิบาลกาหนด หรื อ
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4.2
4.3

(3) การดาเนินการด้ วยวิธีอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเห็นว่าเหมาะสม
ให้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษั ท ภิ บ าลเสนอชื่ อ ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วนและเหมาะสมให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
ให้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลพิจารณาความเหมาะสมในด้ านจานวน และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
(1)
จานวนของกรรมการบริ ษัท ต้ องไม่น้อยกว่า 11 และไม่เกิ น 15 คน ตามข้ อบังคับของบริ ษั ท
อย่างไรก็ตาม อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการบริ หารงานของ
บริ ษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อบังคับของ
บริ ษัท
(2)
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
(3)
มีกรรมการอิสระอย่างน้ อยตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทังตลาดหลั
้
กทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
(4)
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริ ษั ทควรประกอบด้ วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีความหลากหลายของทักษะด้ านต่างๆ ซึ่งสอดคล้ อง
และเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
(5)
มีการพิจารณาทักษะที่จาเป็ นซึ่งยังขาดอยู่ในคณะกรรมการจากตารางความรู้ ความชานาญ
(Board Skill Matrix) เพื่อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา

5.

การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
5.1 ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและบรรษั ท ภิ บ าล อย่ า งน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเป็ นผู้เรี ยกประชุม
5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษั ทภิบาลต้ องมีกรรมการสรรหาและบรรษั ทภิบาลมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการฯ ทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ ประชุม ในกรณี ที่ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการฯ
ซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการฯ คนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
5.3 การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
5.4 กรรมการฯ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการฯ ซึ่งมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่
เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด

6.

คุณสมบัติของผู้ได้ รับการสรรหา
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
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(4)

6.2

ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดย
ทุจริ ต หรื อความผิดทางอาญา
(5)
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรื อปลดออกจากงาน หรื อราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของ
รัฐ ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
(6)
ไม่เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็ นผู้บริ หาร
ตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ
(7)
ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรื อถูกดาเนินคดี ตามกฎหมายว่าด้ วย หลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ กฎหมายว่ า ด้ วยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ และธุ ร กิ จ
เครดิ ต ฟองซิ เอร์ กฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิ ชย์ กฎหมายว่า ด้ วยการประกันชี วิต
กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย หรื อกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทานอง เดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรื อกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย
นัน้ ทังนี
้ ้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อ
การบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
(8)
ไม่อ ยู่ร ะหว่า งการถูก กล่า วโทษ หรื อ ถูก ด าเนิ น คดี ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยการป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรื อ กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงาน
ที่มีอานาจตามกฎหมายนัน้
(9)
ไม่เคยต้ องคาพิพากษา หรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับ เนื่องจากการกระทาผิดตาม ข้ อ (7) และ (8)
(10) ในกรณีที่เคย หรื ออยูร่ ะหว่างการเป็ นคณะกรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนใด ต้ อง
ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่า มีเจตนาอาพรางฐานะทางการเงิน หรื อผลการดาเนินงานที่แท้ จริ ง
ของบริ ษัทจดทะเบียนนันๆ
้ หรื อของบริ ษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ ประชาชน หรื อไม่เคย
แสดงข้ อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้ อความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญอันควร
บอกให้ แ จ้ ง ในเอกสารใดๆ ที่ ต้ อ งเปิ ดเผยต่อ ประชาชน หรื อ ต้ อ งยื่ น ต่อ สานัก งาน หรื อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ในกรณี ที่ เ คย หรื อ อยู่ร ะหว่า งการเป็ นคณะกรรมการหรื อ ผู้บ ริ ห ารในบริ ษั ท ใด ต้ อ งไม่มี
พฤติกรรมที่แสดงว่า ในระหว่างเป็ นกรรมการหรื อ ผู้บริ หารของบริ ษัทนัน้ ได้ มีการละเลย
หน้ าที่ที่จะต้ องบริ หารและจัดการบริ ษัทดังกล่าวด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวังเพื่อ
รักษาประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัท และ ก่อให้ เกิดความเสียหาย หรื อ เสียประโยชน์ของบริ ษัท
หรื อผู้ถือหุ้นอย่างมีนยั สาคัญ หรื อทาให้ ตนเองหรื อบุคคลอื่นได้ รับประโยชน์อย่างมีนยั สาคัญ
(12) ในกรณี ที่ เ คยหรื อ อยู่ร ะหว่า งการเป็ นคณะกรรมการหรื อ ผู้บ ริ ห ารในบริ ษั ท ใด ต้ อ งไม่มี
พฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการทาหน้ าที่ตามสมควรในการตรวจสอบดูแลมิให้ บริ ษัทฝ่ า
ฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบัง คับของบริ ษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
ความรู้ ความสามารถ
(1)
มีความเป็ นผู้นา และมีวิสยั ทัศน์
(2)
มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ
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(3)
(4)

6.3

6.4

มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี หรื อบรรษัทภิบาล
ควรได้ รับการอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ได้ แ ก่ หลั ก สู ต ร Directors Certification Program ( DCP) หรื อ หลั ก สู ต ร Directors
Accreditation Program (DAP) หรื อหลั ก สู ต ร Audit Committee Program (ACP) หรื อ
หลักสูตรอื่นใดที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการบริ ษัท

จริ ยธรรม
(1)
เป็ นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต และมีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
(2)
มีความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษัท
(3)
สามารถอุทิศเวลาในการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ รวมทังมี
้ เวลา
อย่างเพียงพอในการดูแลการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนการติดตามการดาเนินงานของบริ ษัท
ความขัดแย้ งในผลประโยชน์
(1)
มีความตังใจในการระมั
้
ดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท ตลอดจนรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น
(2)
ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท

7.

คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการอิสระ
ผู้ได้ รับการสรรหาเป็ นกรรมการอิสระ นอกเหนือจากจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 6 แล้ ว ยังต้ องมีคณ
ุ สมบัติของ
กรรมการอิสระตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังตลาดหลั
้
กทรัพย์
กาหนด เว้ นแต่ในเรื่ องของการถือหุ้น โดยจะต้ องถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย

8.

คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการผู้จดั การ
คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการผู้จดั การให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

9.

การเกษี ยณอายุของกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
9.1 ให้ กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อสิ ้นวันสุดท้ ายของเดือนเกิด ซึง่ มีอายุครบ 77 ปี บริ บรู ณ์
9.2 ให้ กรรมการผู้จดั การเกษี ยณอายุเมื่อสิ ้นวันสุดท้ ายของเดือนเกิด ซึง่ มีอายุครบ 65 ปี บริ บรู ณ์

คณะกรรมการบริหาร
1.

2.

วัตถุประสงค์
อาศัยอานาจข้ อบังคับของบริ ษัท บริ การเชื ้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ข้ อ 27 วรรค 2 คณะกรรมการ
บริ ษัทจึงได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร เพื่อให้ การบริ หารกิจการ การเสนอแนะ การแก้ ปัญหาที่สาคัญ การ
ติดตามประเมินผลการดาเนินกิจการของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย มีประสิทธิภาพ เป็ นไป
ในแนวทางเดียวกัน และเป็ นไปตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ รวมทังเพื
้ ่อพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องสาคัญก่อนทีจ่ ะ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
การแต่งตัง้ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
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2.1

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
(1)
ผู้แทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท (ไม่ใช่กรรมการอิสระ) 1 คน
(2)
กรรมการผู้จัดการบริษัทเป็นกรรมการบริหารโดยตาแหน่ง
(3)
ผู้อานวยการฝ่ายการเงินและบัญชีบริษัทเป็นกรรมการบริหารโดยตาแหน่ง
(4)
กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อยเป็นกรรมการบริหารโดยตาแหน่ง

2.2

วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการบริหาร
(1)
ให้กรรมการบริหาร มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทั้งนี้ กรรมการบริหารดังกล่าวอาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
(2)
ในระหว่างการดารงตาแหน่งกรรมการบริหารตามวาระ หากมีกรรมการบริหารที่เป็น
ผู้แทนจากคณะกรรมการบริษัทพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งไม่ว่าด้วย
เหตุใดก็ตาม ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารแทน ตาแหน่งที่ว่าง
ลง และให้กรรมการบริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อยู่ในตาแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการบริหารผู้ที่พ้นจากตาแหน่งที่ ตนแทน เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
บริหารที่เหลืออยู่ไม่เกิน 90 วัน คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาไม่แต่งตั้งกรรมการบริหาร
แทนตาแหน่งที่ว่าง ก็ได้
(3)
ในระหว่างการดารงตาแหน่งกรรมการบริหารตามวาระ หากมีกรรมการบริหารตามข้อ (2) (3)
(4) ว่างลง ให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งแทนบุคคลดังกล่าว เป็นกรรมการบริหารอยู่ใน ตาแหน่งเป็น
ระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารผู้ที่พ้นจากตาแหน่งที่ตนแทน
(4)
ให้กรรมการบริหารพ้นจากตาแหน่งในกรณีต่อไปนี้
เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริหารตามข้อ 2.2 (1)
-

เมื่อพ้นจากตาแหน่งกรรมการบริษทั หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัท/บริษัทย่อย หรือ
ฝ่ายบริหารของบริษัท

3.

-

เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง

-

ตายหรือลาออก

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
3.1
3.2
3.3
3.4

ให้นโยบายและพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทแต่ละบริษัท
กากับดูแล และติดตามความคืบหน้า รวมทั้งประเมินผลการดาเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
มีอานาจในการเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณา
ในเรื่องที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางานได้ตามความเหมาะสม
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3.5
3.6

3.7
4.

พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองผู้อานวยการและผู้อานวยการฝ่ายของบริษัทหรือเทียบเท่า โดยการ
เสนอชื่อจากกรรมการผู้จัดการ
แต่งตั้งพนักงานบริษัทหรือผู้ที่มีความเหมาะสมซึ่งเป็นพนักงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่บาฟส์
ถือหุ้น เพื่อเป็นผู้แทนบริษัทไปดารงตาแหน่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่บาฟส์ถือหุ้น รวมถึงการถอดถอนจากตาแหน่งดังกล่าวด้วย
แต่งตั้งพนักงานบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อบริษัทที่บาฟส์ถือหุ้น เพื่อเป็นผู้แทนของแต่ละบริษัท
ไปดารงตาแหน่ง ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท รวมถึงการถอดถอนจากตาแหน่งดังกล่าวด้วย
ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร
4.1
มีอานาจอนุมัติสั่งการด้านงบประมาณและการเงิน(Budget and Finance) ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล(Human Resources) ตามคู่มืออานาจอนุมัติสั่งการที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
4.2
มีอานาจในการทานิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของ
บริษัทตามคู่มืออานาจอนุมัติสั่งการ
4.3
พิจารณากลั่นกรองการใช้จ่ายเงินเพื่อดาเนินการต่างๆในส่วนที่เกินกว่าอานาจหรือเกินกว่าวงเงิน
อนุ มั ติ ข องกรรมการผู้ จั ด การ และในส่ ว นที่ เ กิ น วงเงิ น ของประธานกรรมการบริ ห าร ให้ น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4.4
กลั่นกรองแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงของโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทและ
บริษัทย่อย
4.5
ให้คาแนะนาในการแก้ไขปัญหาสาคัญเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลของบริษัทและบริษัทย่อย
4.6
พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆของบริษัทและบริ ษัทย่อย โดยนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4.7
ให้ประธานกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการบริษัท ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการบริษัท ว่างลง และยังไม่สามารถสรรหากรรมการผู้จัดการบริษัทคนใหม่ได้ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1) เกษียณอายุ
(2) เมื่อพ้นจากการดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการตามสัญญาจ้างผู้บริหารในตาแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการ
(3) เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
(4) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
(6) เมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
(7) ตายหรือลาออก
4.8
การดาเนินงานใดๆที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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5.

6.

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
5.1
คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยอย่างน้อยต้องมีการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง และกรรมการบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอ
5.2
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย กึ่ง
หนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
5.3
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหาร
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5.4
การลงมติของคณะกรรมการบริหารกระทาได้โดยการถือตามเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการลงมติใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารต้องรายงานกิจกรรม
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

คณะผู้บริหาร (Management)
1.

องค์ประกอบของคณะผู้บริ หาร คณะผู้บริ หารประกอบด้ วย
(1)
กรรมการผู้จดั การ
(2)
ผู้อานวยการฝ่ าย หรื อเทียบเท่า
โดยกรรมการผู้จดั การเป็ นประธานในที่ประชุมคณะผู้บริ หาร และให้ ผ้ ชู ่วยผู้อานวยการสานักกรรมการผู้จดั การ
ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุมคณะผู้บริ หาร

2.

อานาจหน้ าที่ของคณะผู้บริ หาร
2.1
พิจารณาเสนอแนะนโยบาย เป้าหมายการบริ หาร และการดาเนินงานของบริ ษั ท ในระยะยาวแก่
คณะกรรมการบริ ษัท
2.2
กาหนดแผนกลยุทธ์ และวางแผนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
2.3
พิจารณากลัน่ กรอง และนาเสนองบประมาณการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท แก่ คณะกรรมการบริ ษัท
2.4
ติดตาม ตรวจสอบ และกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท และหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อ
ปรับเปลีย่ นแผนงานของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
2.5
ส่งเสริ มและพิจารณาอนุมตั ิการปรับปรุ งและพัฒนาระบบงาน รวมทังแนวทาง
้
การปฏิบตั ิงานในการ
บริ หารธุรกิจให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
2.6
ประเมินผลการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัท เปรี ยบเทียบกับแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย สรุ ปวิเคราะห์ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาข้ อเสนอแนะนโยบายและเป้าหมายของบริ ษัท

3.

การประชุมของคณะผู้บริ หาร
การประชุมคณะผู้บริ หารของบริ ษัท ได้ กาหนดให้ มีขึ ้นเป็ นประจาทุกเดือนๆ ละ 1 ครัง้

4.

เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมของคณะผู้บริ หาร
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4.1
4.2
5.

เลขานุการที่ประชุมแจ้ งกาหนดการประชุม และจัดทาหนังสือเชิญประชุม พร้ อมเอกสารประกอบการ
ประชุมแจกจ่ายให้ กบั คณะผู้บริ หาร 3 วันก่อนการประชุม
เลขานุก ารที่ ป ระชุม จดบัน ทึก การประชุม และจัด ท าร่ า งรายงานการประชุม ส่ง ให้ ค ณะผู้บ ริ ห าร
พิจารณาก่อนจัดพิมพ์ฉบับจริ ง ส่งให้ คณะผู้บริ หารภายใน 10 วัน หลังจากการประชุม

การรายงานของคณะผู้บริ หาร
5.1
คณะผู้บริ หารจะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้ องโดยพลัน หาก
เกิ ดเหตุการณ์ หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ ทุจริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝื นกฎหมายหรื อมีการ
กระทาทีผ่ ิดปกติอื่น ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
5.2
คณะผู้บริ หารมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ แนวทางการแก้ ไขปั ญหา และรายงาน
ความคืบหน้ าในการดาเนินการ เข้ าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้ อง
ภายในระยะเวลาอันควร
ทังนี
้ ้ แนวทางปฏิบตั ิการรายงานของคณะผู้บริ หารดังกล่าวจะมีการทบทวน ให้ มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ

คณะอนุกรรมการกิจการเชือ้ เพลิง
1.

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วกับ การดาเนิ น การ และการจัด การระบบเติม เชื อ้ เพลิง อากาศยาน ตามที่ ก าหนดไว้ ใน
หลักเกณฑ์วา่ ด้ วย คณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิง

2.

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิง
2.1 กรรมการผู้จัด การแต่งตัง้ บุคคลผู้ได้ รั บการเสนอชื่ อ ตามข้ อ (1) ถึ ง (3) เป็ นคณะอนุกรรมการกิ จการ
เชื ้อเพลิง คณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิงจะประกอบด้ วยสมาชิกไม่เกิน 11 คน ซึง่ ประกอบด้ วย
(1) พนักงานระดับผู้บริ หารของบริ ษัท จานวน 1 คน เสนอชื่อโดยกรรมการผู้จดั การของบริ ษัท
(2) ผู้แทนจากบริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) จานวน 1 คน
(3) ผู้แทนจากแต่ละบริ ษัท ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และเป็ นผู้ใช้ บริ การระบบเติมเชื ้อเพลิงอากาศยาน
ของบริ ษัท ยกเว้ น บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) จานวนบริ ษัทละ 1 คน รวมกันไม่เกิน 9 คน
คณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิง ต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความชานาญ และมีประสบการณ์ ในกิจการ
บริ การเชื ้อเพลิงเป็ นอย่างดี
2.2 ให้ คณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิงดารงตาแหน่งวาระ 2 ปี อนุกรรมการที่ดารงตาแหน่งจนครบวาระนัน้
อาจได้ รับการเสนอชื่อ และแต่งตังเข้
้ ามาใหม่ได้
2.3 ในกรณีที่ตาแหน่งอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิงว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ นิติ
บุคคลที่เสนอชื่อบุคคลตามข้ อ 2.1 (1) ถึง (3) ซึ่งเป็ นผู้เสนอชื่ออนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิงที่วา่ งลง เสนอ
ชื่อผู้แทนของนิติบคุ คลนันให้
้ กรรมการผู้จดั การแต่งตังให้
้ เข้ ามาทาหน้ าที่แทนอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิง
ที่ว่างลง ผู้แทนที่เข้ าทาหน้ าที่อนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิงจะอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ ยงั เหลืออยู่
ของอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิงที่ตนแทน
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2.4 ให้ คณะอนุกรรมการกิจการเชือ้ เพลิงเลือกและแต่งตังอนุ
้ กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานดารงตาแหน่งได้
คราวละ 2 ปี การเลือกและแต่งตังประธาน
้
ให้ เลือกจากอนุกรรมการตามข้ อ 2.1 (2) ถึง (3)
2.5 คณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิงมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัท ตามที่กรรมการผู้จดั การของบริ ษัท จะ
กาหนด ซึง่ อาจจะกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อ
จะให้ มีผลตลอดไป จนกว่ากรรมการผู้จดั การจะมีมติให้ เปลีย่ นแปลงก็ได้
3.

อานาจหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิง
3.1 ให้ คาปรึ กษาแนะนาแก่ฝ่ายบริ หารของบริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริ ษัท ในเรื่ องทางเทคนิค ที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินการ และการจัดการระบบเติมเชื ้อเพลิงอากาศยาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นที่มนั่ ใจว่าการดาเนินการ และ
การจัดการของระบบเติมเชือ้ เพลิงอากาศยานเป็ นที่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่ างกาย และทรัพย์สินของบุคคล
และ/หรื อ เพื่อให้ การดาเนินการ และการจัดการระบบเติมเชื ้อเพลิงอากาศยานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้ มาตรฐาน
3.2 ให้ คาปรึ กษาในการจัดทาคู่มือ BAFS Aviation Quality Control and Operation Manual ระเบียบวิธีการ
ตรวจสอบ (Inspection Procedures) และการแก้ ไขปรับปรุงคูม่ ือและระเบียบดังกล่าว รวมถึงการฝึ กอบรม
ด้ านเทคนิค ด้ านการแก้ ปัญหา และด้ านวิศวกรรมจากผู้ใช้ หรื อบุคคลภายนอก
3.3 พิจารณาให้ ความเห็นเกี่ ยวกับคาร้ องขอ หรื อข้ อเสนอที่เกี่ยวกับการดาเนินการและการจัดการระบบเติม
เชื ้อเพลิงอากาศยานที่เสนอโดยบริ ษัท หรื อผู้ใช้ บริ การระบบเติมเชื ้อเพลิงอากาศยาน
3.4 พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าเป็ นผู้ใช้ บริ การระบบเติมเชื ้อเพลิงอากาศยาน ทังนี
้ ้ภายใต้ บงั คับของ
หลักเกณฑ์วา่ ด้ วยการรับผู้ใช้ บริ การระบบเติมเชื ้อเพลิงอากาศยานรายใหม่
3.5 ทบทวนและกาหนดแหล่งที่มาทางการเงินของผู้ใช้ บริ การระบบเติมเชื ้อเพลิงอากาศยาน

4.

การประชุมของคณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิง
4.1 จัดให้ มีการประชุมคณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิงอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
4.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ต้ องมีอนุกรรมการ หรื อผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
คณะอนุกรรมการฯ จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
4.3 ในการประชุมคณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อพลิง อนุกรรมการอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมและ
ออกเสียงแทนตนได้ หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานคณะอนุกรรมการ ก่อนผู้รับมอบฉันทะ
เข้ าประชุม
4.4 การวินิจฉัยของที่ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิงให้ ถือเอาเสียงข้ างมาก ของคณะอนุกรรมการฯ
ที่เข้ าร่ วมประชุม โดยอนุกรรมการคนหนึง่ รวมทังประธาน
้
มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่มีคะแนน
เสียงเท่ากัน ประธานไม่มีสทิ ธิออกเสียงชี ้ขาด

5.

การรายงานของคณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิง
ให้ คณะอนุกรรมการกิจการเชือ้ เพลิงรายงานเรื่ องทุกเรื่ องที่คณะอนุกรรมการฯ ได้ พิจารณาตัดสิ นให้ กรรมการ
ผู้จัดการของบริ ษัทรั บทราบ อนุมัติ หรื อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบ หรื ออนุมัติ แล้ วแต่กรณี
คณะกรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิที่จะเพิกถอน หรื อกลับมติ หรื อการตัดสินใดๆ ของคณะอนุกรรมการกิจการเชื ้อเพลิง

นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น จัดทาครัง้ ที่ 5.0

หน้า 30 ของ 45

คณะกรรมการความยั่งยืน
1. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการความยัง่ ยืน คือ
1.1 เพื่อกาหนดกรอบนโยบายความยัง่ ยืนและกลยุทธ์ของกลุม่ บริ ษัทตามกรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือ
การดาเนินงานที่เป็ นเลิศ เน้ นคุณภาพการบริ การที่ดี ด้ วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด และเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบคุณค่าตามความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
1.2 เพื่อกากับและดูแลกิจการให้ ดาเนินการสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
1.3 เพื่อกากับดูแลให้ มีการนานโยบายความยัง่ ยืนไปปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับบริ บทของแต่ละบริ ษัท โดยคานึงถึงผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียทุกฝ่ ายในการดาเนินงานเป็ นสาคัญ
1.4 เพื่อติดตามการดาเนินการให้ เกิดการปฏิบตั ิงาน ให้ สอดคล้ องและไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้ างการเติบโต
อย่างยัง่ ยืนทังกลุ
้ ม่ บริ ษัท
1.5 เพื่อกากับดูแลให้ มีการรายงานและการเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้ วนโปร่งใส และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
2. อานาจหน้ าที่
2.1 กาหนดกรอบนโยบายความยัง่ ยืนของกลุม่ บริ ษัท และระบบการบริ หารจัดการที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับ
ของชุมชนและสังคม
2.2 รับผิดชอบกาหนดขอบเขตการจัดทารายงานความยัง่ ยืน
2.3 กากับดูแลให้ การดาเนินการสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.4 แต่งตังคณะท
้
างานที่สอดคล้ องกับความยัง่ ยืนของกลุม่ บริ ษัทเพื่อสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการความ
ยัง่ ยืนได้ ตามความเหมาะสม
2.5 ติดตามการดาเนินการของคณะทางานที่แต่งตังให้
้ ปฏิบตั ิงานและสอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกัน
3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
3.1 คณะกรรมการความยัง่ ยืนได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท
3.2 ประธานคณะกรรมการความยัง่ ยืนได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท
3.3 ให้ คณะกรรมการความยัง่ ยืน ประกอบด้ วยกรรมการความยัง่ ยืน ดังนี ้
3.3.1 ประธานกรรมการบริ หาร 1 ท่าน
3.3.2 กรรมการผู้จดั การ 1 ท่าน
3.3.3 กรรมการผู้จดั การหรื อฝ่ ายบริ หาร บริ ษัทย่อย(กลุม่ บริ ษัท) บริ ษัทละ 1 ท่าน
3.4 ผู้อานวยการหรื อผู้ช่วยผู้อานวยการสานักพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสื่อสารองค์กร ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการความยัง่ ยืน
3.5 ผู้เข้ าร่วมประชุมอื่นๆ อาจได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมประชุมเพื่อชี ้แจงรายละเอียดในงานที่เกี่ยวข้ องตามดุลยพินิจ
ของเลขานุการคณะกรรมการความยัง่ ยืน
3.6 ให้ กรรมการความยัง่ ยืนดารงตาแหน่งโดยมีวาระคราวละ 3 ปี กรรมการที่ดารงตาแหน่งจนครบวาระนันอาจ
้
ได้ รับการเสนอชื่อและแต่งตังเข้
้ ามาใหม่ได้ โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัท
3.7 คณะกรรมการความยัง่ ยืน จะพ้ นจากตาแหน่งในกรณีตอ่ ไปนี ้
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3.7.1 เมื่อพ้ นจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท อย่างไรก็ตามกรรมการบริ ษัทซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ
กรรมการบริ ษัทแล้ ว ได้ รับเลือกตังกลั
้ บมาเป็ นกรรมการบริ ษัทใหม่ ก็ให้ กรรมการบริ ษัทผู้นนด
ั ้ ารง
ตาแหน่งกรรมการความยัง่ ยืนต่อไป จนครบวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการความยัง่ ยืนผู้นนั ้
3.7.2 เมื่อคณะกรรมการบริ ษัท มีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
3.7.3 เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ง
3.7.4 ลาออก หรื อ เสียชีวิต
3.7.5 ถ้ ากรรมการความยั่งยืน พ้ นจากการเป็ นกรรมการความยั่งยืน ก่อนครบระยะเวลาการดารง
ตาแหน่งกรรมการความยัง่ ยืนไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม กรรมการความยัง่ ยืนที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
จะอยูใ่ นตาแหน่งเป็ นระยะเวลาเท่าที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการความยัง่ ยืนที่ออกจากตาแหน่ง
4. การประชุม
4.1 คณะกรรมการความยัง่ ยืนประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้
4.2 เลขานุการจะต้ องนาส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้ กบั กรรมการความยัง่ ยืนอย่างน้ อย 5 วันทาการก่อน
การประชุม
4.3 หัวข้ อการประชุม อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วย
4.3.1 การรับรองวาระการประชุมคณะกรรมการความยัง่ ยืนครัง้ ก่อน
4.3.2 รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามความคิดเห็นของที่ประชุมครัง้ ก่อน
4.3.3 รายงานความคืบหน้ าของแผนงานกลยุทธ์ความยัง่ ยืนประจาปี
4.3.4 รายงานประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับความยัง่ ยืนตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
5. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการความยัง่ ยืน ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการความ
ยัง่ ยืนทังหมดที
้
่คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังจึ
้ งเป็ นองค์ประชุม ทังนี
้ ้ เลขานุการคณะกรรมการความยัง่ ยืนต้ องเข้ าร่วม
ในการประชุมทุกครัง้ ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการความยัง่ ยืนไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ กรรมการความยัง่ ยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการความยัง่ ยืนรายหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี ้ขาด
ของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการความยัง่ ยืนรายหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้ น แต่ กรรมการความ
ยัง่ ยืนซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
6. การรายงาน
คณะกรรมการความยั่งยืน มีความรั บผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการความยั่งยืนต้ องนาส่ง
รายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบ ดังต่อไปนี ้
6.1 การสรุปผลการดาเนินงาน โดยจัดทาเป็ นวาระการประชุมเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทปี ละ 2 ครัง้
6.2 รายงานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
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ข้ อ 1.2 กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
บริ ษัทกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืนโดยเป็ นวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่สอดคล้ องกับการสร้ างคุณค่าให้ ทงกิ
ั ้ จการ ลูกค้ า ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และสังคมโดยรวม ตลอดจนกากับดูแลให้
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของบริ ษัทมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการความยั
้
ง่ ยืน เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายความยัง่ ยืน และระบบการบริ หารการจัดการที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
ข้ อ 1.3 เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

บริ ษัทกาหนดหลักเกณฑ์ให้ มีการทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ทังในเรื
้ ่ องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการ
ที่เป็ นอิสระ ที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
บริ ษัทกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ กาหนดองค์ประกอบและ
การดาเนินงานของกรรมการให้ เอื ้อต่อการใช้ ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
บริ ษัทกาหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ ได้ คณะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ
สอดคล้ องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
เป็ นผู้พิจารณาโครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทนให้ มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้ คณะกรรมการ
นาพาองค์กรให้ ดาเนินงานตามเป้าหมายทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
บริ ษัทกาหนดหลักเกณฑ์ให้ กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
บริ ษัทกาหนดหลักเกณฑ์ ให้ มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง และมีความเข้ าใจถูกต้ องตรงกัน
บริ ษัทจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิ หน้ าที่ประจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
รายบุคคล โดยนาผลประเมินไปใช้ สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้ าที่
บริ ษั ท ก าหนดหลัก เกณฑ์ ในการให้ ค วามรู้ ความเข้ าใจแก่ค ณะกรรมการเกี่ ยวกับ บทบาทหน้ าที่ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ กรรมการทุกคนได้ รับการ
เสริ มสร้ างทักษะและความรู้สาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
บริ ษัทมีกระบวนการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและสามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ นได้ โดยจัดให้ มีเลขานุการบริ ษัทที่มีความรู้ และประสบการณ์ ที่เหมาะสม รวมทังได้
้ เปิ ดเผย
คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษัทในรายงานประจาปี และบน website ของบริ ษัท

ข้อ 1.4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
บริ ษัทได้ มีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง ให้ มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และคุณ ลัก ษณะที่ จ าเป็ นต่อ การขับ เคลื่ อ นองค์ ก รไปสู่เ ป้ าหมาย ตลอดจนมี ก ารก าหนดโครงสร้ าง
ค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการบริ หารและพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทให้
มีจานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม
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ข้อ 1.5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
1.

2.

บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ และสนับ สนุน การสร้ างนวัต กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มูล ค่า แก่ ธุ ร กิ จ ควบคู่ไ ปกับ การสร้ าง
คุณประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยกาหนดให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทดูแลและติดตามให้ ฝ่ายบริ หารนาแผนดาเนินการ (operational plan) ไปปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
เป้ าหมาย และแผนกลยุท ธ์ (strategies) ของบริ ษั ท โดยมี ก ารจัด สรรทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล คานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายได้ อย่างยัง่ ยืน
การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบของบริ ษัท
2.1 การปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า หรื อผู้ค้า/ผู้ขาย หรื อเจ้ าหนี ้/เจ้ าหนี ้ค ้า
ประกัน (พันธมิตรทางธุรกิจ) พนักงาน สังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้ อม ผู้กากับดูแล และคูแ่ ข่ง ดังนี ้
2.1.1 ผู้ถือหุ้น: บริ ษัทปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตเป็ นธรรม ดาเนินธุรกิจเพื่อสร้ างความมัง่ คัง่
ยัง่ ยืนและให้ ผลตอบแทนที่ดีแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างสม่าเสมอ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
สม่าเสมอและครบถ้ วน และ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ รวมทังเสนอวาระ
้
หรื อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
2.1.2 ลูกค้ า : บริ ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า อย่างเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า โดยมีการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาที่มีต่อลูกค้ า ปฏิบตั ิต่อลูกค้ าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม มุ่งมัน่ สร้ างความพึงพอใจ
และความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ าเพื่อให้ ได้ รับบริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพ ดาเนินธุรกิจการบริ การตามมาตรฐานสากล
ตรงต่อเวลาและมีความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้ อมูลและความลับของลูกค้ า
2.1.3 คู่ค้า หรื อผู้ค้า/ผู้ขาย หรื อเจ้ าหนี/้ เจ้ าหนี ้ค ้าประกัน (พันธมิตรทางธุรกิจ) : บริ ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ต่อพันธมิตรทางธุรกิ จโดยมีขนั ้ ตอนในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจน เป็ นรู ปธรรม โดยต้ องมีคุณสมบัติ
ตามที่บริ ษัทกาหนดและสามารถปฏิบตั ิตามขัน้ ตอน หรื อกระบวนการตามที่บริ ษัทกาหนด สาหรับการ
คัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ต้องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามสัญญาที่มีต่อคู่
ค้ า หรื อผู้ค้า/ผู้ขาย ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย และปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้/เจ้ าหนี ้ค ้าประกัน
อย่างเสมอภาค เคร่ งครัดและเป็ นธรรม โดยเฉพาะเรื่ องเงื่อนไขค ้าประกัน การบริ หารเงินทุนและการชาระ
หนี ้ รวมทังไม่
้ เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตกับคู่ค้า ผู้ค้า/ผู้ขาย หรื อเจ้ าหนี/้ เจ้ าหนี ้ค ้า
ประกัน
2.1.4 พนักงาน : บริ ษัทตระหนักว่าพนักงานของบริ ษัททุกคนเป็ นส่วนสาคัญในการดาเนินธุรกิจ โดยบริ ษัทได้
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพพนักงานมีจริ ยธรรมให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทัง้
ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของพนักงาน
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2.1.5 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม : บริ ษัทได้ คานึงถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
ตามกรอบความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนชุมชนโดยรอบบริ ษัท และการสนับสนุนสังคมโดยรวม รวมทัง้ มี
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม โดยแบ่งเป็ นการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน เพื่อส่งเสริ ม
ศาสนา และวัฒ นธรรมของชุม ชน เพื่ อ เชื่ อ มโยงและส่ง เสริ ม ให้ ชุม ชนมี ค วามเป็ นอยู่ที่ ดี ขึน้ และการ
สนับสนุนหน่วยงานที่เสียสละในการทาประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
และมี ป ระสิท ธิ ภาพต่อ เหตุก ารณ์ ที่ มีผลกระทบต่อ สังคม ชุม ชนและสิ่ง แวดล้ อ ม อัน เนื่ อ งมาจากการ
ดาเนินงานของบริ ษัท และให้ ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2.1.6 ผู้กากับดูแล: บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้ อกาหนดต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบ
ธุรกิจโดยดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบ และ
สนับสนุนในการปกป้องสิทธิมนุษยชน
2.1.7 คู่แข่ง: บริ ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อคู่แข่ง โดยดาเนินธุรกิจตามหลักปฏิบตั ิสากลที่ดีอย่างเป็ นธรรม
ด้ วยการปฎิบตั ิตามข้ อกาหนด กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้ องกับการค้ า
2.2

ระบบการจัดการของบริ ษัท
บริ ษัทได้ ดาเนินงานตามระบบการจัดการมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบบริ หารคุณภาพและ
ระบบการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยให้ ความสาคัญอย่างยิ่งในเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อมในการทางานและได้ กาหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้ อมในการทางานเพื่อใช้ เป็ นหลักในการปฏิบตั ิงาน ในด้ านระบบบริ หารคุณภาพ บริ ษัทได้ ให้ บริ การ
น ้ามันอากาศยาน โดยคานึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้ าและ
ได้ กาหนดนโยบายคุณภาพ เพื่อใช้ เป็ นหลักในการปฏิบตั ิงาน ในด้ านระบบการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
บริ ษัทได้ มุ่งเน้ นการให้ บริ การอย่างต่อเนื่องและการบริ หารจัดการที่เหมาะสมในภาวะวิกฤต โดยได้ กาหนด
นโยบายบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อใช้ เป็ นหลักในการปฏิบตั ิงาน

2.3

การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมและการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้
เกิ ด ประโยชน์ สูงสุด โดยค านึง ถึ งผลกระทบต่อ สิ่ง แวดล้ อ ม และได้ ติด ตามประเมิน ผลกระทบ และก าหนด
มาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิ ดขึน้ อย่างมีระบบ โดยบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน และจัดตัง้ คณะทางานลดโลกร้ อน (Green Committee) เพื่อดาเนินการด้ านการจัดการพลังงานให้
สอดคล้ องกับนโยบายอนุรักษ์ พลังงาน รวมทัง้ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายสิ่งแวดล้ อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการมุง่ มัน่ ดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมุ่งมัน่ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมตลอดกระบวนการดาเนินการของธุรกิจเพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้ อมที่อาจเกิดขึ ้น ตลอดจนปลูกฝั งจิตสานึกการรักษาสิง่ แวดล้ อมให้ กบั พนักงาน
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2.4

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่จะไม่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัท และทุกคนปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่ องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดย
2.4.1 ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริ มให้ พนักงานใช้ สทิ ธิและเสรี ภาพตามรัฐธรรมนูญ
2.4.2 ปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื ้นฐานของศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ และให้ ความเคารพต่อสิทธิ ส่วนบุคคล
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิตอ่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ เนื่องจากความเหมือนหรื อความแตกต่าง ไม่
ว่าจะทางกาย หรื อจิตใจ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความเห็นทางการเมือง หรื อเรื่ อง
อื่นใด
2.4.3 สนับสนุนในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ ตรวจตราดูแลมิให้ ธุรกิจของตนเข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
การล่ว งละเมิด สิท ธิ มนุษยชน เช่ น ไม่สนับ สนุน การบังคับใช้ แรงงาน (forced labor) ต่อ ต้ า นการใช้
แรงงานเด็ก (child labor) เป็ นต้ น
2.4.4 ส่งเสริ มให้ มีการเฝ้ าระวังการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านสิทธิมนุษยชนภายในบริ ษัท และกระตุ้นให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

2.5

ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์
บริ ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่จะไม่ล่วงละเมิดทรั พย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ โดยกาหนดให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิ จในเรื่ องทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อ
ลิขสิทธิ์ ตามหลักการ ดังนี ้
2.5.1 ปกป้องทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริ ษัท และหลีกเลีย่ งการละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลอื่น
2.5.2 ปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย ข้ อบังคับและข้ อผูกพันตามสัญญาทังหมด
้
เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาของบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้ าและข้ อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ
2.5.3 ไม่ละเมิดหรื อนาสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลอื่นไปใช้ ในทางที่ผิด
2.5.4 ในกรณีที่งานอันมีลขิ สิทธิ์หรื อทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอื่นใดเกิดขึ ้น จากการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ลิขสิทธิ์
หรื อทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเหล่านันย่
้ อมตกเป็ นของบริ ษัท

3.

บริ ษัทจัดให้ มีนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ บริ ษัทมีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้ องกับความต้ องการของกิจการ รวมทังดู
้ แลให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ ใ นการสนับ สนุน และพัฒ นาการด าเนิ น ธุ ร กิ จ การบริ ห ารความเสี่ย ง รวมถึ ง เพื่ อ ให้ กิ จ การสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการใช้ ทรัพยากรและการบริ หารจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
สอดคล้ องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี

ข้อ 1.6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
1.

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล
และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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2.

บริ ษัทกาหนดมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ ้นได้
ระหว่างบริ ษัท กับฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรใน
ทรัพย์สิน ข้ อมูลและโอกาสของบริ ษัท และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษัทในลักษณะที่ไม่
สมควร ดังนี ้
2.1 บริษัทเก็บรักษาข้อมูลภายใน รวมทั้งมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
หาผลประโยชน์ ให้ แก่ ตนเองหรื อผู้ อื่ น ในทางมิช อบซึ่ง เป็ นการเอาเปรี ยบผู้ ถือ หุ้ น อื่น เช่ น การซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การนาข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและ
ผู้ บ ริ ห ารซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยรวม เป็ น ต้ น โดยได้ มี ก ารก าหนดเรื่ อ งการรั ก ษา
ผลประโยชน์และความลับของบริษัทไว้ในคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทและกาหนดเรื่อง
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณ
ธุรกิจ รวมทั้งกาหนดบทลงโทษกรณีที่พนักงานฝ่าฝืนอีกด้วยโดยได้มีการแจ้งให้กรรมการผู้บริหาร และ
พนักงานได้รับทราบถึงข้อกาหนดดังกล่าว
2.2 บริษัทกาหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนการ
ประกาศผลการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส และ 1 วันหลังจากเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ สาหรับการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า ของกรรมการและผู้บ ริหาร บริษัทแจ้งให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหารรายงานเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ ได้บรรจุ
วาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง รวมทั้งมีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของ
บริษัทไว้ในรายงานประจาปี
2.3 บริษัทกาหนดให้ก ารซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานที่ใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัท พนักงานดังกล่าวต้อง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการถัดจากวันที่เกิดรายการและได้บรรจุวาระไว้
ในการประชุมฝ่ายบริหารทุกเดือน
2.4 บริ ษั ท ก าหนดหลัก เกณฑ์ เ กี่ ย วกับ การรายงานการมี ส่ว นได้ เ สี ย ของกรรมการและผู้บ ริ ห าร โดยให้
คณะกรรมการและผู้บริ หารเปิ ดเผยข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยแนวทางดังกล่าว
สอดคล้ องกับลักษณะของธุรกิจ กฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง รวมทังกรรมการและผู
้
้ บริ หารต้ อง
รายงานข้ อมูลส่วนได้ เสียมายังบริ ษัททุกครัง้ ที่มีก ารเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริ ษัทกาหนดให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการติดตามข้ อมูลดังกล่าว
2.5 บริ ษัทกาหนดแนวทางเพื่อไม่ให้ กรรมการ หรื อผู้บริ หารที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื อมีส่วนเกี่ยวข้ องเข้ าร่ วม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริ ษัทกับ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื อมีส่วนเกี่ยวข้ อง
ดังกล่าว โดยก่อนเริ่ มประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ ประธานกรรมการจะแจ้ งให้ กรรมการที่มีส่วนได้
เสียในเรื่ องนัน้ ๆ แจ้ งต่อที่ประชุมและกรรมการท่านนัน้ จะออกจากห้ องประชุมและไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในวาระดังกล่าว
2.6 บริ ษัทมีโครงสร้ างการถื อหุ้ นแบบไม่ซับซ้ อนและรายการระหว่างกันที่เกิ ด ขึน้ เกื อ บทัง้ หมดเป็ นการท า
รายการตามปกติธุรกิจ
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2.7
3

บริ ษัทยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯและสานักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์
การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้ มาจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้ น
บริษัทกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อ
บุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบัติ รวมทั้งมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชี้
เบาะแส/ข้อร้องเรียน

ข้อ 1.7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
1.

บริษัทได้มีการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มี หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทาหน้าที่ในการ
สื่ อ สารกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มีส่วนได้ ส่ว นเสี ยอื่ นให้เ ป็น ไปอย่างเหมาะสม เท่ า เที ย มกั น และทั น เวลา โดยมี การ
ดาเนินการ ดังนี้
1.1 การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท
บริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญต่างๆ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี
(แบบ 56-2) และผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ตามแนวทางที่หน่วยงานกากับ
ดูแลเป็ นผู้กาหนด และบริ ษัทได้ ปรับปรุงข้ อมูลในเว็บไซต์ให้ ครบถ้ วน และเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
1.2 การจัดทารายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อทาหน้ าที่สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงิน
และการดาเนินงานอย่างถูกต้ อง เพียงพอ รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทยังได้ จดั ทารายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในการจัด ทารายงานทางการเงิ น ซึ่งครอบคลุมเรื่ องสาคัญตามข้ อพึง ปฏิบัติ สาหรั บ
กรรมการบริ ษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ เสนอแนะไว้
1.3 ช่องทางในการเปิ ดเผยข้ อมูล
1.3.1 บริ ษั ท ตระหนักถึงความสาคัญ และส่งเสริ ม การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา
โปร่ งใส ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ข องบริ ษัท ระบบการเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็ บ ไซต์ ข องสานัก งาน ก.ล.ต. Opportunity Day การแถลงข่า วต่อ สื่อ มวลชน
Company Site Visit, Analyst Meeting การจัดส่งเอกสารให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์ เป็ นต้ น
1.3.2 บริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเ่ ป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัด
ให้ มีแผนกกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว
1.3.3 บริ ษัทได้ จดั ให้ มีแผนกลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นตัวแทนในการสือ่ สารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้ อง ในการให้ ข้อมูล การดาเนินการ และการลงทุนของบริ ษัท
ด้ วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ ว และเข้ าถึงได้ ง่าย
1.4 บริ ษัทกาหนดนโยบายการสือ่ สารและเปิ ดเผยข้ อมูล เพื่อให้ การสือ่ สารและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
เป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี หลักเกณฑ์และข้ อกาหนดการเปิ ดเผยข้ อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นผู้ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถใน
การชาระหนี ้ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับฐานะและแนวโน้ มปั ญหาทางการเงินของบริ ษัท รวมถึงเสนอ
แผนในการแก้ ปัญหา ภายใต้ การคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
3. บริ ษัทมีการจัดทารายงานความยัง่ ยืน ซึง่ เป็ นไปตามกรอบการรายงานของ GRI (Global Reporting Initiative)
ข้อ 1.8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
บริ ษัทสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท และเคารพสิทธิ ของผู้ถือหุ้น ทุกกลุม่
รวมถึงดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย โปร่ งใส มีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี ้
1 การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน ได้ แก่ การมี
ส่วนแบ่งในกาไรของบริ ษัท การได้ รับข่าวสาร ข้ อมูลของบริ ษัทอย่างเพียงพอ การเข้ าร่ วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิออก
เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท
เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน เป็ นต้ น
1.2 บริ ษัทคานึงถึงสิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดยได้ ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิท ธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานตามกฎหมาย ได้ แก่ การให้ ข้อมูล
สาคัญที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท การจัดให้ มีบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร ( MD&A)
เพื่ออธิบายผลการดาเนินงานทุกไตรมาส และการเผยแพร่ขา่ วสารผ่าน BAFS Newsletter เป็ นต้ น
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทมี ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยจานวนมากพอสมควรซึ่งจะก่อให้ เกิดการถ่วงดุลระหว่างผู้ถือ
หุ้นรายย่อยและรายใหญ่ โดยไม่เอื ้อให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งหรื อกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งสามารถควบคุมสิทธิออกเสียง
หรื อควบคุมบริ ษัทได้ และส่งผลให้ เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดีในระดับผู้ถือหุ้น รวมทังไม่
้ มีการถือหุ้นไขว้ ในกลุม่
บริ ษัท และไม่มีโครงสร้ างการถือหุ้นแบบปิ รามิด
2 การประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 บริ ษัทกาหนดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นปี ละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ โดยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุ ด กรรมการผู้จดั การ กรรมการ รวมทังผู
้ ้ บริ หาร
ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ได้ เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม
2.2 บริ ษัทจัดให้ มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิ ดเผยไว้ ใน
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3 การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
3.1 บริ ษัทมอบให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทเป็ นผู้จดั ส่ง
หนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนการประชุม 21 วัน อย่างไรก็ตาม ได้ เผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวซึ่ง
เป็ นข้ อมูลเดียวกับที่บริ ษัทจัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นและใช้ ในการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทอย่างน้ อย 30 วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ า รวมทังได้
้ มี
การประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่ น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอก
กล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
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3.2 หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้ วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการ
ประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องเสนอเพื่อทราบ หรื อเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ
วัตถุประสงค์และเหตุผล พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการ ข้ อบังคับบริ ษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่
แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดของเอกสารที่ผ้ ถู ือหุ้นจะต้ องนามาแสดงในวันประชุมและวิธีการเข้ าร่วมประชุม
ทังนี
้ ้ เพื่อรักษาประโยชน์และอานวยความสะดวกในการสือ่ สารสาหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริ ษัทได้ จดั ทาเอกสารที่
เกี่ยวข้ องกับการประชุมเป็ นภาษาอังกฤษด้ วย
3.3 บริ ษัทคานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริ มการใช้ สทิ ธิและไม่ละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิ โดยได้ นาเสนอเรื่ องที่สาคัญให้
ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ แ ละบรรจุเ รื่ อ งต่า ง ๆ ที่ สาคัญ อย่า งครบถ้ ว นตามกฎหมาย ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯและข้ อบังคับของบริ ษัท
3.4 ในหนังสือเชิญประชุมมีวาระการประชุมที่สาคัญตามที่กฎหมายกาหนดเป็ นเรื่ องๆ อย่างชัดเจน เพื่อนาเสนอผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
4 การอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้น
4.1 บริ ษัทมีนโยบายในการอานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้น ทังนั
้ กลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และราย
ย่อย เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
4.2 บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
ผ่านทางเลขานุการบริ ษัท โดยได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบพร้ อมกับการนาส่งหนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
4.3 บริ ษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่ผ้ ูถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่ วมประชุมได้ ง่าย รวมทัง้ ได้ อานวยความ
สะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเที ยมกันทุกราย ด้ วยการจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่คอยดูแลต้ อนรับและให้ ความสะดวก
อย่างเพียงพอ
4.4 บริ ษัทเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนการประชุม 2 ชัว่ โมง ไม่จากัดสิทธิในการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น
ที่มาสาย โดยได้ อานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมอย่างเต็มที่
4.5 บริ ษัทใช้ ระบบบาร์ โค้ ดที่แสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้ จดั พิมพ์ไว้ บนแบบฟอร์ มลงทะเบียน เพื่อ
อานวยความสะดวก รวดเร็ ว และ แม่นยาในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล
4.6 บริ ษัทให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นที่มาร่ วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่ มแล้ ว มีสิทธิ ออกเสียง หรื อลงคะแนนในระเบียบ
วาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติ
5 การดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
5.1 ก่อนเริ่ มการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะแนะนาคณะกรรมการ ผู้บริ หารและชี ้แจงกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการประชุม
5.2 บริ ษัทจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็นและตังค
้ าถามในที่ประชุม
5.3 บริ ษัทดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
5.4 บริ ษัทมีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
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6 การดาเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
6.1 บริ ษัทมีการเปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมผลการลงคะแนนเสียงโดยแจ้ งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯและ
เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 9.00 น. ของวันรุ่งขึ ้นภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
6.2 หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติจ่ายเงิ นปั นผล บริ ษัทจะได้ ประสานงานกับบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้ถือหุ้นได้ รับสิทธิเงินปั นผลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
6.3 บริ ษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะบันทึกรายชื่อ
และตาแหน่งของกรรมการที่เข้ าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น คาชี ้แจงของ
กรรมการและผู้บริ หาร รวมทังมติ
้ ที่ประชุมไว้ อย่างชัดเจน ซึ่งแยกเป็ นคะแนนที่เห็ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออก
เสียง โดยได้ จดั ส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่
รายงานดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
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หมวดที่ 2 จรรยาบรรณธุรกิจ
หลักการ
บริษัท ได้จัดให้มี “จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัตเิ พื่อให้บรรลุภารกิจในการดาเนินงานของบริษัท ซึง่ ได้มีการกาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย จรรยาบรรณกรรมการบริษัท จรรยาบรรณพนักงาน การติดตามดูแลให้มี
การปฏิบัติตาม และบทลงโทษ
อนึ่ง จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการบริษัทและพนักงานทุกคนต้องดารงตนและ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามคู่มือนโยบายและระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท สาหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทางวินัย
นอกจากนี้ บริษัทย่อยนาจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ไปปรับใช้เพื่อเป็นข้อกาหนดการปฏิบัติของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อยตามความเหมาะสมของบริบทองค์กรและลักษณะการประกอบธุรกิจ

หมวดที่ 3 จรรยาบรรณสาหรับคู่ธุรกิจ
หลักการ
บริษัทมีความตั้งใจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ธุรกิจดาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและให้มีการกากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั โดยบริษัทได้กาหนด “จรรยาบรรณ
สาหรับคู่ธุรกิจ” เพื่อใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการดาเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทกับคู่ธรกิจ
หมวดที่ 4 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น
หลักการ
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และเพื่อให้การดาเนินการทางธุรกิจที่อาจมี
ความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทา “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น”
เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยกาหนดให้กรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัท กรรมการและพนักงานของบริษัทย่อยปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทั้งต่อ
บริษัท ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อนและต่อคนรู้จัก รวมถึง การสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นไปยังบริษัทร่วมด้วย
แนวปฏิบตั ิ
การบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม
 การบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมจะต้องมีวตั ถุประสงค์ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ว่า
การกระทาดังกล่าวไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสาหรับการคอร์รัปชั่น และการกระทาในนามบริษัทเท่านั้น
 ไม่รับหรือจ่าย สินบน รวมทั้งไม่ทาธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรมในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินการโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติทเี่ อื้อประโยชน์ต่อกัน หรือ
หวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
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 ผู้รับการบริจาคหรือการสนับสนุน หากเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด
โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมจะต้องมีใบรับรองหรือหลักฐานที่น่าเชื่อถือและสามารถ
ตรวจสอบได้
 การบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเป็นไปตามคู่มืออานาจการอนุมตั ิสั่งการ เรื่องการบริจาค
เพื่อการกุศลและการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม
การช่วยเหลือทางการเมือง
บริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุน
หรือให้การช่วยเหลือทางการเมือง และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
การให้และรับของขวัญ
 ไม่รับ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอค่าตอบแทน หรือจ่ายสินบนในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จา่ ยอื่นที่ไม่
เหมาะสม ไม่วา่ จะเป็นการดาเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติทเี่ อื้อประโยชน์ต่อตน
บริษัท หรือผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
 การรับของขวัญต้องกระทาอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัท
 การให้ของขวัญต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ฟุ่มเฟือย หรือผิดศีลธรรม ประเพณีอันดีงามและกฎหมายในท้องถิ่นนั้น
 การให้ของขวัญเป็นไปตามคูม่ ืออานาจการอนุมัติสั่งการ เรื่อง การให้ของขวัญ
การเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรอง
 การเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรองต้องเป็นการเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรองอันจาเป็นตามธรรม
เนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไปและเพื่อเป็นประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ในลักษณะที่ไม่เกินกว่าเหตุสัมพันธ์ปกติจาก
บุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท และมีความสมเหตุสมผล

 ไม่จ่ายค่ารับรอง อันรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสารสาหรับการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ การศึกษาดูงาน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อจูงใจให้ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นกระทาการอันมิชอบด้วย
หน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท
 ไม่รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์หรือรับเชิญไปงานเลี้ยงประเภทสังสรรค์ หรืองานเลี้ยงรับรอง รวมถึงการรับเชิญไปดู
งานที่บุคคลภายนอกเสนอตัวเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ หรือรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากบุคคลภายนอก
เพื่อให้มีผลต่อการตัดสินใจดาเนินธุรกิจร่วมกัน หรือตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ หรือมุ่งหวังผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท
 การเลี้ยงรับรองเป็นไปตามคู่มืออานาจการอนุมัติสั่งการ เรื่อง การเลี้ยงรับรอง
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การแจ้งเบาะแส
บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทาผิดจรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท การกระทาผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่า
เทียมกันผ่านช่องทาง ดังนี้
(1) ผู้บังคับบัญชาทีต่ นเองไว้ใจในทุกระดับ
(2) คณะทางานบรรษัทภิบาล
(3) ทางจดหมาย
ประธานกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด(มหาชน)
เลขที่ 171/2 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
(4) ทาง e-mail โดยส่งมาที่ ec@bafs.co.th หรือ ac@bafs.co.th
(5) เว็บไซต์บริษัท www.bafsthai.com
ทั้งนี้ บริษัทไม่สนับสนุนให้พนักงานแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสื่อมวลชน หรือสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็น
ช่องทางนอกเหนือจากที่กาหนดข้างต้น
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
 บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เป็นความลับ
 ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มี
ความเหมาะสมและเป็นธรรม
 บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทาผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น จะได้รับการพิจารณา
โทษทางวินัยตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท สาหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทางวินัย หรือ
ได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยหากการกระทานั้นผิดกฎหมาย อนึ่ง หากพนักงานต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น สามารถสอบถามได้ที่ผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น หรือคณะทางาน
บรรษัทภิบาล หรือผู้จัดการแผนกกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยบริษัทมีนโยบายจะไม่เปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด
 บริษัทจะแจ้งผลไปยังผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนภายใน 30 วัน หลังจากดาเนินการตามกระบวนการเสร็จสิ้น
การสอบถามหรือเสนอแนะ
หากมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น ติดต่อได้ที่คณะทางาน
บรรษัทภิบาล หรือเลขานุการบริษัท โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด
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หมวดที่ 5 การบริหารความเสีย่ ง
หลักการ
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในการเป็นเครื่องมือบริหาร
จัดการควบคุมความเสี่ยงที่มีความเพียงพอและเหมาะสม อยู่ในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) รวมทั้งมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทาให้บริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน เพื่อมุ่งสู่การดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
หมวดที่ 6 ความยั่งยืน
หลักการ
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อความยั่งยืน ตามกรอบการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือการดาเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส ด้วยคุณภาพการบริการที่ดี ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย
สูงสุด และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบคุณค่าตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้กาหนดไว้ใน
นโยบายความยั่งยืน
หมวดที่ 7 การจ่ายเงินปันผล
หลักการ
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สารอง
ตามกฎหมาย และสารองอื่นๆ โดยคานวณจากกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท
หมวดที่ 8 JV Core Principle
หลักการ
บริษัทเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บและเติมน้ามันอากาศยาน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อาจเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวของลูกค้าได้
บริษัทจึงต้องมีกระบวนการและขั้นตอนในการใช้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลเพื่อมิให้ข้อมูลที่อ่อนไหวดังกล่าวมี ก า ร
แลกเปลี่ยนหรือถูกเปิดเผย โดยจากัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการเปิดเผยเท่าที่จาเป็นสาหรับการดาเนินการหรือตามที่
กฎหมายหรือผู้กากับดูแลกาหนดไว้เท่านั้น
หมวดที่ 9 บทลงโทษ
หลักการ
กรรมการบริษัทและพนักงานทุกคนต้องดารงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูก
พิจารณาโทษทางวินัยตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท สาหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทาง
วินัย กรรมการหรือพนักงานจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย

นโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น จัดทาครัง้ ที่ 5.0
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