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บทนาํ 

 บริษัท บริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจ โดยยึดถือ

ปฏิบตัิตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นโยบายการ

กาํกับดูแลกิจการ นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยเช่ือมั่นว่าจะสามารถนาํพาบริษัทใหบ้รรลุ

เป้าหมาย และเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทัง้สรา้งความมั่นใจต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่าย โดยกาํหนดเป็น

นโยบายบริหารกิจการท่ีดีและต่อตา้นคอรร์ปัชั่น เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนกังานมาใชเ้ป็นหลกัปฏิบตัิใน

การดาํเนินงาน 

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีนโยบายกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรตัง้แตปี่ 2545  และไดม้ีการ

ปรบัปรุงเนือ้หาใหม้ีความเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหน้โยบายดงักลา่วของบริษัททนัสมยั และสอดคลอ้งกบัแนวทาง

ปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และขอ้เสนอแนะของหน่วยงานท่ีทาํ

หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกิจการ  โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2558 ไดม้ีมติอนุมตัิการปรบัปรุงนโยบาย 

และไดเ้ปลีย่นช่ือเป็น นโยบายบรรษัทภิบาล ทัง้นี ้บรษัิทไดย้กเลกินโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และใชน้โยบายความ

ยั่งยืนแทน ในปี 2559  คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2559 ไดม้ีมติอนมุตัิการปรบัปรุงนโยบายกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของ

บริษัท  และไดเ้ปลี่ยนช่ือจาก นโยบายบรรษัทภิบาล เป็น นโยบายบริหารกิจการท่ีดีและต่อตา้นคอรร์ปัชั่น โดยในปี 

2560  คณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 5/2560 ไดม้ีมติอนมุตัิการปรบัปรุงนโยบายบรหิารกิจการท่ีดีและต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของ

บรษัิทใหม้ีความสอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี (CG CODE 2560) ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ โดยในปี 2561 บริษัทไดม้ีการปรบัปรุงนโยบายบริหารกิจการท่ีดีและต่อตา้นคอรร์ปัชั่นใหม้ีความ

สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธแ์ละกลยทุธค์วามยั่งยืนของบรษัิท และในปี 2562 บรษัิทไดม้ีการปรบัปรุงนโยบายบรหิารกิจการ

ท่ีดีและต่อตา้นคอรร์ปัชั่นใหม้ีความสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งและในปี 2563 สถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) ในฐานะเลขานกุารของแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย 

(Thai Private Sector Collective Against Corruption: CAC) ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับ

มาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น ดงันัน้ บริษัทจึงไดท้าํการปรบัปรุงนโยบายบริหารกิจการท่ีดีและต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของบรษัิท 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิของ CAC ท่ีไดม้ีการปรบัปรุงใหม ่นอกจากนี ้บริษัทยงัไดม้ีการปรบัปรุงวิสยัทศันแ์ละพนัธ

กิจ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธก์ลุม่บรษัิทท่ีไดม้ีการปรบัปรุงใหม ่

เน่ืองดว้ยในปี 2565 บริษัทไดจ้ดัใหม้ีนโยบายสิทธิมนษุยชน รวมทัง้ มีการปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท 

กฏบตัรคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง กฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดแูล

ความยั่งยืน และคา่นิยมองคก์ร คณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 5/2565 ไดม้ีมติอนมุตัิการปรบัปรุงในเรือ่งดงักลา่ว รวมทัง้ ได้

มีการเปลีย่นช่ือนโยบายบรหิารกิจการท่ีดีและตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น เป็น นโยบายบรหิารกิจการท่ีดี  
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คาํนิยาม 

บรษัิท  หมายถึง บรษัิท บรกิารเชือ้เพลงิการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการบรษัิท  หมายถึง กรรมการบรษัิท บรกิารเชือ้เพลงิการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

บรษัิทยอ่ย หมายถึง บริษัทหรือนิติบคุคลท่ี บริษัท บริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ถือหุน้มากกวา่รอ้ยละ 50  

บรษัิทรว่ม หมายถึง บรษัิทท่ีบรษัิท บรกิารเชือ้เพลงิการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)หรอืบรษัิทย่อย

ถือหุน้รวมกนัตัง้แตร่อ้ยละ 20 แตไ่มเ่กินรอ้ยละ 50  

พนกังาน หมายถงึ บคุคลผูซ้ึง่ตกลงทาํงานใหก้บับรษัิทโดยไดร้บัคา่จา้ง รวมถงึพนกังานซึง่บริษัท

ไดแ้จง้เป็นหนงัสือแตแ่รกว่าใหท้ดลองปฏิบตัิงาน และพนกังานดงักลา่วอยู่ระหวา่งการ

ทดลองปฏิบตัิงานตามระยะเวลาท่ีบริษัทกาํหนดไว ้ตามแตล่กัษณะและสภาพของงาน 

(พนกังานทดลองงาน) และพนกังานท่ีผ่านระยะเวลาทดลองงานแลว้ และไดร้บัการ

ยืนยันจากบริษัทใหเ้ป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งมีสิทธ์ิไดร้บัค่าจ้างในวันหยุดประจาํ

สปัดาห ์(พนกังานประจาํ) 

การจา้งพนกังานรฐั  หมายถึง การท่ีบุคคลผูเ้ป็นหรือเคยเป็นเจา้หนา้ท่ีของรฐั/นักการเมือง/ท่ีปรึกษาของ

หน่วยงานรฐั เขา้ไปทาํงานเป็นลกูจา้งในภาคเอกชน และอาจอาศยัความสมัพนัธห์รือ

ขอ้มลูภายในไปเอือ้ประโยชนแ์ก่ภาคเอกชนหรอืก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ของการปฏิบตัิหนา้ท่ีของหน่วยงานของรฐัหรือองคก์รกาํกับดูแลธุรกิจกับบริษัทท่ีอยู่

ภายใตก้ารดแูล โดยผลของการกระทาํนัน้มุ่งหวงัใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางธุรกิจท่ีไม่

เป็นธรรม หรือการกาํหนดนโยบายเอือ้ประโยชนต์่อเอกชนท่ีอดีตเจา้หนา้ท่ีของรฐันัน้

ทาํงานให ้

 เจา้หนา้ท่ีของรฐั  หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่งการเมือง ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินซึ่งมีตาํแหน่ง

หรือเงินเดือนประจาํ พนกังานหรือบคุคลผูป้ฏิบตัิงานในรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานของ

รฐั ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ินซึ่งมิใช่ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง เจ้า

พนักงานตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี และใหห้มายรวมถึงกรรมการ 

อนกุรรมการ ลกูจา้งของสว่นราชการ รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานของรฐั และบคุคลหรอื

คณะบคุคลซึง่ใชอ้าํนาจหรอืไดร้บัมอบหมายใหใ้ชอ้าํนาจทางการปกครองของรฐัในการ

ดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดัตัง้ขึน้ในระบบราชการ 

รฐัวิสาหกิจ หรอืกิจการอ่ืนของรฐั 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ หมายถึง การกระทาํหรอืสถานการณท่ี์กรรมการ/พนกังานมีผลประโยชนส์ว่นตนมากจน

มีผลต่อการตดัสินใจหรือการปฏิบตัิหนา้ท่ีในตาํแหน่งของกรรมการ/พนกังานนัน้ และ

สง่ผลกระทบตอ่ประโยชนข์องบรษัิท ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
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สทิธิมนษุยชน (Human Rights)  หมายถึง สิทธิท่ีมีโดยธรรมชาติของมนษุยท์กุคน โดยไม่คาํนึงถึงความแตกตา่งทางกาย 

จิตใจ เชือ้ชาต ิสีผิว เพศ ภาษา ศาสนา การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม 

สถานะทางสงัคม ทรพัยส์ิน หรือเรื่องอ่ืนใดตามกฎหมาย นอกจากนี ้ทกุคนยงัมีความ

เสมอภาค เสรีภาพ และมีสิทธิไดร้บัความคุ้มครองให้พน้จากการเป็นทาสและการ

ทรมาน การคา้มนุษย ์การล่วงละเมิด การใชแ้รงงานบงัคบัและการใชแ้รงงานเด็ก มี

อิสระในการแสดงความเห็น การแสดงออก รวมทัง้สทิธิในการทาํงาน ไดร้บัคา่ตอบแทน

ท่ีเหมาะสม โดยปราศจากการเลอืกปฏิบตั ิ   

 

 

วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจ 

วิสัยทัศน ์(Vision)  

เติมเต็มโลกดว้ยธุรกิจท่ียั่งยืน 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. พนักงาน 

พฒันาศกัยภาพการทาํงานระดบัมืออาชีพ และใหค้วามมั่นใจในคณุภาพชีวิตการทาํงานอยา่งมีความสขุ 

2. ลูกค้า 

 สรา้งความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยมุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด ของผลิตภัณฑแ์ละบริการในระดับ

มาตรฐานสากล 

3. ผู้ถอืหุ้น 

สง่มอบผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม สรา้งความมั่งคั่งอยา่งยั่งยืนดว้ยการบรหิารผลประกอบการท่ีดีและการเจรญิเติบโต

อยา่งนา่เช่ือถือ 

4. พันธมิตรทางธุรกิจและคู่แข่ง 

 ดาํเนินธุรกิจรว่มกนัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี หลกักฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งทางการคา้อยา่งเป็นธรรม 

มุง่สรา้งความไวว้างใจและความรว่มมือท่ีดีในระยะยาว 

5. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 เป็นองคก์รท่ีประกอบกิจการดว้ยความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และมีสว่นรว่มในการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตท่ียั่งยืน 

6. เจ้าหนี้และสถาบันการเงนิ 

คาํนงึถึงและปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีมีตอ่เจา้หนีแ้ละสถาบนัการเงินอยา่งเครง่ครดัและมีวินยัทางการเงินท่ีดี 

7. ผู้กาํกับดูแลและภาครัฐทีเ่กี่ยวข้อง 

มีการปฏิบตัิท่ีดี ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยความรบัผิดชอบ ถกูตอ้งและโปรง่ใส 
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ค่านิยมองคก์ร 
1. หลักการ 

 บรษัิทถือเป็นภาระหนา้ท่ีสาํคญัประการหนึง่ท่ีดาํเนินการใหพ้นกังาน ปฏิบตัิตามคา่นิยมองคก์รท่ีบรษัิท กาํหนด

ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

1) เพ่ือใหเ้ป็นแนวปฏิบตัิของพฤติกรรมท่ีดี สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ความสามารถหลกั และเปา้หมาย

การดาํเนินธุรกิจ และใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้องคก์ร  

2) เพ่ือสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งพนกังานทกุระดบั 

3) เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการพฒันา และปรบัปรุงการทาํงานใหม้ีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

 

2. นโยบาย 

 คา่นิยมองคก์ร คือ คณุคา่ทางพฤติกรรมท่ีพนกังาน BAFS GROUP ยดึมั่นและถือปฏิบตัิโดยทั่วกนั ซึง่สอดคลอ้ง

กบัปรชัญาการดาํเนินธุรกิจของกลุม่บรษัิท ไดแ้ก่ G R O U P โดยมีคาํอธิบายดงันี ้

 

G :  Growth Mindset มุ่งม่ันเรียนรู้  

มีทศันคตเิชิงบวก เช่ือมั่นในความสามารถ มั่นใจวา่ทกุอยา่งเป็นไปได ้พรอ้มพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 

 

R :  Resilience สู้ได้ทุกปัญหา  

พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง ยืดหยุน่และไมย่อ่ทอ้ตอ่ปัญหาหรอือปุสรรค ควบคมุอารมณไ์ดท้กุสถานการณ ์

 

O :  Optimization สร้างสรรคพั์ฒนา  

บรหิารทรพัยากรใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ สรา้งสรรคน์วตักรรม และปรบัปรุงงานใหม้ีประสทิธิภาพอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

U :  Unity รู้คุณค่าสามัคคี  

ผนกึกาํลงัเป็นหนึง่เดียว เปิดใจรบัฟังพรอ้มปฏิบตัิงานรว่มกบัผูอ่ื้น ใหเ้กียรติและยอมรบัในความแตกตา่ง 

 

P :  Professional ทํางานเต็มทีแ่บบมือโปร 

มุง่เนน้ความเป็นมืออาชีพ ยดึมั่นในสิง่ท่ีถกูตอ้ง ปฏิบตัิงานดว้ยความปลอดภยั รกัษามาตรฐานดา้นคณุภาพและ

ดาํเนินการโดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม  

 

ในกรณีท่ีพนักงานพบขอ้สงสยัในการปฏิบัติหรือการตีความในค่านิยมองคก์รนี ้พนักงานควรปรึกษาหารือ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้ตอ่ไป 
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บรษัิท บรกิารเชือ้เพลงิการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและ

ตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น อนัเป็นปัจจยัหลกัในการเสรมิสรา้งใหบ้รษัิทมรีะบบการปฏิบตัิงานท่ีมปีระสทิธิภาพ และเป็นพืน้ฐานของ

การเติบโตท่ียั่งยืน จึงไดย้ึดมั่นในการดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจ ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้พงึปฏิบตัิท่ีดีสาํหรบักรรมการบรษัิทจดทะเบียน และหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้

ยดึมั่นในความรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่ายและสภาพแวดลอ้ม โดยมีความรบัผิดชอบตอ่ผลการตดัสินใจและ

การกระทาํของตน (Accountability) มีความโปรง่ใสและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา (Transparency) ปฏิบตัิต่อทกุฝ่าย

อย่างเสมอภาคและยตุิธรรม (Equitable Treatment) มุ่งสรา้งคณุค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย (Long-

Term Value-Added Creation to Stakeholders)  และส่งเสริมการปฏิบัติ ท่ี เ ป็นเลิศ (Promotion of Best Practices) 

รวมทัง้ยดึมั่นจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท มาใชใ้นการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งโปรง่ใส  

บรษัิทจึงไดก้าํหนดแนวปฏิบตัิ อนัประกอบดว้ยสาระสาํคญั 8 หมวด ดงัตอ่ไปนี ้

หมวดที่ 1 หลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 

ข้อ 1.1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นําที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

อยา่งยั่งยนื 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในฐานะผูน้าํขององคก์รท่ีตอ้งกาํกบัดแูลให้

องคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี โดยคาํนึงถึงประโยชนข์องผูส้ว่นไดส้ว่นเสียทกุภาคสว่น  เพ่ือสรา้งคณุค่าแก่กิจการอย่าง

ยั่งยืน โดยครอบคลมุถึงผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรมและรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่น

เสยี พฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบตอ่สิง่แวดลอ้ม รวมถึงสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตก้ารเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ 

ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุริตตอ่องคก์ร และดแูลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชมุผู้

ถือหุน้ มติคณะกรรมการบริษัท และนโยบายต่างๆของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดก้าํหนดหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อยและฝ่ายบริหารอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือใหม้ีการปฏิบตัอิยา่งมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล ดงัมีรายละเอียด ตอ่ไปนี ้

 

คณะกรรมการบริษัท 

1. องคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรษัิท 

1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งแต่งตัง้และถอดถอน

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการทัง้หมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ี

กฎหมายกาํหนด  

1.2 ผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท จะตอ้งเป็นผูบ้รรลนิุติภาวะ มีอายไุม่เกิน 74 ปีบริบรูณ ์และมี

สขุภาพแข็งแรง 

1.3 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดไว ้เวน้

แตเ่ป็นไปตามภายใตบ้งัคบัในขอ้ 3.3 
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1.4 ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการโดยเสียงขา้งมาก ทัง้นี ้

ประธานกรรมการจะดาํรงตาํแหนง่ไดค้ราวละ 2 ปี  

1.5 ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่โดยเสียงขา้ง

มาก ทัง้นี ้กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่จะดาํรงตาํแหนง่ไดค้ราวละ 4 ปี   

2. ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

ประธานกรรมการเป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และไม่มี

ความสมัพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อาํนาจ และหนา้ท่ีท่ีแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดย

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และทาํหนา้ท่ีตา่งๆ ดงันี ้

2.1 พิจารณากาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกบักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ และดูแลให้

กรรมการบริษัทไดร้บัขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชุมเพ่ือใหก้รรมการ

บรษัิทสามารถตดัสนิใจไดอ้ยา่งหมาะสม 

2.2 เป็นผูน้าํของคณะกรรมการบรษัิท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

2.3 ดาํเนินการประชมุคณะกรรมการบรษัิทตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎหมาย 

2.4 จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ และสง่เสรมิใหก้รรมการบรษัิททกุคนอภิปราย แลกเปลีย่นความคิดเห็นไดอ้ยา่ง

เต็มท่ี เป็นอิสระ และใชด้ลุยพินิจอยา่งรอบคอบ โดยคาํนงึถึงผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่ายอยา่งครบถว้น 

2.5 สรุปมติท่ีประชมุและสิง่ท่ีจะตอ้งดาํเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 

2.6 กาํหนดใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษัิทโดยไมม่กีรรมการบรษัิทท่ีมาจากฝ่ายจดัการ 

2.7 เป็นผูน้าํในการประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมายโดยจดัสรร

เวลาใหเ้หมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดแูลใหม้ีการ

ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส 

2.8 สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบตัิตามนโยบายบรหิารกิจการท่ีดี และ จรรยาบรรณธุรกิจ 

2.9 การเสริมสรา้งความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และ

ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ  

2.10 กาํกบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและการจดัการอยา่งโปรง่ใสในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2.11 กาํกบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม 

2.12 กํากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ

กรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และบรรลวุตัถุประสงคต์าม

แผนงานท่ีกาํหนดไว ้

2.13 ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

2.14 การดแูลใหม้ั่นใจวา่ กรรมการทกุคนมีสว่นรว่มในการสง่เสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม และ

การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เป็นหวัหนา้และผูน้าํคณะผูบ้ริหารของบริษัทรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ใน

การบรหิารจดัการ เพ่ือใหบ้รรลตุามนโยบายและแผนกลยทุธข์องบรษัิทท่ีไดก้าํหนดไว ้
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3. วาระการดาํรงตาํแหนง่ของกรรมการ 

3.1 ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหนง่ 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการคนท่ีอยูน่าน

ท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหนง่ใหมก็่ได ้

3.2 นอกจากการพน้ตาํแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหนง่เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตัิ หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

(4) ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

(5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

3.3 ในกรณีท่ีตาํแหน่งว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือก

บคุคลคนหนึง่ ซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุ

คราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกวา่ 2 เดือน คณะกรรมการบรษัิทจะคดัเลอืกบคุคลอ่ืน

เขา้มาเป็นกรรมการแทนก็ได ้ ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทขา้งตน้ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ใน

ตาํแหนง่กรรมการไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

3.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกจะมีผลนบัแต่วนัท่ีตน้ฉบบั

ใบลาออกถึงบรษัิท  

3.5 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

4. การเกษียณอายขุองกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทกาํหนดการเกษียณอายขุองกรรมการ ดงันี ้

4.1 ใหก้รรมการพน้จากตาํแหนง่เมื่อสิน้สดุวนัสดุทา้ยของเดือนเกิด ซึง่มีอายคุรบ 77 ปีบรบิรูณ ์ 

4.2 ใหก้รรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เกษียณอายเุมื่อสิน้วนัสดุทา้ยของเดือนเกิดซึง่มีอายคุรบ 65 ปีบรบิรูณ ์

5. บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท 

5.1 ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ มติคณะกรรมการบรษัิท 

และนโยบายต่างๆของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์

สจุริต โดยคาํนึงถึงผลประโยชนส์งูสดุของบริษัท ไม่มีสว่นไดส้ว่นเสียและไมก่ระทาํการใดๆท่ีขดัหรอืแยง้

กบัผลประโยชนข์องบรษัิท  

5.2 กาํหนดและทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกัขององคก์ร กลยทุธ ์นโยบาย ค่านิยม

องคก์ร ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสาํคญัของบรษัิท 
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5.3 กาํกับดูแลใหบ้ริษัทสามารถสรา้งคุณค่าอย่างยั่งยืนโดยครอบคลมุถึงผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว 

ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมและรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย พฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบตอ่

สิง่แวดลอ้ม รวมถึงสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตก้ารเปลีย่นแปลงตา่งๆ    

5.4 กาํกบัดแูลใหผู้บ้รหิารและพนกังานปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติตอ่องคก์ร 

และดูแลให้การดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มติ

คณะกรรมการบรษัิท และนโยบายตา่งๆของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง  

5.5 มอบหมายหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบใหแ้ก่กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และฝ่ายบริหารอย่างชดัเจนเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร ตลอดจนกาํกบัดแูลใหก้รรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และฝ่ายบรหิารดาํเนินการใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายและขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล  

5.6 ดแูลและติดตามใหฝ่้ายบรหิารนาํวิสยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย แผนกลยทุธแ์ละมติคณะกรรมการ

บริษัทไปกาํหนดเป็นแผนดาํเนินการ (Operational plan) และนาํไปปฏิบตัิ โดยมีการจัดสรรทรพัยากร

อยา่งมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล และสนบัสนนุการสรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีสง่เสรมิใหเ้กิดนวตักรรม

เพ่ือเพ่ิมคณุคา่ใหบ้รษัิทในระยะยาว  

5.7 กาํหนดและทบทวนโครงสรา้ง องคป์ระกอบของคณะกรรมการ สดัส่วนกรรมการและกรรมการอิสระท่ี

เหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละแผนกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท  

5.8 จัดให้มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการผู้อ ํานวยการใหญ่ ท่ีโปร่งใสและมี

กระบวนการพัฒนากรรมการ กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ใหม้ีความรู ้ทักษะ 

ประสบการณ ์และคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย รวมถึงติดตามดแูลการ

บรหิารและพฒันาบคุลากรใหม้ีจาํนวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณแ์ละแรงจงูใจท่ีเหมาะสม  

5.9 จัดใหม้ีการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเหมาะสมกับบทบาทความรบัผิดชอบใน

ลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัอตุสาหกรรม สอดคลอ้งกบักลยทุธ ์เป้าหมายระยะสัน้และระยะยาว รวมถึง

ผลการดาํเนินงานของบรษัิท  

5.10 ติดตามดูแลและจัดการความขัดแยง้ของผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการ หรอืผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ิน ขอ้มลูและโอกาส

ของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผู้ท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกับบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

หลกัเกณฑ ์และขอ้กาํหนดของทางการ  

5.11 กาํหนดนโยบาย กาํกับ ควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบตัินโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น 

การรับเรื่องร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี ้เบาะแส ในทุกระดับขององค์กรและต่อ

บคุคลภายนอก  

5.12 ดาํเนินการให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน (Internal Control) และการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิของบรษัิทเป็นไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  
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5.13 กรรมการอิสระใชด้ลุยพินิจของตนอยา่งเป็นอิสระในการพิจารณากาํหนดกลยทุธ ์การบริหารงาน การใช้

ทรพัยากร การแต่งตัง้คณะกรรมการ และการกาํหนดมาตรฐานการดาํเนินกิจการ ตลอดจนพรอ้มท่ีจะ

คดัคา้นการกระทาํของกรรมการอ่ืนๆ หรือฝ่ายบริหารในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อ

ความเทา่เทียมกนัของผูถื้อหุน้ทกุราย 

5.14 หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการ เป็นกรรมการ เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูถื้อหุน้ในกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนั และแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัท  ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชนข์องตนหรอืผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้หรือท่ีประชุมคณะกรรมการทราบ ก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ ทัง้นี ้กรรมการบริษัทจะดาํรง

ตาํแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนไดไ้มเ่กิน 5 บรษัิท 

5.15 เก็บรกัษาขอ้มลูภายในของบริษัทท่ีลว่งรูจ้ากการปฏิบตัิหนา้ท่ี และไม่นาํไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนหรือ

ผูอ่ื้น รวมถึงงดซือ้ขายหลกัทรพัยก์่อนการประกาศแจง้ข่าวงบการเงินอย่างนอ้ย  30 วนั และหลงัการ

ประกาศแจง้ขา่วงบการเงินอยา่งนอ้ย 1 วนั  

5.16 กรรมการบรษัิทตอ้งรายงานใหบ้รษัิททราบโดยไมช่กัชา้ เมื่อมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) การมีสว่นไดส้ว่นเสยีไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มของตนหรอืของบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซึง่

เป็นสว่นไดส้ว่นเสยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย  

(2) ถือหุน้หรอืหุน้กูใ้นบรษัิท หรอืบรษัิทในเครอื โดยระบจุาํนวนทัง้หมดท่ีเพ่ิมขึน้ หรอืลดลง 

5.17 จัดใหม้ีเลขานุการบริษัทเพ่ือใหค้าํแนะนาํเก่ียวกับกฎหมายและกฏเกณฑต์่างๆดูแลรบัผิดชอบในการ

จดัทาํและเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุคณะกรรมการ การประชมุผูถื้อหุน้  และปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืน

ใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

5.18 จัดให้มีรายงานทางการเงินและรายงานอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียม 

ตลอดจนดแูลใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งสาํคญัของบรษัิท  

5.19 คณะกรรมการอาจพิจารณาจดัใหม้ีท่ีปรกึษาภายนอกในการใหค้าํปรกึษาหรือช่วยเหลือปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการ โดยรายงานข้อมูลของท่ีปรึกษา รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนใ์หค้ณะกรรมการบริษัททราบ และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

6. อาํนาจอนมุตัิของคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจกาํหนดนโยบายและอนมุตัิเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีกาํหนดโดย

กฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัท และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงการกาํหนดและทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กล

ยทุธใ์นการดาํเนินงาน แผนงบประมาณและแผนการดาํเนินงานธุรกิจประจาํปี  การติดตามและประเมินผลการ

ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้และการดแูลรายจ่ายลงทนุ (Capital Expenditure) การเขา้ควบรวม

กิจการ การแบง่แยกกิจการ และการเขา้รว่มทนุ เป็นตน้ 

  



 

นโยบายบรหิารกิจการท่ีดี จดัทาํครัง้ท่ี 8.0                                   หนา้ 10 ของ 49 หนา้ 

 

 

7. การประชมุของคณะกรรมการบรษัิท 

7.1 คณะกรรมการบรษัิทมีกาํหนดการประชมุขัน้ตํ่าจาํนวน 5 ครัง้ตอ่ปี และมีการประชมุพิเศษเพ่ิมตามความ

จาํเป็น ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือ

ประธานกรรมการไมอ่ยู ่หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เป็นผูเ้รียกประชมุ

คณะกรรมการบรษัิท ในกรณีจาํเป็น กรรมการตัง้แต ่2 คนขึน้ไปอาจรอ้งขอใหเ้รยีกประชมุคณะกรรมการ

บริษัทได ้ในกรณีท่ีมีกรรมการตัง้แต ่2 คนขึน้ไปรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการกาํหนดวนัประชมุภายใน 14 

วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการ

ผูอ้าํนวยการใหญ่เป็นผูก้าํหนดวนันดัประชมุแทน 

7.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการ

ทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ี

ประชมุ ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรอืมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึง่มาประชมุ เลอืก

กรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

7.3 การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี

เสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีสว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง

นัน้  ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

7.4 กรรมการควรเขา้รว่มประชมุอยา่งสมํ่าเสมอ และไดใ้หเ้วลาอยา่งเพียงพอในการเขา้ประชมุ รวมทัง้ชีแ้จง

เหตผุลทกุครัง้ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได ้นอกเหนือจากการประชุมของคณะกรรมการบรษัิท 

กรรมการทกุคนโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการชดุยอ่ย ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้โดย

คณะกรรมการบรษัิท ควรเขา้ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือตอบคาํถามในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

7.5 จาํนวนองคป์ระชุมขัน้ตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมี

กรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

7.6 กรรมการบรษัิทควรเขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจาํนวนการประชมุทัง้หมดในแตล่ะปี 

8. การประเมินผลคณะกรรมการบรษัิท  

8.1 บริษัทจดัใหม้ีการประเมินประสิทธิภาพของการประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นรายครัง้ทกุครัง้หลงัจาก

การประชุมเสร็จสิน้ โดยจะมีการแจ้งผลการประเมินให้แก่กรรมการทุกท่านทราบในการประชุม

คณะกรรมการบรษัิทครัง้ถดัไป 

8.2 ทุกสิน้ปี บริษัทจะแจกแบบประเมินผลเพ่ือใหก้รรมการทุกท่านทาํการประเมินผลสาํหรบัช่วงปีปัจจุบนั 

และใหจ้ดัสง่คืนมายงับริษัทภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด เพ่ือท่ีบริษัทจะไดด้าํเนินการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือ

แจง้ผลใหค้ณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพนัธข์องปีถัดไป  

โดยบริษัทจัดใหม้ีทัง้แบบประเมินผลตนเองของกรรมการ และแบบประเมินผลคณะกรรมการ เพ่ือให้

กรรมการบริษัททกุทา่นไดป้ระเมินบทบาทและความมีประสิทธิผลในการบริหารงานและการกาํกบัดแูล

กิจการของตนเอง และของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนนาํไปใชส้าํหรบัการพฒันาการปฏิบตัิ

หนา้ท่ี  
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9. เอกสารประกอบการประชมุและรายงานการประชมุของคณะกรรมการบรษัิท 

9.1 ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทนัน้ เลขานกุารบรษัิทจะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุและวาระการประชมุ

ไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท อนัจะทาํใหก้รรมการมีเวลาใน

การศึกษาขอ้มลูและรายละเอียดตา่งๆ อย่างเพียงพอ นอกจากนี ้เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดม้ีการใช้

ดุลยพินิจท่ีรอบคอบในการตัดสินใจ บริษัทจะเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งในเรื่องต่างๆ เขา้ร่วม

ประชมุสมทบ เพ่ือชีแ้จงขอ้มลูและรายละเอียดตา่งๆ ท่ีจาํเป็นตอ่การตดัสนิใจ 

9.2 เลขานกุารบริษัทตอ้งจดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหเ้สร็จสิน้ภายใน 14 วนันบัแต่วนั

ประชมุ 

10. การรายงานขอ้มลู 

10.1 คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบตอ่การรายงานขอ้มลูทางการเงิน (Financial Report) และขอ้มลู

ทั่วไป (Non-Financial Report) ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส มี

คาํอธิบายอย่างมีเหตุผล พรอ้มตวัเลขสนบัสนุนทัง้ในดา้นผลการดาํเนินงาน นโยบาย และแนวโนม้ใน

อนาคต ตลอดจนผลสาํเรจ็และอปุสรรคของบรษัิท  

10.2 คณะกรรมการบริษัทควรมีความเขา้ใจในขอ้มลูทางการเงินอย่างดี และไม่แทรกแซงวตัถุประสงคแ์ละ

มาตรฐานการปฏิบตัิงานทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีของบรษัิท  

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีของบรษัิทถอนตวัหรอืถกูถอดถอน ควรแจง้เหตผุลตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

10.3 คณะกรรมการบริษัทควรจดัทาํรายงานแสดงถึงความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทาํ

และการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท เสนอไว้ในรายงานประจําปีควบคู่กับงบการเงินท่ี

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

10.4 คณะกรรมการบรษัิทควรเปิดเผยการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีตามท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยกาํหนด 

11. การปฐมนิเทศกรรมการใหมแ่ละการเสรมิความรูใ้หก้บักรรมการ 

11.1 เมื่อมีกรรมการใหม่เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เลขานกุารบริษัทจะเป็นผูป้ระสานงานในการจดัประชุม

ระหวา่งกรรมการคนใหมแ่ละฝ่ายบรหิารเพ่ือใหก้รรมการใหมร่บัทราบถึงขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิท ทัง้ใน

ดา้นความเป็นมา ลกัษณะการประกอบธุรกิจ โครงสรา้งการถือหุน้และการจัดการ และเรื่องอ่ืนๆ    ท่ี

จาํเป็น รวมทัง้นาํเยี่ยมชมกิจการ 

11.2 บริษัทใหค้วามสาํคญักบัการฝึกอบรมคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีการตัง้งบประมาณในสว่นนีไ้ว ้

และเมื่อมีหลกัสตูรท่ีเห็นวา่มีความสาํคญัและจะเป็นประโยชนต์อ่กรรมการ ดงัเช่น หลกัสตูรต่างๆ ซึ่งจดั

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เลขานุการบริษัทจะแจง้ไปยงักรรมการเพ่ือสอบถาม

ความประสงคใ์นการเขา้รบัการอบรม และจดัใหเ้ขา้รบัการอบรมตามความจาํเป็นและความเหมาะสม

ตอ่ไป 
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12. การดาํรงตาํแหนง่กรรมการในบรษัิทอ่ืนของกรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัในการปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการและ

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ จึงมีนโยบายการดาํรงตาํแหนง่กรรมการในบรษัิทอ่ืนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิ

ท่ีดีท่ีกาํหนด ดงันี ้

12.1 กรรมการบรษัิทจะดาํรงตาํแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนไดไ้มเ่กิน 5 บรษัิท 

12.2 กรรมการผู้อาํนวยการใหญ่จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่ในบริษัทอ่ืน

นอกเหนือจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอ่ืนท่ีบริษัทถือหุ้น ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษัิท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. วตัถปุระสงค ์

เพ่ือเป็นเครื่องมือสาํคญัของคณะกรรมการบริษัทในการกาํกับดแูลการดาํเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การ

ควบคมุภายใน และการบริหารงานใหม้ีมาตรฐาน เป็นไปในแนวทางท่ีถกูตอ้ง โปรง่ใส ตลอดจนมีระบบรายงาน

การเงินท่ีน่าเช่ือถืออนัจะเป็นประโยชนแ์ก่ผูล้งทนุและทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. องคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ มีองคป์ระกอบและคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระของบรษัิท ท่ีมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย

บรษัิทและคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ รวมทัง้ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(2) กรรมการตรวจสอบตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คน และตอ้งมีความรู ้

และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี ้ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหนึง่คนท่ีมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ี

ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได ้ 

2.2 ใหก้รรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ 3 ปี 

2.3 ใหก้รรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหนง่เมื่อ 

(1) กรรมการตรวจสอบลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการ

ลาออกตอ่ประธานกรรมการบรษัิท ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัพรอ้มเหตผุล เพ่ือใหค้ณะกรรมการ

บริษัท หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบตัิครบถว้นขึน้

เป็นกรรมการตรวจสอบแทน 

(2) กรรมการตรวจสอบขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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(3) กรรมการตรวจสอบครบวาระการดาํรงตาํแหน่งตามขอ้ 2.2 โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จาก

ตาํแหนง่ตามวาระอาจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหมอี่กได ้

(4) กรรมการตรวจสอบพน้จากการดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิท อยา่งไรก็ตาม หากเป็นการพน้จาก

ตาํแหน่งกรรมการบริษัท ตามวาระแลว้ได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ก็ให้

กรรมการบริษัทผูน้ัน้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบนัน้ตอ่ไปจนครบวาระเดิม หากระยะเวลา

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการตรวจสอบผูน้ัน้ยงัเหลอือยู ่

(5) กรรมการตรวจสอบตาย 

ถ้ากรรมการตรวจสอบพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ก่อนครบระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการตรวจสอบไม่วา่ดว้ยเหตใุดก็ตาม กรรมการตรวจสอบท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ จะอยู่ในตาํแหนง่

เป็นระยะเวลาเทา่ท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบผูอ้อกจากตาํแหนง่ 

3. ขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ี 

3.1 สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

3.2 สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานขอ้มลูการดาํเนินงานอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้

3.3 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรอืหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3.4 สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

3.5 สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัท่ีมีไวก้บับคุคลภายนอก 

3.6 สอบทานใหบ้รษัิทมีการดแูลรกัษาทรพัยส์นิท่ีเหมาะสม 

3.7   สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของบรษัิท 

3.8 สอบทานความถกูตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั

ของบรษัิทตามโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ 

3.9 สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้

มั่นใจว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงมีการปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีระบบการ

ควบคมุภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือจดัการความเสีย่งทั่วทัง้บรษัิท รวมทัง้ไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม

อยู่เสมอ และสื่อสารกบัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ โดยการแลกเปลี่ยนความรูแ้ละ

ขอ้มลูเก่ียวกบัความเสีย่ง และการควบคมุภายในท่ีมีผลกระทบหรอือาจมีผลกระทบตอ่บรษัิท 

3.10 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมถึงเสนอเลิกจา้งผูส้อบบญัชีระหว่างกาลไดด้ว้ยและเขา้รว่ม

ประชมุกบัผูส้อบบญัชี โดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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3.11 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์

สงูสดุตอ่บรษัิท 

3.12 พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละครัง้ 

3.13 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและของตนเองเป็นประจาํทกุปี 

3.14 พิจารณาอนุมตัิแผนงานประจาํปี งบประมาณ และอตัรากาํลงัของงานตรวจสอบภายในท่ีผ่านความ

เห็นชอบจาก กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

3.15 จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้น รายงานประจาํปีของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแตล่ะ

ทา่น 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎ

บตัร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

3.16 กรรมการตรวจสอบมีอาํนาจในการวา่จา้งท่ีปรกึษาทางวิชาชีพอ่ืนใด เมือ่เห็นวา่จาํเป็นดว้ยคา่ใชจ้่ายของ

บรษัิท ทัง้นี ้การวา่จา้งท่ีปรกึษาแตล่ะคราวใหเ้ป็นไปตามระเบียบภายในท่ีเก่ียวขอ้งของบรษัิท 

3.17 กรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเชิญผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจาํเป็น 

3.18 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติหนา้ท่ีขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและ

คณะกรรมการของบรษัิทยงัคงมีความรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของบรษัิทตอ่บคุคลภายนอก 

4. การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.1 ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยไตรมาสละครัง้ 

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จาํนวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดท่ีดาํรงตาํแหนง่ในขณะนัน้หรอืกึ่งหนึง่ของจาํนวนกรรมการตรวจสอบ

ขัน้ตํ่าตามตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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แลว้แต่จาํนวนใดจะสงูกว่าจึงจะเป็นองคป์ระชุม หากคณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวนนอ้ยกว่าเกณฑ์

ขัน้ตํ่าตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และอยู่

ในช่วงระยะเวลาผอ่นผนัของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดงักลา่ว 

ใหส้ามารถจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบได ้ 

4.3 ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีไดใ้หก้รรมการ

ตรวจสอบซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

4.4 การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน เวน้แตก่รรมการตรวจสอบซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

5. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทจะแจกแบบประเมินผลใหก้รรมการตรวจสอบทุกท่าน เพ่ือทาํการประเมินผลสาํหรบัช่วงปีปัจจุบนัเป็น

ประจาํทุกปี และใหจ้ัดส่งคืนมายงับริษัทภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด เพ่ือท่ีจะไดด้าํเนินการรวบรวมขอ้มูลและ

นาํเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทในเดือนมกราคม และกุมภาพนัธข์องปี

ถัดไปตามลาํดับ โดยบริษัทจัดใหม้ีทัง้แบบประเมินผลตนเองของกรรมการตรวจสอบ และแบบประเมินผล

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบทกุท่านไดป้ระเมิน บทบาทและความมีประสิทธิผลในการ

กาํกบัดแูลการดาํเนินงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม 

6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 การรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท  

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีทาํอย่างเป็นประจาํ เพ่ือท่ีคณะกรรมการบริษัท จะได้

ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ  และในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหาก

พบหรอืมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรอืการกระทาํดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ข) การทจุรติหรอืมีสิง่ผิดปกติหรอืมคีวามบกพรอ่งท่ีสาํคญัในระบบการควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง                

ประเทศไทย หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

ซึ่งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารดาํเนินการปรบัปรุง

แกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

6.2 การรายงานตอ่หนว่ยงานทางการ 

หากคณะกรรมการบรษัิทหรอืผูบ้รหิารไมด่าํเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ 

ตรวจสอบกาํหนดตามขอ้ 6.1 กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานวา่มรีายการหรอืการกระทาํ

ดงักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย นอกจากนี ้หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชีวา่พบพฤติการณอ์นัควร

สงสยัว่า กรรมการ ผูจ้ัดการ หรือบุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษัทไดก้ระทาํความผิด 
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ตามท่ีระบไุวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินการ

ตรวจสอบโดยไม่ชักชา้และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี 

6.3 การรายงานตอ่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบจัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างนอ้ยตามท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด โดย

เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษัิท 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. วตัถปุระสงค ์

วตัถปุระสงคข์องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ การกาํกบัดแูลการบริหารความเสี่ยงองคก์าร (Corporate 

Risk Management) ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย (กลุม่บรษัิท) ทัง้หมดเพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจไดว้า่ 

1.1 ฝ่ายบรหิารมุง่เนน้การนาํกรอบการบรหิารความเสีย่งไปปฏิบตัิอยา่งตอ่เน่ืองมีความสอดคลอ้งกนั เพ่ือมุง่

สูก่ารดาํเนินธุรกิจอยา่งยั่งยืน 

1.2 มีเครื่องมือและกระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนใหบุ้คลากรทุกหน่วยงานสามารถบรรลุความ

รบัผิดชอบทางดา้นการบรหิารความเสีย่ง 

1.3 ผูบ้รหิารเขา้ใจและยอมรบัตอ่ความรบัผิดชอบในการบง่ชี ้ประเมิน และจดัการควบคมุระดบัความเสีย่งให้

อยูใ่นระดบัความเสีย่งท่ียอมรบัได ้(Risk Tolerance) 

1.4 การจดัการควบคมุความเสีย่งนัน้สามารถ 

1.4.1   ลดระดับความเสี่ยงท่ีทาํใหเ้กิดผลเสียหาย หรือเกิดการเสียโอกาสต่อการบรรลุวตัถุประสงค์

เปา้หมายหลกัเชิงกลยทุธ ์

1.4.2   ปอ้งกนัการทจุรติและคอรร์ปัชั่นรวมถงึปอ้งกนัการสญูหายหรอืเสยีหายของทรพัยส์นิบรษัิท 

1.4.3   ช่วยใหบ้รษัิทมีความมั่นใจวา่ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ อยา่งถกูตอ้ง 

1.4.4   รกัษามาตรฐานท่ีเหมาะสมในเรื่องระบบคณุภาพการดาํเนินงาน ความปลอดภยัอาชีวอนามยั 

และสิง่แวดลอ้ม 

1.4.5   เสริมสรา้งนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นเพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจดว้ยการสง่

มอบคณุค่าใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีตลอดห่วงโซ่อปุทานอย่างสมดลุ ครอบคลมุในมิติเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

2. อาํนาจหนา้ท่ี 

2.1 ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงปีละ 1 ครัง้ รวมทั้ง พิจารณาเห็นชอบในเบือ้งตน้หากมีการ

ปรบัปรุง เพ่ือนาํเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิ 
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2.2 อนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และติดตามการนําไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทาน

ประสทิธิผลของกรอบการบรหิารความเสีย่ง 

2.3 อนุมตัิความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้(Risk Appetite) ระดบัความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้(Risk Tolerance ของกลุม่

บรษัิท (BAFS Group) 

2.4 สอบทานผลการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคกุคาม (SWOT) เพ่ือประโยชนข์องการนาํไป

จดัทาํกลยทุธก์ลุม่บริษัทใหส้อดคลอ้งกบัความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้(Risk Appetite) และระดบัความเสีย่งท่ี

ยอมรบัได ้(Risk Tolerance) 

2.5 อนมุตัิดชันีชีว้ดัความเสีย่ง (Key Risk Indicator) ของบรษัิท 

2.6 อนมุตัิแผนงานประจาํปี แผนกบรหิารความเสีย่ง 

2.7 สอบทานและใหค้วามเห็นกรณีการดาํเนินกลยทุธห์ลกัของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกลุม่บริษัทมีความ

เสีย่งเกินกวา่ระดบัความเสีย่งท่ียอมรบัได ้(Risk Tolerance) 

2.8 อนุมัติการจัดตั้งคณะทาํงานกํากับดูแลความเสี่ยงกลุ่มบริษัท (Risk Supervision Working Group :  

RWG) 

2.9 อนมุตัิหรือใหค้วามเห็นการประเมินความเสีย่งระดบัองคก์าร (Corporate Risk Matrix) ของกลุม่บรษัิทท่ี

คณะทาํงานกาํกบัดแูลความเสีย่งกลุม่บรษัิท (RWG) นาํเสนอตามหลกัการ COSO ERM 

2.10 อนมุตัิการปรบัปรุงหรอืเลือ่นกาํหนดแลว้เสรจ็ของแผนควบคมุความเสีย่งระดบัองคก์าร 

2.11 กาํกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองคก์าร (Corporate Risk Management) ของบริษัทและบริษัทย่อย 

(กลุม่บรษัิท) ทัง้หมดใหส้อดคลอ้งกนั เพ่ือมุง่สูก่ารดาํเนินธุรกิจอยา่งยั่งยืน 

2.12 กาํกบัดแูลการบริหารความเสี่ยงดา้นทจุริตและคอรร์ปัชั่นใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น 

2.13 กลั่นกรองและสอบทานความเสี่ยงในภาพรวมขององคก์าร (Corporate Risk) เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการ

จดัการ ควบคมุความเสี่ยง มีความเพียงพอและเหมาะสมอยู่ในกรอบของความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้(Risk 

Appetite) และระดบัความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้(Risk Tolerance) รวมทัง้กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้

ถกูนาํไปปฏิบตัิอยา่งตอ่เน่ือง 

2.14 นาํเสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริษัท วิธีการจัดการควบคุมระดับความเสี่ยง และภาพรวมผลการ

ควบคมุความเสีย่งองคก์าร (Corporate Risk) ตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

2.15 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู ้และข้อมูลเก่ียวกับ

ภาพรวมความเสีย่ง และการควบคมุภายในท่ีมีผลกระทบ หรอือาจมีผลกระทบตอ่บรษัิท 

2.16 สนบัสนนุใหเ้กิดมีวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

2.17 ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

2.18 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งสามารถจดัจา้งท่ีปรกึษาจากภายนอกเพ่ือขอคาํแนะนาํไดด้ว้ยคา่ใชจ้่าย

ของบรษัิท โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท 
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3. องคป์ระกอบและคณุสมบตัิ 

3.1 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดร้บัการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษัิท 

3.2 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดร้บัการแตง่ตัง้ โดยคณะกรรมการบรษัิท 

3.3 ใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ย กรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งนอ้ย 5 ทา่น ดงันี ้

3.3.1   กรรมการอิสระ 1 ทา่นหรอืผูท้รงคณุวฒุิภายนอกท่ีบรษัิทเห็นสมควรแตง่ตัง้ 

3.3.2   กรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ย 1 ทา่น 

3.3.3   ประธานกรรมการบรหิาร 1 ทา่น 

3.3.4   กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 1 ทา่น 

3.3.5   ฝ่ายบรหิารบรษัิท หรอืฝ่ายบรหิารบรษัิทยอ่ย (กลุม่บรษัิท) 1 ทา่น 

3.4    ผู้อาํนวยการหรือผูช้่วยผู้อาํนวยการสาํนกับริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องคก์ร ดาํรงตาํแหน่งเป็น

เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3.5    ผูเ้ขา้รว่มประชุมอ่ืนๆ อาจไดร้บัเชิญใหเ้ขา้รว่มประชุมเพ่ือชีแ้จงรายละเอียดในงานท่ีเก่ียวขอ้งตามดลุย

พินิจของเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3.6    ใหก้รรมการบริหารความเสี่ยงดาํรงตาํแหน่งโดยมีวาระคราวละ 3 ปี กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งจนครบ

วาระนัน้อาจไดร้บัการเสนอช่ือและแตง่ตัง้เขา้มาใหมไ่ด ้โดยการอนมุตัิของคณะกรรมการบรษัิท 

3.7    คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จะพน้จากตาํแหนง่ในกรณีตอ่ไปนี ้

3.7.1   เมื่อพน้จากตาํแหน่งกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทซึ่งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ

กรรมการบรษัิทแลว้ ไดร้บัเลอืกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการบรษัิทใหม ่ก็ใหก้รรมการบรษัิทผูน้ัน้ดาํรง

ตาํแหนง่กรรมการบรหิารความเสีย่งตอ่ไป จนครบวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผูน้ัน้ 

3.7.2   เมื่อคณะกรรมการบรษัิท มีมตใิหพ้น้จากตาํแหนง่ 

3.7.3   เมื่อครบวาระการดาํรงตาํแหนง่ 

3.7.4   ลาออก หรอื เสยีชีวิต 

3.7.5   ถา้กรรมการบรหิารความเสีย่งพน้จากการเป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง ก่อนครบระยะเวลาการ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม กรรมการบริหารความเสี่ยงท่ี

ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่จะดาํรงตาํแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความ

เสีย่งผูพ้น้จากตาํแหนง่ 

4. การประชมุ 

4.1 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประชมุ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

4.2 เลขานุการนาํส่งเอกสารประกอบการประชุม ใหก้บักรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างนอ้ย 5 วนัทาํการ

ก่อนการประชมุ 

4.3 หวัขอ้การประชมุ อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 

4.3.1 การรบัรองวาระการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งครัง้ก่อน 

4.3.2   รายงานการติดตามผลการดาํเนินงานตามความคิดเห็นของท่ีประชมุครัง้ก่อน 
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4.3.3   รายงานความคืบหนา้ของแผนงานประจาํปี แผนกบรหิารความเสีย่ง 

4.3.4   รายงานความคืบหนา้แผนการจดัการความเสีย่งระดบัองคก์าร 

4.3.5   รายงานผลการควบคมุดชันีชีว้ดัความเสีย่งระดบัองคก์าร 

4.3.6   รายงานความเสีย่งและแผนปฏิบตัิการควบคมุความเสีย่งระดบัองคก์ารของกลุม่บรษัิท 

4.3.7 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของคณะทาํงานกาํกบัดแูลความเสีย่งของกลุม่บรษัิท ประจาํไตรมาส 

4.3.8 รายงานประเด็นอ่ืนๆท่ีเ ก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท 

5.  องคป์ระชมุ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวน

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงเป็นองค์ประชุม ทั้งนี ้ เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอ้งเขา้รว่มในการประชมุทกุครัง้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง

ไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งท่ีมาประชมุเลอืกกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงรายหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการบริหาร

ความเสีย่งรายหนึง่มีหนึง่เสยีงในการลงคะแนน เวน้แต ่กรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่มีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดไม่มี

สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่

เป็นเสยีงชีข้าด 

6.   การรายงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดย

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งนาํสง่รายงานกิจกรรมตา่งๆ ตอ่คณะกรรมการดงักลา่ว ดงัตอ่ไปนี ้ 

6.1 การสรุปผลการปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงโดยจัดทําเป็นวาระการประชุมนําเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสอบทานรายไตรมาส 

6.2 การสรุปผลการดาํเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยจัดทาํเป็นวาระการประชุมนาํเสนอ

คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือทราบรายไตรมาส 

6.3 รายงานอ่ืนๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. วตัถปุระสงค ์

เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ ประธาน

กรรมการบรหิาร และกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ใหเ้ป็นไปโดยโปรง่ใสและเหมาะสม 

2. องคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

2.1 ใหม้ีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบไปดว้ย

กรรมการ ทัง้สิน้ อยา่งนอ้ย 3 คน แตไ่มเ่กิน 4 คน ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิททัง้สิน้ โดยอยา่งนอ้ย 1 
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คน จะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และใหป้ระธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เป็นกรรมการ

กาํหนดคา่ตอบแทนโดยตาํแหนง่ 

ใหผู้อ้าํนวยการฝ่ายการเงินองคก์รทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

และใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเลือกและแต่งตัง้กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนท่าน

หนึง่ทาํหนา้ท่ีเป็นประธาน ทัง้นี ้ควรเป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร  

2.2 ใหก้รรมการกาํหนดคา่ตอบแทน ยกเวน้ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ มีวาระดาํรง

ตาํแหนง่คราวละ 2 ปี โดยกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนซึง่พน้จากตาํแหนง่ตามวาระ อาจถกูเลอืกเขา้มา

ดาํรงตาํแหนง่ใหมก็่ได ้

2.3 กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน จะพน้จากตาํแหนง่ในกรณีตอ่ไปนี ้

(1) เมื่อพน้จากการดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิท หรอืกรรมการอิสระ แลว้แตก่รณี 

(2) เมื่อคณะกรรมการบรษัิท มีมติใหถ้อดถอน 

(3) เมื่อครบวาระการดาํรงตาํแหนง่ ตามขอ้ 2.2 

2.4 คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนตอ้งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นบคุคลลม้ละลาย 

(2) ไม่เคยไดร้บัโทษจาํคกุ โดยคาํพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้าํคกุ เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผิดท่ีไดท้าํ

โดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ 

(3) ไมเ่คยถกูไลอ่อก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากหนว่ยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ หรอื บรษัิทมหาชนจาํกดั 

เพราะทจุรติตอ่หนา้ท่ี 

3. บทบาท และหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

3.1 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษา

ผลประโยชนข์องบรษัิท ตลอดจนมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้  

3.2 คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน มีหนา้ท่ีพิจารณากาํหนด คา่ตอบแทน เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บาํเหน็จ 

โบนสั ผลประโยชนต์อบแทนอ่ืนๆ ของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร

หาและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการกิจการเชือ้เพลิง (FOC) ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อ ํานวยการใหญ่ 

คณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการอ่ืนใดของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุตัิหรอืใหค้วามเห็นชอบเพ่ือนาํเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิตามแตล่ะกรณี 

3.3 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนและเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

3.4 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน มีอาํนาจในการว่าจา้งท่ีปรึกษาทางวิชาชีพเฉพาะคราว เมื่อเห็นว่า

จาํเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัท โดยตอ้งรายงานขอ้มูลของท่ีปรึกษา รวมทัง้ ความเป็นอิสระหรือไม่มี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หค้ณะกรรมการบริษัททราบ และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงาน

ประจาํปี 
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4. หลกัเกณฑก์ารกาํหนดคา่ตอบแทน 

4.1 ใหค้ณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทน โดยคาํนึงถึง ความรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ ์และความจงูใจท่ีจะรกัษาบคุลากรท่ีมีคณุภาพไว ้

4.2 การกาํหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ใหเ้ป็นไปในแนวเดียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิท 

และใหอ้ยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้ับประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการบริษัท โดยกรรมการ

บริษัทท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมขึน้ ควรได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมตามความ

เหมาะสมดว้ย  

4.3 การกาํหนดคา่ตอบแทนของประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการ

และนโยบายของคณะกรรมการบรษัิท โดยใหพิ้จารณาถึงคณุสมบตัิเฉพาะตวั เช่น ความรู ้ความสามารถ 

ประสบการณใ์นการทาํงาน ผลงานเดน่ในอดีต ตลอดจนวิสยัทศัน ์หรอืแนวทางในการบรหิารดว้ย 

5. การรายงานของคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

การกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิ

บาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการกิจการเชือ้เพลิง 

(FOC) และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนใด ท่ีคณะกรรมการบริษัทอาจมีมติแต่งตัง้เพ่ิมเติมขึน้ภายหลงั รวมทัง้ 

คา่ตอบแทนของประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ตามสญัญาวา่จา้ง รวมถึงเรือ่งอ่ืนๆ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนนาํมติผลการพิจารณาในเรื่องดงักล่าว 

เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหรือใหค้วามเห็นชอบเพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนมุตัิตามแตล่ะกรณี 

 

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภบิาล 

1. วตัถปุระสงค ์

เพ่ือใหก้ารสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ของบริษัท เป็นไปโดยโปร่งใส และนาํมาซึ่ง

บุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ อนัจะก่อใหเ้กิดการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดการบริหาร

กิจการท่ีดีขึน้ในบรษัิท 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

2.1 ใหม้ีคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย

กรรมการ จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยอย่างนอ้ย 1 คนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระและไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ใหก้รรมการ

ผูอ้าํนวยการใหญ่เป็นกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลโดยตาํแหน่ง และใหเ้ลขานกุารบริษัททาํหนา้ท่ี

เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

2.2 ใหก้รรมการฯ มีวาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ 2 ปี   
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2.3 ใหก้รรมการฯ พน้จากตาํแหนง่เมื่อ 

(1) ลาออกจากการเป็นกรรมการฯ โดยจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการลาออกต่อประธานกรรมการ

บริษัท เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิท พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็น

กรรมการฯ แทน 

(2) ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งตามขอ้ 2.2 โดยกรรมการฯ ซึ่งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจถกู

เลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหนง่ใหมอี่กได ้ 

(3) พน้จากการดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิท อยา่งไรก็ตาม หากเป็นการพน้จากตาํแหนง่กรรมการ

บริษัท ตามวาระแลว้ไดร้บัเลือกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ก็ใหก้รรมการบริษัทผูน้ัน้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการฯ นัน้ต่อไปจนครบวาระตามเดิม หากระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการฯ ผูน้ัน้ยงัเหลอือยู ่

(4) คณะกรรมการบรษัิท มีมติใหถ้อดถอน 

(5) ตาย 

ถา้กรรมการฯ พน้จากการเป็นกรรมการฯ ก่อนครบระยะเวลาการดาํรงตาํแหนง่กรรมการฯ ไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็

ตาม กรรมการฯ ท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่จะอยู่ในตาํแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการฯ ผูอ้อก

จากตาํแหนง่ 

3. อาํนาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

ก. ดา้นการสรรหา 

3.1 คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ี ดว้ยความเป็นกลาง และเป็นธรรม รวมถึงตอ้ง

ไมม่ีความขดัแยง้ในผลประโยชนใ์ดๆ เกิดขึน้ ในการปฏิบตัิหนา้ท่ี  

3.2 พิจารณาความเหมาะสมในดา้นจาํนวน และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิท อยา่งสมํ่าเสมอ และ

นาํเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาตามความเหมาะสม 

3.3 จัดทาํขอ้กาํหนดและเง่ือนไขสาํหรบัสญัญาจา้งผูบ้ริหารในตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ โดย

กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี และกําหนดค่าตอบแทนโดยอ้างอิงจากมติของ

คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน เพ่ือนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

3.4 พิจารณาสรรหาบคุคลผูม้ีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์หลากหลาย ตลอดจนมีคณุสมบตัิ 

และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีไดก้าํหนดในหลกัเกณฑนี์ ้รวมทัง้ตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรษัิท และตาํแหนง่กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ของบรษัิทท่ีวา่งลง 

3.5 เมื่อไดท้าํการสรรหาเสร็จสิน้แลว้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลจะเสนอช่ือบคุคลผูไ้ดร้บัเลือก

จากการสรรหาตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณาในเรือ่งดงันี ้

(1) พิจารณาแตง่ตัง้กรณีการสรรหาบคุคลเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการบริษัท แทนกรรมการบรษัิทท่ีวา่ง

ลง นอกเหนือจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ หรือ กรณีการสรรหาบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ท่ีวา่งลง 

(2) พิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้ง กรณีการสรรหาบุคคลเข้าดาํรงตาํแหน่งแทน

กรรมการบรษัิท ซึง่พน้จากตาํแหนง่ตามวาระ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 
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3.6     พิจารณา กลั่นกรองคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรและ

หลกัเกณฑท่ี์หนว่ยงานกาํกบัดแูลกาํหนด ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ ทัง้นีใ้ห้

รวมถึงเมื่อกรรมการชดุยอ่ยนัน้ครบวาระการดาํรงตาํแหนง่ดว้ย 

3.7 ในกรณีท่ีกรรมการชุดย่อยใดมีกรรมการเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

มากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลครบวาระการดาํรงตาํแหน่งตาม

หลกัเกณฑนี์ ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลชุดพิเศษ

เป็นผูพิ้จารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของคณะกรรมการชดุยอ่ยแทนกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลชดุ

ปัจจบุนั 

3.8 ก่อนท่ีกรรมการรายใดจะครบเกษียณอาย ุใหค้ณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลแจง้คณะกรรมการ

บริษัทลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 เดือน เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณากระบวนการสรรหากรรมการ

ใหม ่เพ่ือทดแทนกรรมการท่ีจะเกษียณอาย ุ

3.9 กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีอาํนาจในการว่าจา้งท่ีปรึกษาทางวิชาชีพเฉพาะคราว เมื่อเห็นว่า

จาํเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัท โดยตอ้งรายงานขอ้มูลของท่ีปรึกษา รวมทัง้ความเป็นอิสระหรือไม่มี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หค้ณะกรรมการบริษัททราบ และเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงาน

ประจาํปี 

3.10 กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีอาํนาจเชิญผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น ร่วมประชุม 

หรอืสง่เอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งและจาํเป็น 

3.11 ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

ข. ดา้นบรรษัทภิบาล 

3.12 กาํหนดขอบเขตและนโยบายบรหิารกิจการท่ีดี เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิ 

3.13 พิจารณา ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายบรหิารกิจการท่ีดี และนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น อยา่งสมํ่าเสมอ 

อย่างนอ้ยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ เพ่ือใหน้โยบายบริหารกิจการท่ีดี และนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของบริษัท

ทนัสมยัและสอดคลอ้งกับแนวทางปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัตา่งๆ และขอ้เสนอแนะของหนว่ยงานท่ีทาํหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลกิจการ และหากมีการแกไ้ขให้

นาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณา 

3.14 กาํกบั ดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตาม ตามนโยบายบริหารกิจการท่ีดี และนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น ตลอดจน

ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการ และฝ่ายบริหารให้

เป็นไปดว้ยดี มีผลในทางปฏิบตัิ และมีความต่อเน่ืองอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวงัของผูถื้อ

หุน้และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

3.15 เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบริษัท

เป็นไปตามหลกัการท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล  

3.16 กาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของคณะทาํงานบรรษัทภิบาล 

4. การดาํเนินการของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
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4.1 ใหค้ณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลใชว้ิธีสรรหาดว้ยวิธีใดวิธีหนึง่ หรอืหลายวิธี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การเสาะหา (Searching) จากบคุคลท่ีมี ความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์เหมาะสมกับ

บรษัิท โดยอาจใชบ้รษัิทท่ีปรกึษา (Professional Search Firm) หรอื ฐานขอ้มลูกรรมการ (Director 

Pool) หรอื  

(2) การเสนอช่ือจากกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุน้ของบริษัท ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการสรรหา

และบรรษัทภิบาลกาํหนด หรอื 

(3) การดาํเนินการดว้ยวิธีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเห็นวา่เหมาะสม 

4.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลเสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมให้

คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา  

4.3 ใหค้ณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลพิจารณาความเหมาะสมในดา้นจาํนวน และองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้

(1) จาํนวนของกรรมการบรษัิท ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 11 และไมเ่กิน 15 คน ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท อยา่งไร

ก็ตาม อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมเพ่ือประสทิธิภาพในการบรหิารงานของบรษัิท ซึง่

การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(2) กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

(3) มีกรรมการอิสระอย่างนอ้ยตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

รวมทัง้ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด 

(4) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วย บุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ มี

ประสบการณ ์มีคณุธรรมและจรยิธรรม มีความหลากหลายของทกัษะดา้นต่างๆ ซึ่งสอดคลอ้งและ

เป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 

(5) มีการพิจารณาทักษะท่ีจาํเป็นซึ่งยังขาดอยู่ในคณะกรรมการจากตารางความรูค้วามชาํนาญ 

(Board Skill Matrix) เพ่ือกาํหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา 

5. การประชมุของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

5.1 ใหม้ีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยประธานคณะกรรมการ

สรรหาและบรรษัทภิบาลเป็นผูเ้รยีกประชมุ 

5.2 ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลตอ้งมีกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลมาประชมุ

ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการฯ ทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการ

สรรหาและบรรษัทภิบาลไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการฯ ซึ่งมาประชุม

เลอืกกรรมการฯ คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

5.3 การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสยีงขา้งมาก 

5.4 กรรมการฯ คนหนึง่มีเสยีงหนึง่ในการลงคะแนน เวน้แตก่รรมการฯ ซึง่มีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดไมม่ีสทิธิออก

เสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียง

เป็นเสยีงชีข้าด 

6. คณุสมบตัิของผูไ้ดร้บัการสรรหา 



 

นโยบายบรหิารกิจการท่ีดี จดัทาํครัง้ท่ี 8.0                                   หนา้ 25 ของ 49 หนา้ 

 

 

6.1 สถานภาพบคุคล 

(1) เป็นผูบ้รรลนิุติภาวะ มีอายไุมเ่กิน 74  ปีบรบิรูณ ์และมีสขุภาพแข็งแรง 

(2) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย หรอื ไมเ่ป็นบคุคลท่ีถกูศาลสั่งพิทกัษ์ทรพัย ์

(3) ไมเ่ป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

(4) ไม่เคยรบัโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้าํคุกในความผิดเก่ียวกับทรพัยท่ี์ไดก้ระทาํโดย

ทจุรติ หรอืความผิดทางอาญา 

(5) ไม่เคยถกูลงโทษไลอ่อก หรือปลดออกจากงาน หรือราชการ หรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรฐั 

ฐานทจุรติตอ่หนา้ท่ี 

(6) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบคุคลท่ีตลาดหลกัทรพัยเ์ห็นวา่ไมส่มควรเป็นผูบ้ริหารตาม

ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(7) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดาํเนินคดี ตามกฎหมายว่าดว้ย หลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบธุรกิจ  เงินทนุ ธุรกิจหลกัทรพัย ์และธุรกิจเครดิตฟองซเิอร ์

กฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์กฎหมายว่าดว้ยการประกันชีวิต กฎหมายว่าดว้ยการ

ประกันวินาศภยั หรือกฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจการเงินในทาํนอง  เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย

ไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิด

เก่ียวกบัการกระทาํอนัไมเ่ป็นธรรมเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืการบรหิารงานท่ีมีลกัษณะ

เป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรอืทจุรติ 

(8) ไมอ่ยูร่ะหวา่งการถกูกลา่วโทษ หรอืถกูดาํเนินคดีตามกฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือ กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตาม

กฎหมายนัน้ 

(9) ไมเ่คยตอ้งคาํพิพากษา หรอืถกูเปรยีบเทียบปรบั เน่ืองจากการกระทาํผิดตาม ขอ้ (7) และ (8) 

(10) ในกรณีท่ีเคย หรืออยู่ระหวา่งการเป็นคณะกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบรษัิทจดทะเบียนใด ตอ้งไม่

มีพฤติกรรมท่ีแสดงว่า มีเจตนาอาํพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงของ

บริษัทจดทะเบียนนัน้ๆ หรือของบริษัทท่ีเคยเสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชน หรือไม่เคยแสดง

ขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระสาํคญัหรือปกปิดขอ้ความจริงอนัเป็นสาระสาํคญัอนัควรบอกใหแ้จง้

ในเอกสารใดๆ ท่ีตอ้งเปิดเผยตอ่ประชาชน หรอื ตอ้งยื่นตอ่สาํนกังาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(11) ในกรณีท่ีเคย หรอือยูร่ะหวา่งการเป็นคณะกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษัิทใด ตอ้งไมม่ีพฤติกรรมท่ี

แสดงว่า ในระหว่างเป็นกรรมการหรือ   ผูบ้ริหารของบริษัทนัน้ ไดม้ีการละเลยหนา้ท่ีท่ีจะตอ้ง

บรหิารและจดัการบริษัทดงักลา่วดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต และระมดัระวงัเพ่ือรกัษาประโยชนท่ี์ดี

ท่ีสดุของบริษัท และ ก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือ เสียประโยชนข์องบริษัท หรือผูถื้อหุน้อย่างมี

นยัสาํคญั หรอืทาํใหต้นเองหรอืบคุคลอ่ืนไดร้บัประโยชนอ์ยา่งมีนยัสาํคญั 

(12) ในกรณีท่ีเคยหรอือยูร่ะหวา่งการเป็นคณะกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษัิทใด ตอ้งไมม่ีพฤติกรรมท่ี

แสดงถึงการละเลยการทาํหนา้ท่ีตามสมควรในการตรวจสอบดแูลมิใหบ้ริษัทฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิ

ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิทตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้  
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6.2 ความรู ้ความสามารถ 

(1) มีความเป็นผูน้าํ และมีวิสยัทศัน ์ 

(2) มีความรู ้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจ 

(3) มีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี หรอืบรรษัทภิบาล 

(4) ควรไดร้บัการอบรมในหลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดแ้ก่ 

หลักสูตร  Directors Certification Program (DCP)  หรือหลักสูตร  Directors Accreditation 

Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หรือหลักสูตรอ่ืนใดท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบรษัิท 

6.3 จรยิธรรม 

(1) เป็นบคุคลท่ีมีความซื่อสตัย ์สจุรติ และมีจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 

(2) มีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการบรษัิท  

(3) สามารถอทิุศเวลาในการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทัง้มีเวลาอยา่ง

เพียงพอในการดแูลการดาํเนินธุรกิจ  ตลอดจนการตดิตามการดาํเนินงานของบรษัิท 

6.4 ความขดัแยง้ในผลประโยชน ์

(1) มีความตัง้ใจในการระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท    ตลอดจนรกัษาผลประโยชนข์องผู้

ถือหุน้ 

(2) ไมเ่ป็นกรรมการในบรษัิทอ่ืนท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 

7. คณุสมบตัเิฉพาะของกรรมการอิสระ 

ผูไ้ดร้บัการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ นอกเหนือจากจะตอ้งมีคณุสมบตัิตามขอ้ 6 แลว้ ยงัตอ้งมีคณุสมบตัิของ

กรรมการอิสระตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ตลาดหลกัทรพัย์

กาํหนด เวน้แตใ่นเรือ่งของการถือหุน้ โดยจะตอ้งถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด

ของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวม

การถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

8. คณุสมบตัิเฉพาะของกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

คณุสมบตัิเฉพาะของกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

9. การเกษียณอายขุองกรรมการ และกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

9.1 ใหก้รรมการพน้จากตาํแหนง่เมื่อสิน้วนัสดุทา้ยของเดือนเกิด ซึง่มีอายคุรบ 77 ปีบรบิรูณ ์ 

9.2 ใหก้รรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เกษียณอายเุมื่อสิน้วนัสดุทา้ยของเดือนเกิด ซึง่มีอายคุรบ 65 ปีบรบิรูณ ์
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คณะกรรมการบริหาร 

1. วตัถปุระสงค ์

อาศยัอาํนาจขอ้บงัคบัของบริษัท บริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ขอ้ 27 วรรค 2 คณะกรรมการ

บริษัทจึงไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร เพ่ือใหก้ารบริหารกิจการ การเสนอแนะ การแกปั้ญหาท่ีสาํคญั การ

ติดตามประเมินผลการดาํเนินกิจการของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย มีประสทิธิภาพ เป็นไป

ในแนวทางเดียวกนั และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนกลยทุธ ์รวมทัง้เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเรื่องสาํคญัก่อนท่ี

จะนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

2. การแตง่ตัง้ องคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรหิาร 

2.1  องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย 

(1) ผูแ้ทนซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท (ไมใ่ช่กรรมการอิสระ) 1 คน    

(2) กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เป็นกรรมการบรหิารโดยตาํแหนง่  

(3) รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่สายงานบญัชีและการเงินกลุ่มบริษัทเป็นกรรมการบริหารโดย

ตาํแหนง่ 

(4) กรรมการผูจ้ดัการบรษัิทยอ่ยเป็นกรรมการบรหิารโดยตาํแหนง่ 

 2.2  วาระการดาํรงตาํแหนง่ และการพน้จากตาํแหนง่ของกรรมการบรหิาร  

(1) ใหก้รรมการบรหิาร มีวาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ 3  ปี นบัจากวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้  

  ทัง้นี ้กรรมการบรหิารดงักลา่วอาจไดร้บัการแตง่ตัง้เขา้มาดาํรงตาํแหนง่ใหมไ่ด(้2) ในระหวา่งการ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารตามวาระ หากมีกรรมการบริหารท่ีเป็นผูแ้ทนจากคณะกรรมการ

บริษัทพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่งไม่วา่ดว้ยเหตใุดก็ตาม ใหค้ณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริหารแทน   ตาํแหน่งท่ีว่างลง และใหก้รรมการบริหารท่ีไดร้บั

แตง่ตัง้ใหมอ่ยูใ่นตาํแหนง่เป็นระยะเวลาเทา่ท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการบรหิารผูท่ี้พน้จากตาํแหนง่

ท่ีตนแทน เวน้แต่วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารท่ีเหลืออยูไ่มเ่กิน 90 วนั คณะกรรมการ

บรษัิทอาจพิจารณาไมแ่ตง่ตัง้กรรมการบรหิารแทนตาํแหนง่ท่ีวา่ง ก็ได ้

(3)   ในระหวา่งการดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรหิารตามวาระ หากมีกรรมการบรหิารตามขอ้ (2) (3) (4) 

วา่งลง ใหผู้ท่ี้ดาํรงตาํแหนง่แทนบคุคลดงักลา่ว เป็นกรรมการบรหิารอยูใ่นตาํแหนง่เป็นระยะเวลา

เทา่ท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการบรหิารผูท่ี้พน้จากตาํแหนง่ท่ีตนแทน  

(4)   ใหก้รรมการบรหิารพน้จากตาํแหนง่ในกรณีตอ่ไปนี ้

- เมื่อครบวาระการดาํรงตาํแหนง่กรรมการบรหิารตามขอ้ 2.2 (1)  

- เมื่อพน้จากตาํแหน่งกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ของบริษัท/กรรมการ

ผูจ้ดัการบรษัิทยอ่ย หรอืฝ่ายบรหิารของบรษัิท 

- เมื่อคณะกรรมการบรษัิทมีมติใหพ้น้จากตาํแหนง่  

- ตายหรอืลาออก 



 

นโยบายบรหิารกิจการท่ีดี จดัทาํครัง้ท่ี 8.0                                   หนา้ 28 ของ 49 หนา้ 

 

 

3. อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรหิาร 

3.1 ใหน้โยบายและพิจารณากลั่นกรองงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยก่อนนาํเสนอคณะกรรมการ

บรษัิทแตล่ะบรษัิท 

3.2 กาํกบัดแูล และติดตามความคืบหนา้ รวมทัง้ประเมินผลการดาํเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้

เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย  

3.3 มีอาํนาจในการเรยีกเอกสารและบคุคลตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาชีแ้จงเพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณา ใน

เรือ่งท่ีเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ี 

3.4    แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการและคณะทาํงานไดต้ามความเหมาะสม 

3.5    พิจารณาแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดบัรองผูอ้าํนวยการและผูอ้าํนวยการฝ่ายของบริษัทหรือเทียบเท่า โดยการ

เสนอช่ือจากกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

3.6 แต่งตัง้พนกังานบริษัทหรอืผูท่ี้มีความเหมาะสมซึง่เป็นพนกังานบริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม หรือบริษัทท่ีบาฟส์

ถือหุน้ เพ่ือเป็นผูแ้ทนบริษัทไปดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม 

หรอืบรษัิทท่ีบาฟสถื์อหุน้ รวมถึงการถอดถอนจากตาํแหนง่ดงักลา่วดว้ย 

3.7  แต่งตัง้พนกังานบริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม หรือบริษัทท่ีบาฟสถื์อหุน้ เพ่ือเป็นผูแ้ทนของแตล่ะบริษัท ไปดาํรง

ตาํแหนง่ ผูบ้รหิาร และพนกังานในบรษัิท รวมถึงการถอดถอนจากตาํแหนง่ดงักลา่วดว้ย 

3.8 ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

4. อาํนาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการบรหิาร 

4.1   มีอาํนาจอนุมตัิสั่งการดา้นงบประมาณและการเงิน (Budget and Finance) ดา้นการบริหารทรพัยากร

บคุคล (Human Resources) ตามคูม่ืออาํนาจการอนมุตัิสั่งการท่ีคณะกรรมการบรษัิทกาํหนด 

4.2     มีอาํนาจในการทาํนิติกรรมผกูพนับริษัท ตามขอบเขตท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิของ

บรษัิทตามคูม่ืออาํนาจการอนมุตัิสั่งการ 

4.3     พิจารณากลั่นกรองการใชจ้่ายเงินเพ่ือดาํเนินการตา่งๆในสว่นท่ีเกินกวา่อาํนาจหรือเกินกวา่วงเงินอนมุตัิ

ของกรรมการผู้อาํนวยการใหญ่และในส่วนท่ีเกินวงเงินของประธานกรรมการบริหาร ให้นาํเสนอ

คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิ 

4.4  กลั่นกรองแผนกลยทุธ ์การบรหิารความเสีย่งของโครงการตา่งๆท่ีเก่ียวกบัการลงทนุของบรษัิทและบริษัท

ยอ่ย 

4.5  ใหค้าํแนะนาํในการแกไ้ขปัญหาสาํคญัเก่ียวกบัการบรหิารงานทั่วไป และการบรหิารงานทรพัยากรบคุคล

ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

4.6  พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อย โดยนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

และคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

4.7  ใหป้ระธานกรรมการบริหารปฏิบตัิหนา้ท่ีแทนกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการ

ผู้อาํนวยการใหญ่ ว่างลง และยังไม่สามารถสรรหากรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่คนใหม่ได ้ด้วยเหตุ

ดงัตอ่ไปนี ้
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(1)  เกษียณอาย ุ       

(2)  เมื่อพน้จากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ตามสญัญาจา้งผูบ้ริหารในตาํแหน่ง

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

(3)  เมื่อคณะกรรมการบรษัิทมีมติใหพ้น้จากตาํแหนง่ 

(4)   ขาดคณุสมบตัิและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

(5)  ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

(6)  เมื่อพน้จากการเป็นกรรมการบรษัิท 

(7) ตายหรอืลาออก 

4.8  การดาํเนินงานใดๆท่ีไดร้บัมอบหมายตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

5.  การประชมุของคณะกรรมการบรหิาร 

 5.1 คณะกรรมการบริหารจะตอ้งจดัใหม้ีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีการประชุม

เดือนละ 1 ครัง้ และกรรมการบรหิารมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเขา้รว่มประชมุอยา่งสมํ่าเสมอ 

 5.2 ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารจะตอ้งมีกรรมการเขา้รว่มในการประชมุแต่ละครัง้อยา่งนอ้ย กึ่งหนึง่

ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 5.3 ในกรณีท่ีประธานกรรมการบรหิารไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบรหิารซึง่

มาประชมุเลอืกกรรมการบรหิารคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 5.4  การลงมติของคณะกรรมการบรหิารกระทาํไดโ้ดยการถือตามเสยีงขา้งมาก ทัง้นี ้กรรมการผูม้ีสว่นไดส้ว่น

เสียในเรื่องใดจะตอ้งไมเ่ขา้รว่มในการลงมติใดๆ เก่ียวกบัเรือ่งนัน้ๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานใน

ท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

6.  การรายงานของคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริหารมีความรบัผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารตอ้งรายงานกิจกรรม

ตา่งๆ ตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือรบัทราบ 

 

คณะผู้บริหาร (Management) 

1.  องคป์ระกอบของคณะผูบ้รหิาร คณะผูบ้รหิารประกอบดว้ย 

(1) กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

(2) รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

(3)  ผูอ้าํนวยการ 

โดยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เป็นประธานในท่ีประชมุคณะผูบ้ริหาร และใหผู้ช้่วยผูอ้าํนวยการสาํนกักรรมการ

ผูอ้าํนวยการใหญ่ ทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานกุารท่ีประชมุคณะผูบ้รหิาร 

2.  อาํนาจหนา้ท่ีของคณะผูบ้รหิาร 

2.1 พิจารณาเสนอแนะนโยบาย เป้าหมายการบริหาร และการดาํเนินงานของบริษัท ในระยะยาวแก่

คณะกรรมการบรษัิท 
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2.2  กาํหนดแผนกลยทุธ ์และวางแผนการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 

2.3  พิจารณากลั่นกรอง และนาํเสนองบประมาณการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท แก่ คณะกรรมการบรษัิท 

2.4  ติดตาม ตรวจสอบ และกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษัท และหน่วยงานตา่งๆ ในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือ

ปรบัเปลีย่นแผนงานของบรษัิทใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

2.5  ส่งเสริมและพิจารณาอนุมตัิการปรบัปรุงและพฒันาระบบงาน รวมทัง้แนวทาง การปฏิบตัิงานในการ

บรหิารธุรกิจใหม้ีประสทิธิภาพสงูสดุ 

2.6  ประเมินผลการดาํเนินธุรกิจของบริษัท เปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย สรุปวิเคราะห์ เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาขอ้เสนอแนะนโยบายและเปา้หมายของบรษัิท 

3. การประชมุของคณะผูบ้รหิาร 

การประชมุคณะผูบ้รหิารของบรษัิท ไดก้าํหนดใหม้ีขึน้เป็นประจาํทกุเดือนๆ ละ 1 ครัง้  

4.  เอกสารประกอบการประชมุและรายงานการประชมุของคณะผูบ้รหิาร 

4.1  เลขานุการท่ีประชุมแจง้กาํหนดการประชุม และจดัทาํหนงัสือเชิญประชุม พรอ้มเอกสารประกอบการ

ประชมุแจกจ่ายใหก้บัคณะผูบ้รหิาร 3 วนัก่อนการประชมุ 

4.2  เลขานกุารท่ีประชมุจดบนัทึกการประชมุ และจดัทาํรา่งรายงานการประชมุ สง่ใหค้ณะผูบ้ริหารพิจารณา

ก่อนจดัพิมพฉ์บบัจรงิ สง่ใหค้ณะผูบ้รหิารภายใน 10 วนั หลงัจากการประชมุ 

5. การรายงานของคณะผูบ้รหิาร 

5.1 คณะผูบ้รหิารจะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท/คณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งโดยพลนั หากเกิด

เหตกุารณห์รือสงสยัว่ามีเหตกุารณท์จุริตอย่างรา้ยแรง มีการปฏิบตัิท่ีฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทาํท่ี

ผิดปกติอ่ืน ซึง่อาจกระทบตอ่ช่ือเสยีงและฐานะการเงินของบรษัิทอยา่งมีนยัสาํคญั 

5.2 คณะผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระสาํคญั แนวทางการแกไ้ขปัญหา และรายงาน

ความคืบหนา้ในการดาํเนินการ เขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ภายในระยะเวลาอนัควร 

ทัง้นี ้แนวทางปฏิบตัิการรายงานของคณะผูบ้รหิารดงักลา่วจะมีการทบทวน ใหม้ีความเหมาะสมอยูเ่สมอ 
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คณะอนุกรรมการกจิการเชือ้เพลิง 

1. วตัถปุระสงค ์

เพ่ือทาํหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกับการดาํเนินการ และการจัดการระบบเติมเชือ้เพลิงอากาศยาน ตามท่ีกําหนดไวใ้น

หลกัเกณฑว์า่ดว้ย คณะอนกุรรมการกิจการเชือ้เพลงิ 

2. องคป์ระกอบและคณุสมบตัิของคณะอนกุรรมการกิจการเชือ้เพลงิ 

2.1 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่แต่งตัง้บุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือตามขอ้ (1) ถึง (3) เป็นคณะอนุกรรมการ

กิจการเชือ้เพลงิ คณะอนกุรรมการกิจการเชือ้เพลงิจะประกอบดว้ยสมาชิกไมเ่กิน 11 คน ซึง่ประกอบดว้ย 

(1) พนักงานระดบัผูบ้ริหารของบริษัท จาํนวน 1 คน เสนอช่ือโดยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ของ

บรษัิท 

(2) ผูแ้ทนจากบรษัิท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 1 คน 

(3) ผูแ้ทนจากแต่ละบริษัท ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท และเป็นผูใ้ชบ้ริการระบบเติมเชือ้เพลิงอากาศ

ยานของบริษัท ยกเวน้ บริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวนบริษัทละ 1 คน รวมกนัไมเ่กิน 

9 คน  

คณะอนกุรรมการกิจการเชือ้เพลิง ตอ้งเป็นบคุคลท่ีมีความรูค้วามชาํนาญ และมีประสบการณใ์นกิจการ

บรกิารเชือ้เพลงิเป็นอยา่งดี 

2.2 ใหค้ณะอนกุรรมการกิจการเชือ้เพลงิดาํรงตาํแหนง่วาระ 2 ปี อนกุรรมการท่ีดาํรงตาํแหนง่จนครบวาระนัน้ 

อาจไดร้บัการเสนอช่ือ และแตง่ตัง้เขา้มาใหมไ่ด ้

2.3 ในกรณีท่ีตาํแหนง่อนกุรรมการกิจการเชือ้เพลงิวา่งลง เพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหนิ้ติ

บุคคลท่ีเสนอช่ือบุคคลตามขอ้ 2.1 (1) ถึง (3) ซึ่งเป็นผูเ้สนอช่ืออนุกรรมการกิจการเชือ้เพลิงท่ีว่างลง 

เสนอช่ือผูแ้ทนของนิติบคุคลนัน้ใหก้รรมการผูอ้าํนวยการใหญ่แตง่ตัง้ใหเ้ขา้มาทาํหนา้ท่ีแทนอนกุรรมการ

กิจการเชือ้เพลิงท่ีว่างลง ผูแ้ทนท่ีเขา้ทาํหนา้ท่ีอนกุรรมการกิจการเชือ้เพลิงจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเทา่

วาระท่ียงัเหลอือยูข่องอนกุรรมการกิจการเชือ้เพลงิท่ีตนแทน 

2.4 ใหค้ณะอนกุรรมการกิจการเชือ้เพลิงเลือกและแต่งตัง้อนกุรรมการคนหนึ่งเป็นประธานดาํรงตาํแหน่งได้

คราวละ 2 ปี การเลอืกและแตง่ตัง้ประธาน ใหเ้ลอืกจากอนกุรรมการตามขอ้ 2.1 (2) ถึง (3) 

2.5 คณะอนกุรรมการกิจการเชือ้เพลิงมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัท ตามท่ีกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่

ของบริษัทจะกาํหนด ซึ่งอาจจะกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็น

คราว ๆ ไป หรอืจะใหม้ีผลตลอดไป จนกวา่กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่จะมีมติใหเ้ปลีย่นแปลงก็ได ้

3. อาํนาจหนา้ท่ีของคณะอนกุรรมการกิจการเชือ้เพลงิ 

3.1 ใหค้าํปรกึษาแนะนาํแก่ฝ่ายบรหิารของบรษัิท หรอืคณะกรรมการบรษัิท ในเรือ่งทางเทคนิค ท่ีเก่ียวกบัการ

ดาํเนินการ และการจดัการระบบเติมเชือ้เพลงิอากาศยาน ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้ป็นท่ีมั่นใจวา่การดาํเนินการ และ

การจดัการของระบบเติมเชือ้เพลิงอากาศยานเป็นท่ีปลอดภยัต่อชีวิต รา่งกาย และทรพัยส์ินของบุคคล 

และ/หรือ เพ่ือให้การดําเนินการ และการจัดการระบบเติมเชื ้อเพลิงอากาศยานเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ และไดม้าตรฐาน 
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3.2 ใหค้าํปรกึษาในการจดัทาํคูม่อื BAFS Aviation Quality Control and Operation Manual ระเบียบวิธีการ

ตรวจสอบ (Inspection Procedures) และการแก้ไขปรับปรุงคู่มือและระเบียบดังกล่าว รวมถึงการ

ฝึกอบรมดา้นเทคนิค ดา้นการแกปั้ญหา และดา้นวิศวกรรมจากผูใ้ชห้รอืบคุคลภายนอก 

3.3 พิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกบัคาํรอ้งขอ หรือขอ้เสนอท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินการและการจดัการระบบเติม

เชือ้เพลงิอากาศยานท่ีเสนอโดยบรษัิท หรอืผูใ้ชบ้รกิารระบบเติมเชือ้เพลงิอากาศยาน 

3.4 พิจารณาคณุสมบตัิของผูส้มคัรเขา้เป็นผูใ้ชบ้ริการระบบเติมเชือ้เพลิงอากาศยาน ทัง้นีภ้ายใตบ้งัคบัของ

หลกัเกณฑว์า่ดว้ยการรบัผูใ้ชบ้รกิารระบบเติมเชือ้เพลงิอากาศยานรายใหม ่ 

3.5 ทบทวนและกาํหนดแหลง่ท่ีมาทางการเงินของผูใ้ชบ้รกิารระบบเติมเชือ้เพลงิอากาศยาน 

4. การประชมุของคณะอนกุรรมการกิจการเชือ้เพลงิ 

4.1  จดัใหม้ีการประชมุคณะอนกุรรมการกิจการเชือ้เพลงิอยา่งนอ้ย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

4.2 ในการประชมุคณะอนกุรรมการฯ ตอ้งมีอนกุรรมการ หรือผูร้บัมอบฉนัทะมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ

คณะอนกุรรมการฯ จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

4.3 ในการประชมุคณะอนกุรรมการกิจการเชือ้พลิง อนกุรรมการอาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนเขา้รว่มประชมุ

และออกเสียงแทนตนได ้หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานคณะอนกุรรมการ ก่อนผูร้บัมอบ

ฉนัทะเขา้ประชมุ 

4.4 การวินิจฉยัของท่ีประชมุคณะอนกุรรมการกิจการเชือ้เพลงิใหถื้อเอาเสยีงขา้งมาก ของคณะอนกุรรมการฯ 

ท่ีเขา้รว่มประชมุ โดยอนกุรรมการคนหนึง่รวมทัง้ประธาน มีหนึง่เสยีงในการลงคะแนน ในกรณีท่ีมีคะแนน

เสยีงเทา่กนั ประธานไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 

5. การรายงานของคณะอนกุรรมการกิจการเชือ้เพลงิ 

ใหค้ณะอนกุรรมการกิจการเชือ้เพลิงรายงานเรื่องทุกเรื่องท่ีคณะอนกุรรมการฯ ไดพิ้จารณาตดัสินใหก้รรมการ

ผูอ้าํนวยการใหญ่ของบริษัทรบัทราบ อนมุตัิ หรือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ หรืออนมุตัิ แลว้แต่

กรณี คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิท่ีจะเพิกถอน หรือกลบัมติ หรือการตดัสินใดๆ ของคณะอนุกรรมการกิจการ

เชือ้เพลงิ 
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คณะกรรมการกาํกับดูแลความยั่งยนื  

1. วตัถปุระสงค ์

  วตัถปุระสงคข์องคณะกรรมการกาํกบัดแูลความยั่งยืน คือ  

1.1 เพ่ือกาํหนดกรอบนโยบายเพ่ือความยั่งยืนและกลยทุธข์องกลุม่บรษัิทตามกรอบการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

ยึดถือการดาํเนินงานท่ีเป็นเลิศ เนน้คุณภาพการบริการท่ีดี ดว้ยมาตรฐานความปลอดภยัสงูสุด และ

เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือสง่มอบคณุคา่ตามความคาดหวงัของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

1.2   เพ่ือกาํกับและดูแลกิจการใหด้าํเนินการสอดคลอ้งกับหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและกฏเกณฑข์อง

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

1.3 เพ่ือกาํกบัดแูลใหม้ีการนาํนโยบายเพ่ือความยั่งยืนไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของแต่ละบริษัท โดย

คาํนงึถึงผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่ายในการดาํเนินงานเป็นสาํคญั 

1.4 เพ่ือติดตามการดาํเนินการใหเ้กิดการปฏิบตัิงาน ท่ีสอดคลอ้งและไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสูก่ารเติบโต

อยา่งยั่งยืนทัง้กลุม่บรษัิท 

1.5  เพ่ือกาํกบัดแูลใหม้ีการรายงานและการเผยแพรข่อ้มลูท่ีครบถว้นโปรง่ใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

2.  อาํนาจหนา้ท่ี 

2.1 กาํหนดกรอบนโยบายเพ่ือความยั่งยืนของกลุม่บรษัิท และระบบการบรหิารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหเ้ป็นท่ี

ยอมรบัของชมุชนและสงัคม 

2.2 รบัผิดชอบกาํหนดขอบเขตการจดัทาํรายงานความยั่งยืน 

2.3 กาํกับดูแลใหก้ารดาํเนินการสอดคลอ้งกับหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและกฏเกณฑข์องสาํนกังาน  

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2.4 อนมุตัิแผนงานประจาํปีของฝ่ายพฒันาศกัยภาพองคก์ร 

2.5 แตง่ตัง้คณะทาํงานเพ่ือดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายเพ่ือความยั่งยืนของกลุม่บรษัิท 

2.6 ติดตามการดาํเนินการของคณะทาํงานท่ีแตง่ตัง้ ใหม้ีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั 

2.7 รายงานภาพรวมการกาํกบัดแูลความยั่งยืนตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

2.8 ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

2.9 คณะกรรมการกาํกบัดแูลความยั่งยืนสามารถจดัจา้งท่ีปรกึษาภายนอกเพ่ือขอคาํแนะนาํไดด้ว้ยคา่ใชจ้า่ย

ของบรษัิท โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท 

3. องคป์ระกอบและคณุสมบตัิ 

3.1 คณะกรรมการกาํกบัดแูลความยั่งยืนไดร้บัการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษัิท 

3.2 ใหค้ณะกรรมการกาํกบัดแูลความยั่งยืน ประกอบดว้ยกรรมการความยั่งยืน ดงันี ้

3.2.1  ประธานกรรมการบรหิารเป็นประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลความยั่งยืน โดยตาํแหนง่ 

3.2.2 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เป็นกรรมการความยั่งยืน โดยตาํแหนง่ 

3.2.3 กรรมการผูจ้ดัการบรษัิทยอ่ยเป็นกรรมการความยั่งยืนโดยตาํแหนง่ 

3.2.4 ประธานคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานเป็นกรรมการกาํกบัดแูลความยั่งยืนโดยตาํแหนง่ 

3.2.5 ผูช้่วยผูอ้าํนวยการสาํนกัสือ่สารองคก์รเป็นกรรมการฯโดยตาํแหนง่ 
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3.3  ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาศกัยภาพองคก์ร ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลความ

ยั่งยืน 

3.4 ผูเ้ขา้รว่มประชุมอ่ืนๆ อาจไดร้บัเชิญใหเ้ขา้รว่มประชุมเพ่ือชีแ้จงรายละเอียดในงานท่ีเก่ียวขอ้งตามดลุย

พินิจของเลขานกุารคณะกรรมการกาํกบัดแูลความยั่งยืน 

4. วาระการดาํรงตาํแหนง่และการพน้จากตาํแหนง่ 

4.1 ใหก้รรมการกาํกบัดแูลความยั่งยืนดาํรงตาํแหน่งโดยมีวาระคราวละ 3 ปี นบัจากวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

ทัง้นีก้รรมการท่ีดาํรงตาํแหนง่จนครบวาระนัน้อาจ ไดร้บัการเสนอช่ือและแตง่ตัง้เขา้มาใหมไ่ด ้ 

4.2 ในระหวา่งการดาํรงตาํแหนง่กรรมการกาํกบัดแูลความยั่งยืนตามวาระ หากมีกรรมการความยั่งยนืพน้จาก

ตาํแหน่งก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหนง่ไมว่า่ดว้ยเหตใุดก็ตาม ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตัง้

กรรมการความยั่งยืนแทนตาํแหนง่ท่ีวา่งลง และใหก้รรมการความยั่งยืนท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหมอ่ยูใ่นตาํแหนง่

เป็นระยะเวลาเทา่ท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการความยั่งยืนท่ีพน้จากตาํแหนง่ท่ีตนแทน เวน้แตว่าระการดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการความยั่งยืนเหลืออยู่ไม่เกิน 90 วัน คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาไม่แต่งตัง้

กรรมการความยั่งยืนแทนตาํแหนง่ท่ีวา่งก็ได ้

4.3 ในระหว่างการดาํรงตาํแหน่งกรรมการกาํกบัดแูลความยั่งยืนตามวาระ หากมีกรรมการความยั่งยืนตาม

ขอ้ (3.2.1) (3.2.2) (3.2.3) (3.2.4) ว่างลง ใหผู้ท่ี้ดาํรงตาํแหน่งแทนบคุคลดงักลา่ว เป็นกรรมการความ

ยั่งยืนอยู่ในตาํแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการความยั่งยืนผูท่ี้พน้จากตาํแหน่งท่ีตน

แทน 

4.4 ใหก้รรมการกาํกบัดแูลความยั่งยืน พน้จากตาํแหนง่ในกรณีตอ่ไปนี ้

4.4.1    เมื่อครบวาระการดาํรงตาํแหนง่กรรมการกาํกบัดแูลความยั่งยืนตามขอ้ 4.1 

4.4.2  เมื่อพน้จากตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ หรือกรรมการผูจ้ัดการของบริษัทย่อยหรือฝ่าย

บรหิารของบรษัิท 

4.4.3  เมื่อคณะกรรมการบรษัิทมีมติใหพ้น้จากตาํแหนง่ 

4.4.4  เสยีชีวติหรอืลาออก 

5. การประชมุ 

5.1    คณะกรรมการกาํกบัดแูลความยั่งยืนประชมุอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

5.2    เลขานกุารจะตอ้งนาํสง่เอกสารประกอบการประชมุ ใหก้บักรรมการความยั่งยืนอย่างนอ้ย 5 วนัทาํการ

ก่อนการประชมุ 

5.3  หวัขอ้การประชมุ อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 

5.3.1 การรบัรองวาระการประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลความยั่งยืนครัง้ก่อน 

5.3.2 รายงานการติดตามผลการดาํเนินงานตามความคิดเห็นของท่ีประชมุครัง้ก่อน 

5.3.3 รายงานความคืบหนา้ของแผนงานประจาํปีฝ่ายพฒันาศกัยภาพองคก์ร 

5.3.4 รายงานความคืบหนา้โครงการท่ีสนบัสนนุเปา้หมายความยั่งยืน (SDGs) 

5.3.5 รายงานประเด็นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความยั่งยืนตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
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6. องคป์ระชมุ 

 ในการประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลความยั่งยืน ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวน

กรรมการความยั่งยืนทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้จึงเป็นองคป์ระชมุ ทัง้นี ้เลขานกุารคณะกรรมการกาํกบัดแูล

ความยั่งยืนตอ้งเขา้รว่มในการประชุมทกุครัง้ ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลความยั่งยืนไม่อยู่ในท่ีประชุม 

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการความยั่งยืนท่ีมาประชมุเลอืกกรรมการความยั่งยืนรายหนึง่เป็นประธานในท่ี

ประชมุ การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสยีงขา้งมาก กรรมการความยั่งยืนรายหนึง่มหีนึง่เสยีงในการลงคะแนน เวน้

แต่ กรรมการความยั่งยืนซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

7. การรายงาน 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลความยั่งยืนมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกาํกบัดแูล

ความยั่งยืนตอ้งนาํสง่รายงานกิจกรรมตา่งๆ ตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือรบัทราบ ดงัตอ่ไปนี ้ 

7.1    การสรุปผลการดาํเนินงาน โดยจดัทาํเป็นวาระการประชมุเพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทปีละ 2 ครัง้ 

7.2 รายงานอ่ืนๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
 

ข้อ 1.2  กาํหนดวัตถุประสงค ์เป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

บริษัทกาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) เป็นไปเพ่ือความยั่งยืนโดยเป็นวตัถปุระสงคแ์ละ

เปา้หมายท่ีสอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุคา่ใหท้ัง้กิจการ ลกูคา้ ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี และสงัคมโดยรวม ตลอดจนกาํกบัดแูลให ้

วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย ตลอดจนกลยทุธข์องบรษัิทมีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการกาํกบัดแูลความยั่งยืน เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดแูลใหบ้รษัิทและบรษัิท

ย่อยมีการปฏิบตัิตามนโยบายเพ่ือความยั่งยืน และระบบการบริหารการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรบัของชมุชน

และสงัคม  

 

ข้อ 1.3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

1. บรษัิทกาํหนดหลกัเกณฑใ์หม้ีการทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเรือ่งขนาดองคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมการ

ท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจาํเป็นตอ่การนาํพาองคก์รสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัท่ีกาํหนดไว ้

2. บริษัทกาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ กาํหนดองคป์ระกอบและ

การดาํเนินงานของกรรมการใหเ้อือ้ตอ่การใชด้ลุพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ 

3. บรษัิทกาํหนดกระบวนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการท่ีโปรง่ใสและชดัเจนเพ่ือใหไ้ดค้ณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ

สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีกาํหนดไว ้

4. ในการเสนอคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิ บรษัิทกาํหนดใหค้ณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน

เป็นผูพิ้จารณาโครงสรา้งและอตัราคา่ตอบแทนใหม้ีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและจงูใจใหค้ณะกรรมการ

นาํพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

5. บรษัิทกาํหนดหลกัเกณฑใ์หก้รรมการทกุคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 
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6. บริษัทกาํหนดหลกัเกณฑใ์หม้ีกรอบและกลไกในการกาํกบัดูแลนโยบายและการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัท

ยอ่ย ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแตล่ะแหง่ และมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนั 

7. บริษัทจัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีประจาํปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ

รายบคุคล โดยนาํผลประเมินไปใชส้าํหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ท่ี 

8. บริษัทกําหนดหลักเกณฑ์ในการใหค้วามรูค้วามเข้าใจแก่คณะกรรมการเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนไดร้บัการ

เสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 

9. บริษัทมีกระบวนการสนบัสนนุการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและสามารถ

เขา้ถึงขอ้มลูท่ีจาํเป็นได ้โดยจัดใหม้ีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรูแ้ละประสบการณท่ี์เหมาะสม รวมทัง้ไดเ้ปิดเผย

คณุสมบตัิและประสบการณข์องเลขานกุารบรษัิทในรายงานประจาํปีและบน website ของบรษัิท 

 

ข้อ 1.4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

บริษัทไดม้ีการกาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการสรรหาและพฒันากรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสงู ใหม้ี

ความรู ้ทักษะ ประสบการณ ์และคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย ตลอดจนมีการกาํหนด

โครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทจดัใหม้ีกระบวนการบริหารและพฒันาบคุลากร

ของบรษัิทใหม้ีจาํนวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณแ์ละแรงจงูใจท่ีเหมาะสม  

 

 

ข้อ 1.5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

1. บริษัทได้ให้ความสาํคัญและสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้ง

คณุประโยชนต์อ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยกาํหนดใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทดแูลและติดตามใหฝ่้ายบรหิารนาํแผนดาํเนินการ (operational plan) ไปปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของบริษัท โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล คาํนงึถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain เพ่ือใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์

และเปา้หมายไดอ้ยา่งยั่งยืน 

2. การประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบของบรษัิท 

2.1  การปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ พนกังาน ลกูคา้ ผูถื้อหุน้ พนัธมิตรทางธุรกิจและคู่แข่ง 

ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เจา้หนีแ้ละสถาบนัการเงิน ผูก้าํกบัดแูลและภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

2.1.1 พนกังาน : บริษัทตระหนกัว่าพนกังานของบริษัททุกคนเป็นส่วนสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ โดย

บริษัทไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิบตัิต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม เคารพ

สิทธิมนุษยชน ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพการทาํงานระดบัมืออาชีพ และใหค้วาม

มั่นใจในคุณภาพชีวิตการทาํงานอย่างมีความสุข มีจริยธรรม ใหผ้ลตอบแทนและสวสัดิการท่ี

เหมาะสม รวมทัง้สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของพนกังาน 
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2.1.2 ลกูคา้ : บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิต่อลกูคา้ อย่างเอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลกูคา้ โดยมี

การปฏิบตัิตามสญัญาท่ีมีต่อลกูคา้ ปฏิบตัิต่อลกูคา้ทกุรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มุ่งมั่น

สรา้งความพึงพอใจแก่ลกูคา้โดยมุ่งเนน้คุณภาพและความปลอดภยัสงูสดุของผลิตภณัฑแ์ละ

บรกิารในระดบัมาตรฐานสากลรวมถึงไมเ่ปิดเผยขอ้มลูและความลบัของลกูคา้ 

2.1.3  ผูถื้อหุน้ : บริษัทปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตเป็นธรรม สง่มอบผลตอบแทนท่ี

เป็นธรรม สรา้งความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนดว้ยการบริหารผลประกอบการท่ีดีและการเจริญเติบโต

อยา่งนา่เช่ือถือ มีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั สมํ่าเสมอและครบถว้นและเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ รวมทัง้เสนอวาระหรือบคุคลเพ่ือเขา้ดาํรง

ตาํแหนง่กรรมการในการประชมุผูถื้อหุน้ 

2.1.4 พนัธมิตรทางธุรกิจและคู่แข่ง : บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่พนัธมิตรทางธุรกิจและคู่แข่ง 

ดาํเนินธุรกิจรว่มกนัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี หลกักฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

ทางการคา้อย่างเป็นธรรม มุ่งสรา้งความไวว้างใจและความรว่มมือท่ีดีในระยะยาว โดยมีขัน้ตอน

ในการคดัเลอืกคูค่า้อยา่งชดัเจน เป็นรูปธรรม มีคณุสมบตัิตามท่ีบรษัิทกาํหนดและสามารถปฏิบตัิ

ตามขัน้ตอน หรือกระบวนการตามท่ีบรษัิทกาํหนด สาํหรบัการคดัเลือกคูค่า้รายใหม่ตอ้งผา่นการ

อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท ทัง้นี ้บรษัิทปฏิบตัิตามสญัญาท่ีมีตอ่คูค่า้ หรอืผูค้า้/ผูข้าย ทกุราย

อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้

สองฝ่าย รวมทัง้ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไมส่จุรติกบัคูค่า้ ผูค้า้/ผูข้าย  

2.1.5 ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม : บริษัทประกอบกิจการอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนษุยชน มี

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน สิ่งแวดลอ้ม และมีส่วนรว่มในการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน

ตามกรอบความยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนชุมชนโดยรอบบริษัท และการสนับสนุนสังคมโดยรวม 

รวมทัง้ มีกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคม โดยแบ่งเป็นการดาํเนินงานเพ่ือสนบัสนนุการศึกษาของ

เยาวชน เพ่ือสง่เสรมิศาสนา และวฒันธรรมของชมุชน เพ่ือเช่ือมโยงและสง่เสรมิใหช้มุชนมีความ

เป็นอยู่ท่ีดีขึน้ และการสนบัสนนุหน่วยงานท่ีเสียสละในการทาํประโยชนเ์พ่ือสงัคมสว่นรวม ทัง้นี ้

บริษัทจะตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตกุารณท่ี์มีผลกระทบต่อสงัคม ชุมชน

สิ่งแวดลอ้ม อันเน่ืองมาจากการดาํเนินงานของบริษัท และให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับ

เจา้หนา้ท่ีภาครฐัและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.6 เจา้หนีแ้ละสถาบนัการเงิน : บริษัทคาํนึงและปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีมีต่อเจา้หนี/้เจา้หนีค้ ํา้

ประกัน และสถาบนัการเงิน อย่างเคร่งครดัและมีวินยัการเงินท่ีดี ปฏิบตัิตามสญัญา ขอ้ตกลง 

หรือ เง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจา้หนี/้เจา้หนีค้ ํา้ประกนัและสถาบนัการเงิน อย่างเสมอภาค เครง่ครดั

และเป็นธรรม โดยเฉพาะเรื่องเง่ือนไขคํา้ประกนั การบริหารเงินทนุและการชาํระหนี ้กรณีท่ีจะไม่

สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขไดต้อ้งรบีแจง้เจา้หนี/้เจา้หนีค้ ํา้ประกนัและสถาบนัการเงิน เพ่ือรว่มกนั

หาแนวทางแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความเสยีหาย รวมทัง้ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชน์

ใดๆ ท่ีไมส่จุรติกบัเจา้หนี/้เจา้หนีค้ ํา้ประกนั และสถาบนัการเงิน 
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2.1.7 ผูก้าํกบัดแูลและภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง : บรษัิทปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้กาํหนดขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง ดว้ยความรบัผิดชอบ ถกูตอ้ง และโปรง่ใสโดยดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ

ท่ีดี ตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ และสนบัสนนุในการปกปอ้งสทิธิมนษุยชน  

 

2.2 ระบบการจดัการของบรษัิท  

บริษัทไดด้าํเนินงานตามระบบการจัดการมาตรฐานอาชีวอนามยัและความปลอดภัย ระบบบริหาร

คณุภาพและระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ โดยใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ่งในเรื่องความปลอดภยั อาชี

วอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและไดก้าํหนดนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั การรกัษาความ

ปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพ่ือใช้เป็นหลกัในการปฏิบัติงาน ในดา้นระบบบริหารคุณภาพ 

บรษัิทไดใ้หบ้รกิารนํา้มนัอากาศยาน โดยคาํนงึถึงคณุภาพ ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม เพ่ือใหเ้กิดความพงึ

พอใจตอ่ลกูคา้และไดก้าํหนดนโยบายคณุภาพ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบตัิงาน ในดา้นระบบการบรหิารความ

ต่อเน่ืองทางธุรกิจ บริษัทไดมุ้่งเนน้การใหบ้ริการอย่างต่อเน่ืองและการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมในภาวะวิกฤต 

โดยไดก้าํหนดนโยบายบรหิารความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบตัิงาน 

 

2.3 การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ  

บรษัิทสง่เสรมิใหม้ีการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพในทกุกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยคาํนึงถึงผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม และไดต้ิดตามประเมินผลกระทบ และกาํหนด

มาตรการเพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้อย่างมีระบบ โดยบริษัทไดก้าํหนดนโยบายอนุรกัษ์

พลงังาน และจดัตัง้คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน เพ่ือดาํเนินการดา้นการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายอนุรกัษ์พลงังาน รวมทัง้ บริษัทไดก้าํหนดนโยบายสิ่งแวดลอ้มและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพ่ือประกาศเจตนารมณใ์นการมุ่งมั่นดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม

ตลอดกระบวนการดาํเนินการของธุรกิจเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีอาจเกิดขึน้ ตลอดจนปลกูฝัง

จิตสาํนกึการรกัษาสิง่แวดลอ้มใหก้บัพนกังาน  

 

2.4 สทิธิมนษุยชน 

บรษัิทไดก้าํหนดนโยบายสทิธิมนษุยชนพรอ้มทัง้แนวปฏิบตัิในการดาํเนินการตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีตลอด

ห่วงโซ่อปุทาน นอกจากนีบ้ริษัทยงัไดก้าํหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอีกดว้ย โดยกาํหนดใหก้รรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทปฏิบตัิตาม โดยสรุปไดด้งันี ้ 

2.4.1 หลีกเลี่ยงการกระทาํและการมีสว่นรว่มในการละเมิดสิทธิมนษุยชน รวมถึงตอ้งไม่ละเลยหรือ

เพิกเฉยหากพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ขา่ยละเมิดสทิธิมนษุยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิท  

2.4.2 พัฒนาและดําเนินการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due 

Diligence) ของบรษัิท โดยทกุหนว่ยงานมีหนา้ท่ีระบคุวามเสีย่งดา้นสทิธิมนษุยชนท่ีอยูใ่นความ
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รบัผิดชอบของตน ประเมินผลกระทบ กาํหนดมาตรการปอ้งกนัและลดผลกระทบ รวมทัง้มีกลไก

ในการเยียวยา บรรเทาผลกระทบอยา่งเหมาะสม  

2.4.3 จดัใหม้ีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายสทิธิมนษุยชน  

2.4.4 มีการสื่อสารเพ่ือเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานของ

บรษัิท  

2.4.5 จดัใหม้ีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือรบัขอ้รอ้งเรยีนเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนของบริษัท 

รวมทัง้มีกระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีน โดยจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบคุคลท่ีรอ้งเรยีน

ตามมาตรการคุม้ครองท่ีระบใุนจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท 

2.4.6 ดาํเนินการทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นประจาํทุกปีหรือเมื่อมีเหตกุารณส์าํคญั เพ่ือให้

นโยบายมีความสอดคลอ้งกบัหลกักฎหมาย หลกัปฏิบตัิสากล และสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ 

2.4.7 มีการรายงานและเปิดเผยขอ้มลูผลการดาํเนินงานดา้นสทิธิมนษุยชนอยา่งสมํ่าเสมอ  

2.5 ทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธ์ิ  

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีจะไม่ล่วงละเมิดทรพัย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยกาํหนดให้

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิท และทกุคนปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรือ่งทรพัยส์นิทางปัญญา

หรอืลขิสทิธ์ิ ตามหลกัการ ดงันี ้

2.5.1 ปกป้องทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัท และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของ

บคุคลอ่ืน 

2.5.2 ปฏิบัติใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย ขอ้บังคับและขอ้ผูกพันตามสญัญาทัง้หมด เก่ียวกับสิทธิใน

ทรพัยส์ินทางปัญญาของบุคคลอ่ืน รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้และข้อมูล

กรรมสทิธ์ิอ่ืนๆ 

2.5.3 ไมล่ะเมิดหรอืนาํสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญาของบคุคลอ่ืนไปใชใ้นทางท่ีผิด 

2.5.4 ในกรณีท่ีงานอนัมีลขิสทิธ์ิหรอืทรพัยส์ินทางปัญญาอ่ืนใดเกิดขึน้ จากการปฏิบตัิงานของพนกังาน 

ลขิสทิธ์ิหรอืทรพัยส์นิทางปัญญาเหลา่นัน้ยอ่มตกเป็นของบรษัิท 

3. บริษัทจดัใหม้ีนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหบ้ริษัทมีกรอบการกาํกบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศระดบัองคก์ร ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ รวมทัง้ดแูลใหม้กีารนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้ในการสนับสนุนและพัฒนาการดาํเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงเพ่ือให้กิจการสามารถบรรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการ โดยมีการใชท้รพัยากรและการบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 
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ข้อ 1.6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

1. บริษัทจดัใหม้ีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีจะทาํใหบ้รรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล 

และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและท่ีสามารถ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและอิสระ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. บริษัทกาํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบริษัทและความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ได้

ระหว่างบริษัทกบัฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรใน

ทรพัยส์ิน ขอ้มลูและโอกาสของบริษัท และการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับริษัทในลกัษณะท่ีไม่

สมควร ดงันี ้

2.1 บรษัิทเก็บรกัษาขอ้มลูภายใน รวมทัง้มีมาตรการปอ้งกนักรณีท่ีกรรมการและผูบ้รหิารใชข้อ้มลูภายในเพ่ือ

หาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้อ่ืน เช่น การซือ้ขาย

หลกัทรพัยโ์ดยใช้ขอ้มูลภายใน การนาํขอ้มูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับกรรมการและ

ผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุน้โดยรวม เป็นต้น โดยไดม้ีการกาํหนดเรื่องการรกัษา

ผลประโยชนแ์ละความลบัของบริษัทไวใ้นคูม่ือนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทและกาํหนดเรือ่ง

การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิท การใชข้อ้มลูภายในและความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์วใ้นจรรยาบรรณ

ธุรกิจ รวมทัง้กาํหนดบทลงโทษกรณีท่ีพนกังานฝ่าฝืนอีกดว้ยโดยไดม้ีการแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและ

พนกังานไดร้บัทราบถึงขอ้กาํหนดดงักลา่ว  

2.2 บรษัิทกาํหนดมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการ

ประกาศผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาส และ 1 วนัหลงัจากเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วแลว้ ทัง้นี ้สาํหรบั

การซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของกรรมการและผูบ้ริหาร บริษัทแจง้ใหก้รรมการและ

ผูบ้ริหารรายงานเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ของบริษัทต่อสาํนกังาน 

ก.ล.ต. ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 

และ ไดบ้รรจวุาระเรือ่งการถือครองหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของกรรมการและผูบ้รหิารไวใ้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ รวมทัง้มีการเปิดเผยการถือครองหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้ของบรษัิทไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report)  

2.3 บริษัทกาํหนดใหก้ารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานท่ีใกลชิ้ดกบัขอ้มลูของบริษัท พนกังานดงักลา่วตอ้ง

รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัทาํการถดัจากวนัท่ีเกิดรายการและไดบ้รรจุวาระ

ไวใ้นการประชมุฝ่ายบรหิารทกุเดือน  

2.4 บริษัทกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยให้

คณะกรรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มลูการมีสว่นไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยแนวทางดงักลา่ว

สอดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจ กฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้กรรมการและผูบ้รหิารตอ้ง

รายงานขอ้มลูส่วนไดเ้สียมายงับริษัททุกครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทกาํหนดใหเ้ลขานุการบริษัท

เป็นผูร้บัผิดชอบในการติดตามขอ้มลูดงักลา่ว  

2.5 บริษัทกาํหนดแนวทางเพ่ือไม่ใหก้รรมการ หรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดส้่วนเสีย หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้รว่ม

กระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย หรือมีสว่นเก่ียวขอ้ง
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ดงักลา่ว โดยก่อนเริม่ประชมุคณะกรรมการบรษัิททกุครัง้ประธานกรรมการจะแจง้ใหก้รรมการท่ีมีสว่นได้

เสียในเรื่องนัน้ๆ แจง้ต่อท่ีประชุมและกรรมการท่านนัน้จะออกจากหอ้งประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระดงักลา่ว  

2.6 บริษัทมีโครงสรา้งการถือหุน้แบบไม่ซบัซอ้นและรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้เกือบทัง้หมดเป็นการทาํ

รายการตามปกติธุรกิจ 

2.7 บรษัิทยดึถือปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์และสาํนกังาน ก.ล.ต. เช่น หลกัเกณฑ์

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หลกัเกณฑก์ารไดม้าจาํหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นตน้ 

3 บรษัิทกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัท่ีชดัเจนและสือ่สารในทกุระดบัขององคก์รและต่อ

บคุคลภายนอก เพ่ือใหเ้กิดการนาํไปปฏิบตัิ รวมทัง้มีกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชี ้

เบาะแส/ขอ้รอ้งเรยีน 

 

ข้อ 1.7 รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

1. บรษัิทไดม้ีการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัตา่ง ๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตาม

กฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนจัดใหม้ีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ท่ีทาํหนา้ท่ีในการ

สื่อสารกับผูถื้อหุ้นและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอ่ืนใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา โดยมีการ

ดาํเนินการ ดงันี ้

1.1 การเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิท  

บรษัิทมีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีสาํคญัตา่งๆ ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56 - 1 

One Report) ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิท ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ตามแนวทางท่ีหนว่ยงานกาํกบั

ดแูลเป็นผูก้าํหนด และบรษัิทไดป้รบัปรุงขอ้มลูในเว็บไซตใ์หค้รบถว้น และเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ  

1.2 การจดัทาํรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทาํหนา้ท่ีสอบทานใหบ้ริษัทมีรายงานทาง

การเงินและการดาํเนินงานอย่างถกูตอ้ง เพียงพอ รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทยงัไดจ้ดัทาํรายงานความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัทาํรายงานทางการเงิน ซึง่ครอบคลมุเรือ่งสาํคญัตามขอ้พงึปฏิบตัิ

สาํหรบักรรมการบรษัิทจดทะเบียนท่ีตลาดหลกัทรพัยไ์ดเ้สนอแนะไว ้ 

1.3 ช่องทางในการเปิดเผยขอ้มลู  

1.3.1 บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการเปิดเผยขอ้มลูท่ี

เก่ียวขอ้งกับบริษัท ทัง้ขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 

ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซตข์องบริษัท ระบบการเผยแพร่ขอ้มลูของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. Opportunity Day การแถลงข่าว

ต่อสื่อมวลชน Company Site Visit, Analyst Meeting การจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นทาง

ไปรษณีย ์เป็นตน้ 
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1.3.2 บริษัทมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์

โดยจดัใหม้ีแผนกกาํกบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑร์บัผิดชอบในเรือ่งดงักลา่ว  

1.3.3  บริษัทได้จัดให้มีแผนกลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น 

นักวิเคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการใหข้อ้มูล การดาํเนินการ และการ

ลงทนุของบรษัิท ดว้ยช่องทางการติดตอ่ท่ีสะดวก รวดเรว็ และเขา้ถึงไดง้่าย 

1.4 บริษัทกาํหนดนโยบายการสื่อสารและเปิดเผยขอ้มลู เพ่ือใหก้ารสื่อสารและเปิดเผยขอ้มูลต่อผูม้ีสว่นได้

ส่วนเสียเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดการ

เปิดเผยขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์

2. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูต้ิดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถใน

การชาํระหนี ้ตลอดจนการประเมินความเสีย่งเก่ียวกบัฐานะและแนวโนม้ปัญหาทางการเงินของบรษัิท รวมถึงเสนอ

แผนในการแกปั้ญหา ภายใตก้ารคาํนงึถึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

3. บรษัิทมีการจดัทาํรายงานความยั่งยืน ซึง่เป็นไปตามกรอบการรายงานของ GRI (Global Reporting Initiative) 

 

ข้อ 1.8 สนับสนุนการมีสว่นร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น 

บริษัทสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุน้ในการตดัสินใจในเรื่องสาํคญัของบริษัทและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกกลุม่ 

รวมถึงดาํเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปรง่ใส มีประสทิธิภาพ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การปกปอ้งสทิธิของผูถื้อหุน้ 

1.1  บรษัิทใหค้วามสาํคญักบัการปกปอ้งสทิธิของผูถื้อหุน้ และการสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ 

การมีส่วนแบ่งในกาํไรของบริษัท การไดร้บัข่าวสาร ขอ้มูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเขา้รว่มประชุม

เพ่ือใชส้ทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และเรือ่งท่ี

มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณหส์นธิ การลดทนุ

หรอืเพ่ิมทนุ เป็นตน้ 

1.2  บริษัทคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไดด้แูลผูถื้อหุน้มากกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การให้

ขอ้มูลสาํคัญท่ีเป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซตข์องบริษัท การจัดใหม้ีบทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่าย

บริหาร (MD&A) เพ่ืออธิบายผลการดําเนินงานทุกไตรมาส และการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน BAFS 

Newsletter เป็นตน้ 

1.3 โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิทมีผูถื้อหุน้รายยอ่ยจาํนวนมากพอสมควรซึง่จะก่อใหเ้กิดการถ่วงดลุระหวา่ง

ผูถื้อหุน้รายยอ่ยและรายใหญ่ โดยไมเ่อือ้ใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่หรอืกลุม่ใดกลุม่หนึง่สามารถควบคมุสทิธิ

ออกเสียง หรือควบคุมบริษัทได ้และส่งผลใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัผูถื้อหุน้ รวมทัง้ไม่มี

การถือหุน้ไขวใ้นกลุม่บรษัิท และไมม่ีโครงสรา้งการถือหุน้แบบปิรามิด 
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2. การประชมุผูถื้อหุน้ 

2.1  บรษัิทกาํหนดใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ปีละครัง้ ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของ

บริษัท ทัง้นี ้โดยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

กรรมการ รวมทัง้ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรกึษากฎหมาย ไดเ้ขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือตอบคาํถาม

ในท่ีประชมุ  

2.2  บริษัทจดัใหม้ีบคุคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้และเปิดเผยไว้

ในรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

 

3.  การสง่หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ 

3.1 บรษัิทมอบใหบ้รษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหุน้ของบรษัิทเป็นผู้

จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้กอ่นการประชมุ 21 วนั อยา่งไรก็ตาม ไดเ้ผยแพรข่อ้มลู

ดงักลา่วซึง่เป็นขอ้มลูเดียวกบัท่ีบรษัิทจดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้และใชใ้นการประชมุผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิท

อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการ

ประชุมลว่งหนา้  รวมทัง้ไดม้ีการประกาศลงหนงัสือพิมพร์ายวนั ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนัและก่อนวนั

ประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั เพ่ือบอกกลา่วเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ 

3.2 หนงัสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถว้น มีรายละเอียดวนั เวลา สถานท่ี ระเบียบ

วาระการประชุม โดยระบอุย่างชดัเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพ่ือทราบ หรือเพ่ือพิจารณา มีเอกสารประกอบ

ระเบียบวาระต่างๆ วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ ขอ้บงัคบับรษัิทเก่ียวกบั

การประชุมผูถื้อหุน้ แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ รายละเอียดของเอกสารท่ีผูถื้อหุน้จะตอ้งนาํมาแสดงใน

วนัประชุมและวิธีการเขา้ร่วมประชุม ทัง้นี ้เพ่ือรกัษาประโยชนแ์ละอาํนวยความสะดวกในการสื่อสาร

สาํหรบัผูถื้อหุน้ตา่งชาติ บรษัิทไดจ้ดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุเป็นภาษาองักฤษดว้ย 

3.3 บริษัทคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ สง่เสริมการใชส้ิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ โดยไดน้าํเสนอเรื่องท่ี

สาํคญัใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิและบรรจุเรื่องตา่ง ๆ ท่ีสาํคญัอย่างครบถว้นตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์และขอ้บงัคบัของบรษัิท  

3.4 ในหนงัสือเชิญประชุมมีวาระการประชุมท่ีสาํคญัตามท่ีกฎหมายกาํหนดเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เพ่ือ

นาํเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเป็นประจาํทกุปี 

 

4.  การอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ 

4.1 บรษัิทมีนโยบายในการอาํนวยความสะดวกและสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ ทัง้นกัลงทนุสถาบนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่

และรายยอ่ย เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้  

4.2 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการลว่งหนา้ก่อนวนั

ประชมุ ผา่นทางเลขานกุารบรษัิท โดยไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มกบัการนาํสง่หนงัสอืเชิญประชุมผูถื้อ

หุน้ ซึง่ไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิท 
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4.3 บริษัทจัดประชุมผูถื้อหุน้ ณ สถานท่ีท่ีผูถื้อหุน้สามารถเดินทางไปร่วมประชุมไดง้่าย รวมทัง้ไดอ้าํนวย

ความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกันทกุราย ดว้ยการจดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีคอยดแูลตอ้นรบัและให้

ความสะดวกอยา่งเพียงพอ 

4.4 บริษัทเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนลว่งหนา้ก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง ไม่จาํกดัสิทธิในการเขา้ประชุมของผู้

ถือหุน้ท่ีมาสาย โดยไดอ้าํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในการเขา้รว่มประชมุอยา่งเต็มท่ี  

4.5 บรษัิทใชร้ะบบบารโ์คด้ท่ีแสดงรายละเอียดของผูถื้อหุน้แตล่ะรายท่ีไดจ้ดัพิมพไ์วบ้นแบบฟอรม์ลงทะเบียน 

เพ่ืออาํนวยความสะดวก รวดเรว็ และ แมน่ยาํในการลงทะเบียน การนบัคะแนนและแสดงผล 

4.6 บริษัทใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมภายหลงัการประชุมเริ่มแลว้ มีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนใน

ระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ดล้งมติ 

 

5.  การดาํเนินการประชมุผูถื้อหุน้ 

5.1 ก่อนเริม่การประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทจะแนะนาํคณะกรรมการ ผูบ้รหิารและชีแ้จงกฎเกณฑต์า่งๆ ท่ีใชใ้นการ

ประชมุ 

5.2 บรษัิทจดัสรรเวลาในการประชมุอยา่งเพียงพอ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการแสดง

ความคิดเห็นและตัง้คาํถามในท่ีประชมุ  

5.3 บรษัิทดาํเนินการประชมุผูถื้อหุน้ตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุ 

5.4 บรษัิทมีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงสาํหรบัทกุวาระ เพ่ือความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้

 

6.  การดาํเนินการหลงัการประชมุผูถื้อหุน้ 

6.1 บรษัิทมีการเปิดเผยมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงโดยแจง้ขา่วไปยงัตลาดหลกัทรพัยฯ์

และเปิดเผยบนเว็บไซตข์องบรษัิทภายใน 9.00 น. ของวนัรุง่ขึน้ภายหลงัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

6.2 หลงัจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติจา่ยเงินปันผล บรษัิทจะไดป้ระสานงานกบับรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ผูถื้อหุน้ไดร้บัสทิธิเงินปันผลอยา่งถกูตอ้งครบถว้น  

6.3  บรษัิทมีการบนัทกึรายงานการประชมุถกูตอ้ง ครบถว้น เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้โดยจะบนัทกึ

รายช่ือและตาํแหน่งของกรรมการท่ีเขา้รว่มประชุม วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน ความเห็นของผูถื้อ

หุน้ คาํชีแ้จงของกรรมการและผูบ้ริหาร รวมทัง้มติท่ีประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน ซึ่งแยกเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 14 วนันบัจาก

วนัประชมุผูถื้อหุน้และเผยแพรร่ายงานดงักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท  
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หมวดที่ 2  จรรยาบรรณธุรกิจ 

หลักการ 

บรษัิท ไดจ้ดัใหม้ี “จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)” เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิท ยดึถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบตัเิพ่ือใหบ้รรลภุารกิจในการดาํเนินงานของบรษัิท ซึง่ไดม้ีการกาํหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจ จรรยาบรรณตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี จรรยาบรรณกรรมการบรษัิท จรรยาบรรณพนกังาน การตดิตามดแูลใหม้ี

การปฏิบตัิตาม และบทลงโทษ 

อนึ่ง จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทถือเป็นวินยัอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการบริษัทและพนกังานทกุคนตอ้งดาํรงตนและ

ปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั พนกังานท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจะถกูพิจารณาโทษทางวินยัตามคู่มือนโยบายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัของบริษัท สาํหรบัพนกังานว่าดว้ยเรื่องวินยัและโทษทางวินยั กรรมการบริษัทหรือพนกังานจะไดร้บัโทษตาม

กฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผิดกฎหมาย 

นอกจากนี ้ บรษัิทยอ่ยนาํจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ไปปรบัใชเ้พ่ือเป็นขอ้กาํหนดการปฏิบตัิของ

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทยอ่ยตามความเหมาะสมของบรบิทองคก์รและลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 

หมวดที่ 3  จรรยาบรรณสาํหรับคู่ธุรกิจ 

หลักการ 

บริษัทมีความตัง้ใจในการสง่เสรมิและสนบัสนนุใหคู้่ธุรกิจดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและใหม้ีการกาํกบัดแูล

กิจการท่ีดี รวมทัง้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งตามจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท โดยบรษัิทไดก้าํหนด “จรรยาบรรณ

สาํหรบัคูธุ่รกิจ” เพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานและแนวทางในการดาํเนินธุรกิจรว่มกนัระหวา่งบรษัิทกบัคูธุ่รกิจ  

 

หมวดที่ 4  มาตรการตอ่ต้านคอรรั์ปชั่น 

หลักการ 

 บรษัิทมีความมุง่มั่นในการปอ้งกนัและตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ และเพ่ือใหก้ารดาํเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความ

เสีย่งดา้นการคอรร์ปัชั่น ไดร้บัการพิจารณาและปฏิบตัิอยา่งรอบคอบ บรษัิทจึงไดจ้ดัทาํ “นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น” เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรขึน้ โดยกาํหนดใหก้รรมการบริษัทและพนกังานของบริษัท กรรมการและพนกังานของบริษัทย่อยปฏิบตัิตาม

นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น  ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรื่องคอรร์ปัชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือประโยชนท์ัง้ต่อบริษัท 

ต่อตนเอง ต่อครอบครวั ต่อเพ่ือนและต่อคนรูจ้กั รวมถึง การสื่อสารนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นไปยงับริษัทย่อย บริษัทรว่ม 

บรษัิทอ่ืนท่ีบรษัิทมีอาํนาจในการควบคมุ และตวัแทนทางธุรกิจ  

แนวปฏิบตั ิ

การบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม 

1. การบริจาคเพ่ือการกศุลและการสนบัสนนุกิจกรรมทางสงัคมจะตอ้งมีวตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจน สามารถตรวจสอบได้

วา่การกระทาํดงักลา่วไมไ่ดใ้ชเ้ป็นขอ้อา้งสาํหรบัการคอรร์ปัชั่น และการกระทาํในนามบรษัิทเทา่นัน้ 
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2. ไม่รบัหรือจ่าย สินบน รวมทัง้ไม่ทาํธุรกรรมโดยไมช่อบธรรมในทกุรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินการโดยทางตรง

หรือทางออ้มกบัเจา้หนา้ท่ีภาครฐั บคุคลอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือใหม้ีการตอบแทนการปฏิบตัิท่ีเอือ้ประโยชนต์อ่

กนั หรอืหวงัผลประโยชนเ์ก่ียวกบังานของบรษัิท 

3. ผูร้บัการบรจิาคหรอืการสนบัสนนุ หากเป็นหนว่ยงานราชการ หนว่ยงานรฐัวิสาหกิจ มลูนิธิ องคก์รสาธารณกศุล วดั 

โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองคก์รเพ่ือประโยชนต์่อสงัคมจะตอ้งมีใบรบัรองหรือหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือและ

สามารถตรวจสอบได ้

4. การบริจาคเพ่ือการกุศลและการสนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคมเป็นไปตามคู่มืออาํนาจการอนุมตัิสั่งการ เรื่องการ

บรจิาคเพ่ือการกศุลและการสนบัสนนุกิจกรรมทางสงัคม 

5. บรษัิทไมม่ีนโยบายรบัการบรจิาค เพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 

6. บรษัิทมีนโยบายรบัการสนบัสนนุเพ่ือกิจกรรมทางสงัคม 

การช่วยเหลือทางการเมือง 

บริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมขุ วางตวัเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนบัสนนุ

หรอืใหก้ารช่วยเหลอืทางการเมือง และสง่เสรมิใหพ้นกังานใชส้ทิธิเลอืกตัง้ตามรฐัธรรมนญู 

การให้และรับของขวัญ 

1. ไม่รบั หรือเรียกรอ้งผลประโยชน ์หรือเสนอค่าตอบแทน หรือจ่ายสินบนในทกุรูปแบบ ซึ่งรวมถึงค่าใชจ้่ายอ่ืนท่ีไม่

เหมาะสม ไมว่า่จะเป็นการดาํเนินการโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพ่ือใหม้ีการตอบแทนการปฏิบตัิท่ีเอือ้ประโยชนต์่อ

ตน บรษัิท หรอืผลประโยชนเ์ก่ียวกบังานของบรษัิท 

2. การรบัของขวญัตอ้งกระทาํอยา่งเปิดเผย โปรง่ใส และไมส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจเชิงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิท 

3. การใหข้องขวญัตอ้งเป็นไปในลกัษณะท่ีไมฟุ่่ มเฟือย หรอืผิดศีลธรรม ประเพณีอนัดีงามและกฎหมายในทอ้งถ่ินนัน้ 

4. การใหข้องขวญัเป็นไปตามคูม่ืออาํนาจการอนมุตัิสั่งการ เรือ่ง การใหข้องขวญั 

การเลีย้ง/รับการเลีย้งรับรองและการให้/รับบริการต้อนรับ 

1. การเลีย้ง/รบัการเลีย้งรบัรอง และการให/้รบับริการตอ้นรบัตอ้งเป็นความจาํเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจ

ทั่วไปและเพ่ือเป็นประโยชนท์างธุรกิจของบริษัท ในลกัษณะท่ีไม่เกินกว่าเหตสุมัพนัธป์กติจากบคุคลอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ี

หรอืธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของบรษัิท และมีความสมเหตสุมผล 

2. ไม่จ่ายค่ารบัรองและค่าบริการตอ้นรบั อันรวมถึงค่าท่ีพัก ค่าโดยสารสาํหรบัการเยี่ยมชมสถานท่ีประกอบการ 

การศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน เพ่ือจูงใจให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ บุคคลอ่ืน หรือ

หนว่ยงานอ่ืนกระทาํการอนัมิชอบดว้ยหนา้ท่ีเพ่ือประโยชนข์องบรษัิท 

3. ไมร่บัหรอืเรยีกรอ้งผลประโยชนห์รอืรบัเชิญไปงานเลีย้งประเภทสงัสรรค ์หรอืงานเลีย้งรบัรอง รวมถึงการรบัเชิญไป

ดูงานท่ีบุคคลภายนอกเสนอตัวเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายท่ีเ ก่ียวข้อง ให้ หรือรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก

บุคคลภายนอก เพ่ือใหม้ีผลต่อการตดัสินใจดาํเนินธุรกิจร่วมกัน หรือตอบแทนการปฏิบัติท่ีเอือ้ประโยชน ์หรือ

มุง่หวงัผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบับรษัิท 
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4. การเลีย้งรบัรองและการบริการตอ้นรบัเป็นไปตามคู่มืออาํนาจการอนุมตัิสั่งการ เรื่อง การเลีย้งรบัรองและการ

บรกิารตอ้นรบั 

การจ่ายค่าอาํนวยความสะดวก 

หลักการ 

บรษัิทไมม่ีนโยบายการจ่ายคา่อาํนวยความสะดวกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีรฐั/พนกังานรฐั/เจา้หนา้ท่ีของรฐั ไมว่า่ในกรณีใดๆ ก็ตาม 

การแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

บรษัิทจดัใหม้ีช่องทางในการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนในกรณีท่ีสงสยัวา่จะมีการกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจ 

นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของบริษัท การกระทาํผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมท่ีสอ่ถึงการทจุริต การปฏิบตัิอย่างไม่เท่า

เทียมกนัผา่นช่องทาง ดงันี ้

(1) ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวใ้จในทกุระดบั 

(2) คณะทาํงานบรรษัทภิบาล 

(3) ทางจดหมาย 

ประธานกรรมการบรหิาร หรอืประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท บรกิารเชือ้เพลงิการบินกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 

เลขท่ี 171/2 ถนนกาํแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

(4) ทาง e-mail โดยสง่มาท่ี ec@bafs.co.th หรอื ac@bafs.co.th 

(5) เว็บไซตบ์รษัิท www.bafsthai.com 

ทัง้นี ้บริษัทไม่สนบัสนุนใหพ้นกังานแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนไปยงัสื่อมวลชน หรือสงัคมออนไลน ์ซึ่งเป็น

ช่องทางนอกเหนือจากท่ีกาํหนดขา้งตน้ 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

1. บริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือ สกุล ท่ีอยู่ ภาพ หรือขอ้มูลอ่ืนใดของผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน และจะเก็บขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นความลบั 

2. ผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรียนท่ีไดร้บัความเดือดรอ้นเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการท่ี

มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

3. บุคคลท่ีบริษัทตรวจสอบแลว้พบว่าได้กระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อตา้นคอรร์ัปชั่น จะได้รับการ

พิจารณาโทษทางวินยัตามคูม่ือนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท สาํหรบัพนกังานวา่ดว้ยเรือ่งวินยัและโทษ

ทางวินยั หรือไดร้บัโทษตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยหากการกระทาํนัน้ผิดกฎหมาย อนึ่ง หากพนกังานตอ้งการ

คาํแนะนาํเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นสามารถสอบถามไดท่ี้ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั

ขัน้ หรือคณะทาํงานบรรษัทภิบาล หรือผูจ้ดัการแผนกกาํกบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์โดยบริษัทมีนโยบายจะไม่

เปิดเผยขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

4. บรษัิทจะแจง้ผลไปยงัผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนภายใน 30 วนั หลงัจากดาํเนินการตามกระบวนการเสรจ็สิน้ 

  

mailto:ec@bafs.co.th%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
mailto:ac@bafs.co.th


 

นโยบายบรหิารกิจการท่ีดี จดัทาํครัง้ท่ี 8.0                                   หนา้ 48 ของ 49 หนา้ 

 

 

การสอบถามหรือเสนอแนะ 

หากมีขอ้สงสยัหรือเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายบริหารกิจการท่ีดี ติดต่อไดท่ี้คณะทาํงานบรรษัทภิบาล หรือ

เลขานกุารบรษัิท โดยบรษัิทจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูแตอ่ยา่งใด  
 

หมวดที่ 5 การบริหารความเสีย่ง 

หลักการ 

บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในการเป็นเครื่องมือบริหาร

จดัการควบคมุความเสี่ยงท่ีมีความเพียงพอและเหมาะสม อยู่ในกรอบความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้(Risk Appetite) และระดบั

ความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้(Risk Tolerance) รวมทัง้มีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง ทาํใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมดบรรลุ

วตัถปุระสงคท่ี์สอดคลอ้งกนั เพ่ือมุง่สูก่ารดาํเนินธุรกิจอยา่งยั่งยืน 

 

หมวดที่ 6  ความยั่งยนื 

หลักการ 

บริษัทและบริษัทย่อย มุ่งมั่นดาํเนินธุรกิจใหม้ีการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพืน้ฐานของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ดว้ยการสรา้งความเช่ือมั่นต่อผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียผ่านการดาํเนินงานท่ีโปร่งใสและ

ตรวจสอบได ้ และสอดคลอ้งกบัเปา้หมายการพฒันาอยา่งยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : 

SDGs)  โดยมีกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยกาํหนดไวใ้น

นโยบายเพ่ือความยั่งยืน 

 

หมวดที่ 7  การจ่ายเงนิปันผล 

หลักการ 

บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไมต่ ํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล สาํรอง

ตามกฎหมาย และสาํรองอ่ืนๆ โดยคาํนวณจากกาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบรษัิท 

 

หมวดที่ 8  JV Core Principle 

หลักการ 

บริษัทเป็นผูใ้หบ้ริการจดัเก็บและเติมนํา้มนัอากาศยาน ซึ่งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีอาจเป็นขอ้มูลท่ีอ่อนไหวของลกูคา้ได ้

บริษัทจึงตอ้งมีกระบวนการและขัน้ตอนในการใช้ขอ้มูล และเก็บรกัษาขอ้มูลเพ่ือมิใหข้อ้มูลท่ีอ่อนไหวดังกล่าวมีการ

แลกเปลี่ยนหรือถกูเปิดเผย โดยจาํกดัการแลกเปลี่ยนขอ้มลูหรอืการเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็นสาํหรบัการดาํเนินการหรือตามท่ี

กฎหมายหรอืผูก้าํกบัดแูลกาํหนดไวเ้ทา่นัน้ 
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หมวดที่ 9  การจ้างพนักงานรัฐ  

หลักการ 

บริษัทกาํหนดนโยบายการจา้งพนกังานรฐัเพ่ือดาํรงตาํแหน่งพนกังานระดบัตัง้แตร่องผูอ้าํนวยการ/ผูช้่วยผูอ้าํนวยการขึน้

ไป จะตอ้งมีกระบวนการคดัเลอืก การอนมุตัิการจา้ง การกาํหนดคา่ตอบแทนและกระบวนการควบคมุเพ่ือใหม้ั่นใจวา่ การ

จา้งพนกังานรฐัจะไมไ่ดเ้ป็นการตอบแทนการไดม้าซึง่ประโยชนใ์ดๆ หรอืเป็นการเอือ้ประโยชนต์อ่บรษัิท 

แนวปฏิบตั ิ

การจา้งพนกังานรฐัเพ่ือดาํรงตาํแหน่งพนกังานระดบัตัง้แต่รองผูอ้าํนวยการ/ผูช้่วยผูอ้าํนวยการขึน้ไป ตอ้งเป็นไปตาม

แนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. การจา้งพนกังานรฐัตอ้งมีกระบวนการคดัเลอืก การอนมุตัิการจา้ง และการกาํหนดคา่ตอบแทน โดยใหเ้ป็นไปตาม

คูม่ืออาํนาจการอนมุตัิสั่งการของบรษัิท เพ่ือไมใ่หใ้ชก้ารจา้งพนกังานรฐัดงักลา่วเป็นการตอบแทนการไดม้าซึง่

ผลประโยชนใ์ดๆท่ีอาจพิจารณาไดว้า่เป็นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น โดยบรษัิทจะมีการตรวจสอบประวตัิในเรือ่ง

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์กอ่นการวา่จา้งพนกังานรฐันัน้ๆ 

2. บรษัิทมีนโยบายไมว่า่จา้งพนกังานรฐัท่ียงัดาํรงอยูใ่นตาํแหนง่  

3. ในกรณีมีการจา้งงานบคุคลใดบคุคลหนึง่ท่ีเป็นอดตีพนกังานรฐั บคุคลดงักลา่วตอ้งเวน้วรรคจากการเป็นพนกังาน

รฐัมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี โดยระยะเวลาดงักลา่ว ไมน่าํมาใชก้บักรณีการวา่จา้งอดีตพนกังานรฐัท่ีไมม่ีสว่น

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 

4. บรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูการจา้งพนกังานรฐัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 

One Report) ของบรษัิท เพ่ือใหเ้กิดความโปรง่ใส 

 

หมวดที่ 10  บทลงโทษ 

หลักการ 

กรรมการบริษัทและพนกังานทกุคนตอ้งดาํรงตนและปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั พนกังานท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจะถูก

พิจารณาโทษทางวินยัตามคู่มือนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท สาํหรบัพนกังานว่าดว้ยเรื่องวินยัและโทษทาง

วินยั  กรรมการหรอืพนกังานจะไดร้บัโทษตามกฎหมายดว้ย หากการกระทาํนัน้ผิดกฎหมาย 
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