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ส าหรบัน าสง่ฝ่ายก ากบัองคก์ร 
 
 
 

เพื่อให้ม่ันใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ และพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจก ารที่ ดี     
โปรดลงนามในเอกสาร และส่งกลับฝ่ายก ากับองค์กร  ทั้งนี้หากท่านต้องการค า ชี้แจง และ/หรือ  ค าขยายความ
เพิ่มเ ติมในเ น้ือหาของนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี กรุณาติดต่อ ฝ่ายก ากับองค์กร  โทร. 02-335-8902 

 

ข้าพเจ้าได้อ่าน และศึกษานโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  

ของ บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) 

รวมถึงเข้าใจและยอมรับนโยบายดังกล่าว โดยพร้อมท่ีจะน านโยบายฯ ตลอดจน

จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีมีอยู่และท่ีจะมีขึ้นในอนาคต เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเคร่งครัด 

 
 

 

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

  (                                                                        ) 

วันที่ 31 มกราคม  2561 
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แบบแจง้การปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี  
และขอ้มลูความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(CG Commitment and Conflicts of Interest Disclosure Form) 
 

พนกังานสามารถ Download แบบฟอรม์ได ้
ในระบบ Intranet ของบรษิัท ภายใตห้วัขอ้ “ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ” 

 

 การกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และข้อมูล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ และยอมรับ

การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแจ้งข้อมูลงานส่วนตัวนอกเหนือจากงานใน

หน้าที่ ความรับผิดชอบของตน รวมถึงบิดา มารดา พี่น้อง คู่สมรส และบุตร โดยกรอกข้อมูล         

ในกรณีดังต่อไปน้ี  

 เมือ่เขา้เป็นพนกังานใหม่ 

 ปลีะครั้ง ( เมื่อมีการปรับปรุงนโยบายฯ หรือแบบฟอร์ม ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ละคราว)   

 ทุกครัง้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงข้อมลู 

  เมื่อพนักงานกรอกข้อมูล แล้วโปรดน าส่งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ  (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการ 

หรือรักษาการผู้จัดการ) และฝ่ายตรวจสอบภายในจะพิจารณาว่าลักษณะงานดังกล่าว มีความเสี่ยง   

ที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งถือเป็นการขัดกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ หรือไม่ 
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นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 

 

การก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 
หรือบรรษัทภิบาล หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการ
ก ากับดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการที่ ใช้ก ากับการ
ตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งรวมถึง (1) การก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
หลัก (objectives) (2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย 
และพิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณ และ      
(3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการ
ด าเนินงาน เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้ เสีย      
ทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ก าหนดรายละเอียดนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีไว้ ดังนี ้
 หนา้ 
สารการก ากับดูแลกิจการที่ดี จากประธานกรรมการ 5 
สารต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 6 
การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และการสอบถาม / เสนอแนะ 7 
1.  บททั่วไป 9 
 1.1 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และค่านิยมขององค์กร  10 
 1.2 หลักส าคัญพื้นฐาน 6 ประการ ของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 11 
 1.3 ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 11 
2. จรรยาบรรณ 12 
 2.1 จรรยาบรรณธุรกิจ 13 
 2.2 จรรยาบรรณของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 14 
 2.3 จรรยาบรรณการจัดหาพัสดุ 20 
3. การก ากับดูแลกิจการที่ดี 22 
 3.1 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  23, 33 
 3.2 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 41 
 3.3 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 46 
 3.4 การเปิดเผยสารสนเทศ และความโปร่งใส 53 
 3.5 ความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามยั สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 56 
4. การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน 58 
ภาคผนวก 62 
 ประกาศแนวปฏิบัติเรื่องนโยบายงดการรับของขวัญ (No Gift Policy) 63 
 แบบขออนุมัติการบริจาคเพ่ือการกุศล และการสนับสนุนเพื่อธุรกิจบริษัทฯ 64 
 แบบแจ้งการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 65 
 แบบรายงานการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 67 
 แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร 68 
 แบบรายงานการถือครอง หรือการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ (แบบ 59–1, 59–2) 70 
 แบบขอความเห็นชอบการไปด ารงต าแหน่งอ่ืนฯ ของผู้อ านวยการขึ้นไป 74 

www.cgthailand.org 
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สารการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
จากประธานกรรมการ 

 
 บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ 
เป็นองค์กรที่ด าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการบริหารจัดการที่มี
มาตรฐาน มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย            
มีคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการ  
ที่ดี และสร้างจิตส านึกในการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการท างานประจ าวัน จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งได้มีพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตามศึกษาแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายฯ เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง     โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีฉบับปัจจุบัน  
ได้พิจารณาทบทวนเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
(CG Code 2017) ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ประกาศใช้ใหม่  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
  

คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ          
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 
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สารตอ่ตา้นการทจุรติ คอรร์ัปชัน 
จากกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่

 

บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักว่าการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่น  และความมั่นใจแก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงจะช่วยสร้างความเติบโตแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ธุรกิจจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
ส่วนหนึ่งจะต้องมีสังคมที่มีความยั่งยืนปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน   นอกจากปัญหาดังกล่าวจะเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ แล้ว ยังลดทอนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และสร้างความ
เสียหายแก่สังคมและประเทศชาติโดยรวม 

ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ เตรียมความพร้อมที่จะระดมทุน โดยยื่นขอเปน็บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์            
แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ก็ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน              
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และด าเนินการ
ตามกระบวนการเพื่อขอรับรองเป็นแนวร่วมดังกล่าว พร้อมกันในทันที และได้รับการรับรองเป็นแนวร่วม CAC 
เมื่อเดือน สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ไว้ในหมวดที่ 4 ของนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซ่ึงจัดท าขึ้นครั้งแรก เมื่อปี 2559 และได้ผ่านการพิจารณาทบทวนให้เป็นปัจจุบัน        
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในการประชุมครั้งที่  4 /2560 เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2560  และ
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติใช้ ในการประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้ง
ได้ก าหนดมาตรการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องตามนโยบาย รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อ        
เน้นย้ าเรื่องการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่        
ในหัวข้อดังกล่าว การจัดท าเอกสารเผยแพร่ CG Corner และการจัดกิจกรรม CG Day เป็นประจ าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นต้น   

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของ บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นจะน า
มาตรการที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติกับบริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทมีอ านาจในการควบคุม รวมถึงคู่ค้า ของกลุ่ม
บริษัทฯ อย่างกว้างขวาง ผ่านกระบวนการให้ความรู้ และสนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทฯ เป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองต่อไป 
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การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย 
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจาก
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายใน             
ที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรณีบริษัทฯ  ได้รับข้อร้องเรียนว่าอาจมีการ
กระท าความผิด    จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่อง
ดังกล่าว เพื่อพิจารณาสอบสวนและด าเนินการตามระเบียบ ดังนี้ 

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน  
 การกระท าผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัทฯ หรือการท าผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร           

และพนักงาน  
 ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง  
 เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ 

ช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท บีซีพีจี  จ ากัด  (มหาชน)  

เลขที่  2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์  ชั้น  12 ถนนสุขุมวิท  
แขวงพระโขนงใต้  เขตพระโขนง กรุง เทพมหานคร 10260  

 
E-mail:   ico@bcpggroup.com 

 
โทรศัพท์ :   02-335-8906 

 
หรือผ่านทาง Website  ของบริษัทฯ  

ภายใต้หัวข้อ  :  นักลงทุนสัมพันธ์  /  การก ากับดูแลกิจการที่ดี  /  การแจ้ง เบาะแสการทุจริต  
ตาม Web Link ดังนี้  

http://investor-th.bcpggroup.com/whistle_blow ing.html 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ico@bcpggroup.com
http://investor-th.bcpggroup.com/whistle_blowing.html
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กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
 จัดท าระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และก าหนดบทลงโทษ ส าหรับเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย 
 การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะกระท าได้โดยผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เท่านั้น  
 ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจ       

สั่งการที่สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้อง
รับภยันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน
หรือการให้ข้อมูล 

 

   
 
 
 
 
 

 การสอบถาม หรอืเสนอแนะการสอบถาม หรอืเสนอแนะ  
หากพนักงานมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย           

การก ากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
สามารถติดต่อที่ ฝ่ายก ากับองค์กร 

สายดว่น CG Hotline : 02-335-8902 
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หมวดหมวดที่ 1ที่ 1  
บททั่วไปบททั่วไป  

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร 

1.2 หลักส าคัญพื้นฐาน 6 ประการ 

1.3 ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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ข้อมลูทัว่ไป 
บริษัท บซีีพจี ีจ ากัด (มหาชน) 

 
บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “บีซีพีจี”)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
ตามนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมในหลากหลาย
รูปแบบ บีซีพีจี จึงเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท และด้วยรากฐาน
แห่งความมั่นคงของ บางจากฯ ประกอบกับการบริหารจัดการด้วยบุคลากรกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ 
และมีเป้าหมายในการท าธุรกิจที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม เพื่อเป็น
บรรทัดฐาน ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
                                        

 
พันธกิจ (Mission)  
ลงทุน พัฒนา และด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บนรากฐานของ
คตินิยมร่วมขององค์กร การจัดการ และหลักบริหารธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

       
 

ค่านิยมขององค์กร (Value) 
  

 
 

“สรา้งสรรคธ์รุกจิพลงังานด้วยนวัตกรรม  
อันเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และ 

มุ่งมั่นพฒันาองคก์รสูค่วามเปน็เลศิอยา่งยัง่ยนื 
ด้วยบุคลากรทีรู่ร้อบ และชาญฉลาด” 

Innovative = รูร้อบ รูล้กึ คดิล้ า                                                              

Intregrity = ยึดมั่นในหลักการ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล 

International = มีความเป็นสากล เปิดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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หลกัส าคัญพืน้ฐาน 6 ประการของการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

1. AAccountability (รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระท า)  
การด าเนินการ หรือตัดสินใจใดๆ อย่างรอบคอบ รัดกุม ภายใต้เหตุผลสนับสนุนที่เชื่อโดยสุจริตว่า
เพียงพอ และพร้อมยอมรับผลจากการกระท าเหล่าน้ัน 

2. RResponsibility (ส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ)  
การมุ่งมั่น และทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุด       
ของบริษัทฯ โดยรวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองที่ต้องเรียนรู้  และเพิ่มขีดความสามารถที่เป็น
ประโยชน์อยู่เสมอ 

3. TTransparency (โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้)  
 การมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีหลักฐานอ้างอิง และสามารถตรวจสอบ
ชี้แจงได้ 

4. EEquitable Treatment (ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน) 
 การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง และให้ความเท่าเทียมกัน โดยไม่
แบ่งแยก 

5. VVision to Create Long-term Value (มีวิสัยทัศน์สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการระยะยาว) 
การด าเนินการทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และน าพา
บริษัทฯ ไปสู่ “การเติบโตด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วม และยั่งยืน” รวมทั้งไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็น
การบั่นทอนคุณค่าดังกล่าวไปสู่เป้าหมาย 

6. EEthics (มีคุณธรรม และจริยธรรม) 
การประพฤติปฏิบัติที่ดี ตั้งอยู่บนหลักแห่งความถูกต้อง และเหมาะสม สอดคล้องตามค่านิยมของ
องค์กร 

 

 
ความส าคัญของการก ากับดแูลกจิการทีด่ี 

 

การก ากับดูแลกิจการที่ดีช่วยสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ซึ่งน าไปสู่ผลอย่างน้อย ดังนี ้

 สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยค านึงถึงผลกระทบระยะยาว 

 ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 

 เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนา หรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 

 สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 
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หมวดที่ หมวดที่ 22  
จรรยาบรรณจรรยาบรรณ  

2.1 จรรยาบรรณธุรกิจ 

2.2 จรรยาบรรณของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

2.3 จรรยาบรรณการจัดหาพัสดุ 
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2.1 จรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบ          
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

แนวปฏบิตั ิ

1. ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูล 
การบริหารงาน การบันทึกบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงิน จะได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง          
ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์อย่างสม่ าเสมอตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่
ถูกต้อง ชัดเจน เป็นข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ เพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน            
ผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้อง 

2. การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม  
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ พนักงาน 
และสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม ให้ความเท่าเทียม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็น         
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย โดยเท่าเทียมกัน 

3. การบริหารความเสี่ยง 
จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิน และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ค าสั่งต่างๆ และเป็นไปตามกรอบ
การควบคุมภายในที่ดี  วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินธุรกิจ ก าหนดระดับความส าคัญของ           
ความเสี่ยง และมีมาตรการในการควบคุม เพื่อลดอัตราความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดในระดับต้นทุนที่
เหมาะสม 

4. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ 
ส่งเสริมและผลักดันทุกหน่วยงานให้มุ่งเน้นพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอยู่เสมอ 

5. ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม สิ่งแวดล้อม 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย 

6. จัดให้มีคุณธรรม และจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร 
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจัยส าคัญของหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท    
ตระหนักดีว่าองค์กรที่ปราศจากคุณธรรมและจริยธรรมไม่สามารถด ารงความยั่งยืนอยู่ในธุรกิจได้ 

7. ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ 
ด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ และปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีกระบวนการบริหาร      
ความเสี ่ยง และตรวจสอบ เพื ่อควบคุม และป้องกันการทุจริต และการประพฤติมิชอบ ตลอดจน
สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องและชอบธรรม 
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2.2 จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง          
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยยึดมั่นข้อพึงปฏิบัติที่ดี ตามนโยบายฯ นี้ เป็นหลักปฏิบัติในการ
ด าเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของบริษัทฯ 

แนวปฏิบตั ิ

ข้อพงึปฏิบัตขิองกรรมการ และผูบ้รหิาร 
1. การดแูลประสทิธิภาพ และประสทิธผิลขององคก์ร 
 ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมร่วม วัตถุประสงค์ นโยบายกลยุทธ์หลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าระยะยาว

ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงบริหารและจัดการกับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมาย โดย
มีระบบ และรูปแบบท่ีเหมาะสมกับองค์กร ตามวิธีปฏิบัติงานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

2. การก ากับดแูลกิจการทีด่ี 
 ส่งเสริมให้มีการบริหารธุรกิจที่ดี มีคุณธรรมตามระบบสากล สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเหมาะสมต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สร้างความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในสังคม และระดับประเทศ 
ดูแลการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย  และกฎเกณฑ์ต่างๆ 
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน เป็นปัจจุบัน เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

3. ยดึมัน่ในคณุธรรม และจรยิธรรม 
 บริหารองค์กรโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุก

ระดับขององค์กร สอดส่องดูแล และจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นใน
องค์กร 

4. ความรับผดิชอบในหน้าที่ 
 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม 

5. การรกัษาทรพัยส์ินของบรษิทัฯ 
 ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้ใช้ประโยชน์เต็มที่ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ให้เกิด

ความเสียหาย หรือถูกน าไปใช้เพื่อการอื่นที่มิได้เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

6. การตดิตาม และประเมนิผล 
 ทบทวน และให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่ส าคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทาง

การเงิน และแผนงานต่างๆ พร้อมทั้งดูแลติดตามฝ่ายจัดการให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งประเมินผลงานของผู้บริหารโดยสม่ าเสมอ 
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7.  การปฏบิตัติอ่พนกังาน 
 นอกจากการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

แล้ว กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้ 
1) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ  
2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งใน

ระยะสั้นคือ เงินโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และระยะยาวคือ กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน 

3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน  
4) การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษ ต้องกระท าด้วยความ

สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน  
5) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาส           

อย่างท่ัวถึง และสม่ าเสมอ 
6) ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

8. บทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบของฝา่ยจดัการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ ดังนี ้

1) ด าเนินกิจการ และบริหารงานประจ าวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย 
ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

2) ด าเนินกิจการ และบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ        
ผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด 

3) รายงานความก้าวหน้าจากการด าเนินงานตามมติ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ส าคัญต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง 

4) ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ 

5) ต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา และ                   
ส านักตรวจสอบภายในรับทราบ  และได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้นๆ ได้ 

6) การไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือต าแหน่งอื่นใดในองค์กรธุรกิจของกรรมการ       
ผู้จัดการใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน    ส่วนผู้บริหารตั้งแต่
ผู้อ านวยการขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน  เว้นแต่การไป
ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท 
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7) ผู้บริหารระดับสูง อันหมายรวมถึง ผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจาก                   
กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา  ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร     
รายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี  หรือ
การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนการประกาศ
แจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน 
และจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือ
ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เม่ือมีกรณีดังต่อไปน้ี 

 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ท าขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี  

 ถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  

8) มีหน้าที่ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินกิจการ และการบริหารงาน
ประจ าวันด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้มีความรอบรู้ และเพิ่มทักษะความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ส าหรับผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้
ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่า เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท อันน ามาซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 

9. คา่ตอบแทนผู้บรหิาร 

1) ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนระยะสั้น คือค่าตอบแทนรายเดือน และเงินโบนัส รวมถึงค่าตอบแทน          
ระยะยาว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติแต่ละคราวไป เช่น Employee Stock 
Option Program (ESOP), Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นต้น อัน
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้
ก าหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับ
ผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI) 

2) ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน จะได้รับค่าตอบแทนตาม
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ในส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่        
ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น ด ารงต าแหน่งเป็น
คณะกรรมการชุดย่อย) จะได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ทั้งนี้            
โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น  

3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย
ค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ใน
รายงานประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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ข้อพงึปฏิบัตขิองพนกังาน 
1. การปฏบิตัตินของพนกังาน และการปฏิบตัติอ่พนกังานอื่น  

1) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต เอาใจใส่  และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะ
เสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ  

2) ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บริหาร หรือพนักงาน หรือบุคคลใดๆ โดยปราศจากมูลความจริง 
3) พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
4) เคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ายจัดการ 
5) ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระท าการใดๆ 
อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา 

6) ร่วมสร้าง และรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันภายในองค์กร  
2. การปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้ง 
 พนักงานพึงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่กระท า      

การใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าใดๆ อันเป็นการหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ  

3. การจดัท ารายงาน และงบการเงนิ 
 การลงรายการบัญชี จัดท ารายงาน และงบการเงินต้องถูกต้องตรงกับรายการที่ เกิดขึ้นจริง         

ตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

4. การรบั หรอืใหป้ระโยชนก์ับผูท้ าธรุกิจกบับรษิทัฯ 
 พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมจะรับ รวมถึงการให้ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์

อื่นใดกับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการให้บริษัทฯ หรือบุคคลอื่น
ใดที่ท าธุรกิจกับบริษัทฯ หรือให้ความชอบพอ หรือความสนิทสนมชิดชอบกับผู้ค้าของบริษัทฯ ราย
หน่ึงรายใดเป็นพิเศษในประการที่อาจท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
การปฏิบัติ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จนเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 
ได ้

5. การรกัษาข้อมลูอันเปน็ความลับของบรษิัทฯ 
 พนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูล เอกสาร เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ สิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยจงใจ                 
หรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจจะมีส่วนน ามาซึ่งความเสียหายในการแข่งขันทางธุรกิจ เสียภาพลักษณ์          
หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ได้ 

6. การรกัษาทรพัยส์ินของบรษิทัฯ 
 พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ต้อง

ร่วมดูแลมิ ให้ช ารุดสูญหาย รวมทั้ งไม่น าไปใช้ ในการอื่นนอกเหนือจากธุรกิจของบริษัทฯ  
ขณะเดียวกัน พนักงานต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย 
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 ทรัพย์สิ นดั งกล่ าวหมายถึ ง ทรัพย์สินทั้ งที่ มีตั วตนและไม่มีตั วตน เช่น  สั งหาริมทรัพย์ 
อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนข้อมูล
ที่เป็นความลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

7. การไมล่ะเมดิทรพัยส์ินทางปญัญา 
1) รักษา และคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น 
2) ไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ  คู่ค้า  และผู้มีส่วนได้เสียไป

ท าซ้ า ดัดแปลง หรือน าไปใช้ด้วยวิธีการใดๆ เพื่ อประโยชน์ส่วนตน  หรือบุคคลอื่นโดย               
ไม่ได้รับอนุญาต 

3) รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเม่ือพบเห็นการกระท าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรืออาจ
น าไปสู่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการกระท าที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น 

8. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
1) ปฏิบัติตามกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ อย่าง

เคร่งครัด 
2) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และการด าเนินงานเพื่อพัฒนาการท างาน 

และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 
9. การเลีย้งรบัรอง ของขวญั และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ 

พนักงานไม่พึงรับ หรือให้การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจ าเป็น  และ          
ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ท าธุรกิจกับบริษัทฯ   ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ  

10. การขดัผลประโยชนท์างธรุกจิ 
 พนักงานไม่พึงกระท าการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้แก่ การมี

กิจกรรมหรือกระท าการใดๆ อันอาจท าให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าท่ีควร 
หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทฯ ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

11. การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ  และการใชข้้อมลูภายใน  
 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ 

หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ    

12. การรกัษาชือ่เสียงของบรษิัทฯ 
 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อันอาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรืออาจเป็น

ปัญหาแก่บริษัทฯ ได้ พนักงานพึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นท่ียอมรับในสังคม  
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13. การปฏบิตัติอ่ลกูค้า และคณุภาพผลติภณัฑ์ 
 พนักงานพึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้

เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และรวดเร็วแก่
ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ 
ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ นอกจากนี้พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า
และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 

14. การปฏบิตัติอ่คูค่้า เจ้าหนี ้และ/หรอืลกูหนี้ 
พนักงานพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่       
ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า 
เจ้าหนี้ และ/หรือลูกหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

15. การปฏบิตัติอ่คูแ่ข่งทางการคา้ 
 พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ

ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงาน
ของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 

16. การแจ้งเบาะแส หรอืขอ้ร้องเรยีน 
พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นเบาะแสการกระท าผิด
กฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน
องค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ที ่20 จาก 74 
 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  (ฉบบัทบทวน ครัง้ที ่2) 

 
2.3 จรรยาบรรณการจัดหาพัสดุ 

เพื่ อ ให้การปฏิบัติ งานเกี่ ยวกับการจัดซื้ อแล ะจัดจ้ า ง เป็น ไปอย่ าง เหมาะสม มี ประสิทธิภาพ 
และรักษาภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ ไว้อย่างต่อเนื่อง จึงก าหนดหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติใน
การจัดซื้อและจัดจ้างเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  

แนวปฏิบตั ิ

1. การรับของขวัญ ของก านัล การรับเลี้ยง และการให้ความชอบพอเป็นพิเศษ  

1) การรับของขวัญ หรือของก านัล 
เป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจ้าง และส่อให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน อนึ่ง
การให้ของขวัญ หรือของที่ระลึกที่มีมูลค่าต่ าในโอกาสอันสมควร เช่น การให้ปฏิทิน สมุดไดอารี่ 
เครื่องเขียนที่มีลักษณะเป็นของช าร่วยในวันขึ้นปีใหม่ ไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกี่ยวกับ
การจัดซื้อและจัดจ้าง 

2) การรับเลี้ยง 
การรับเลี้ยง ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมและควรหลีกเลี่ยงหากไม่จ าเป็น และในกรณีที่จ าเป็น 
ควรเสนอเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายในบางโอกาสตามสมควร การยอมให้ผู้ค้าเลี้ยงรับรองหรือออก
ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงรับรองหรือความบันเทิงต่างๆ ถือเป็นการผิดจรรยาบรรณ 

3) การให้ความสนิทสนมเป็นพิเศษ 
ควรละเว้นการท าความสนิทชิดชอบกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดไปว่าน่าจะเกิด
ความไม่ยุติธรรมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะท าให้ผู้ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และเสียภาพพจน์
ของบริษัทฯ ได ้

 2. ความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
1) การจัดซื้อไม่ควรระบุเจาะจงข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยเฉพาะ หรือพยายาม

เลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุน
อย่างเพียงพอ และมีความจ าเป็นเท่านั้น 

2) การเชิญผู้เข้าร่วมเสนอราคาควรเลือกสรรผู้ค้าที่ดีและสนใจต่อการประมูลนั้นๆ การเชิญผู้ค้าที่
เพียงเพื่อให้ครบจ านวนตามระเบียบโดยไม่ค านึงถึงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน จะ
ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างขาดคุณภาพ และไม่เป็นธรรมทั้งต่อบริษัทฯ และต่อผู้ค้าท่ีดีรายอื่นๆ ด้วย 

3) ผู้ค้าทุกรายจะต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ อย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นลายลักษณ์
อักษร กรณีอธิบายด้วยวาจา ควรยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

4) ในกรณีที่ท าการประมูลแล้วไม่ตัดสินใจซื้อหรือจ้าง ควรจะบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ และถ้ามีการ
ประมูลครั้งต่อไป ผู้ที่เสนอรายเดิมจะต้องได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันด้วย 
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3. การปฏิบัติตนต่อผู้ค้า 
1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ควรจะเป็นในรูปของการสร้างความมั่นใจต่อกันด้วย              

ความสุจริต และความยุติธรรม พึงปฏิบัติต่อกันอย่างผู้ประกอบธุรกิจ 
2) ระเบียบปฏิบัติและวิธีการต่างๆ ที่บริษัทฯ ก าหนดขึ้นจะต้องแสดงให้ผู้ค้าทราบทันทีนับแต่ผู้ค้า

สมัครเข้ามาเป็นผู้ค้ากับบริษัทฯ และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
3) การตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขั้นตอนการจ่ายเงิน ควรกระท าอย่างรวดเร็วรัดกุม

และให้ความยุติธรรมกับผู้ค้า ผู้ที่จงใจท าให้เกิดความล่าช้าเป็นการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณเช่นกัน 
4) ละเว้นการช่วยผู้ค้าท่ีท างานบริษัทฯ หรือการกระท าใดๆ อันเป็นการช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษีที่พึงจะ 

เสียให้กับรัฐ 

4. ล าดบัการเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ 
1) ควรพิจารณาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ซึ่งนอกจากเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศแล้ว

ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อีกด้วย 
2) ไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ จากผู้ผลิตอื่น หากบริษัทฯ และบริษัทในเครือผลิตได้ และมีจ าหน่ายอยู่

ในตลาด ยกเว้นในกรณีที่จ าเป็น เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขาดตลาด หรือมีคุณลักษณะเฉพาะที่
จ าเป็น หรือให้ประโยชน์มากกว่า 
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หมวดหมวดที่ ที่ 33  
การก ากับดูแลกิจการที่ดีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

3.1 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  

3.2 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

3.3 สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

3.4 การเปิดเผยสารสนเทศ และความโปร่งใส 

3.5 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
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3.1 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิัท 

กรรมการบรษิัทในฐานะผูน้ า และผูร้ับผดิชอบสงูสดุขององค์กร มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันน าไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรับผิดชอบผลการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 

แนวปฏบิตั ิ

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท 
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ 
และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย  และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนด โดยไม่มีการกีด
กนัทางเพศ หรือความแตกต่างอื่นใด 

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด โดย
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษั ทย่อย       

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุม 1 ของบริษัทฯ ทั้งนี้  โดยให้นับรวมการถือหุ้นของ                   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง2 ของกรรมการอิสระรายนั้นด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ 

                                         
1 ผู้มีอ านาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมี
นัยส าคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอ านาจตามสัญญา หรือการอ่ืนใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้า
ลักษณะข้อใดข้อหน่ึงดังนี้ 

 (ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
 (ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทน้ันได้ 
 (ค) บุคคลที่ตามพฤตกิารณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย การจัดการหรือการด าเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามค าส่ังของตนใน

 การก าหนดนโยบาย การจัดการหรือการด าเนินงานของบริษัท 
 (ง)  บุคคลที่ตามพฤตกิารณ์มกีารด าเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบในการด าเนนิงานของบริษัทเยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทัง้บุคคลที่มี

 ต าแหน่งซึ่งมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทน้ัน 
2  ผู้ที่เกี่ยวข้อง (พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 มาตรา 258) หมายถึง  
 (1)  คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว 
 (2)  บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว 
 (3)  ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน 
 (4)  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไมจ่ ากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความ 

 รับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินร้อยละสามสิบของหุ้นท้ังหมดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 (5)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ

 สามสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทน้ัน หรือ 
 (6)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้น

 รวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทน้ัน 
 (7)  นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 สามารถมีอ านาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล 
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ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ      
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น    บิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการบริษัทรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ3 กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ        
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ           
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ           
บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ             
ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริษัทที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน              
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน            
ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม     
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริษัทก ากับ
ตลาดทุน 

3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรอบรู้  ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจ
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการควบคุมภายใน 
ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านบริหาร           

                                         
3  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หมายรวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซ่ึง
เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไปแล้วแต่จ านวนใด
จะต่ ากว่า ท้ังน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าวให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน 
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ความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ซึ่งมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ      
ด้านบัญชีและการเงิน โดยให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ใน
กรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง  หรือหลายคนเป็น       
รองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจแต่งตั้งกรรมการบริษัท หรือ
บุคคลใดด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และมีอ านาจถอดถอนบุคคลดังกล่าวจาก
การด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ด้วย ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทโดยต าแหน่ง  

4. ประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ และต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงไม่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้มีความ
ชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่ และการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กรณีประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ต้องมีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริษัททั้งหมด หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คนหนึ่งร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิัท  
1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ             

ตลาดหลักทรัพย์ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง
หรือบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

2. มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการท างานที่ดี 
3. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
4. มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ ส าหรับผู้ที่เคยเป็น

กรรมการบริษัทมาก่อนต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วม และผลการปฏิบัติหน้าท่ี ที่ผ่านมา 
5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

การสรรหากรรมการ 
การสรรหากรรมการบริษัทนั้น บริษัทฯ จะให้ความส าคัญกับบุคคลที่ มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ มีประวัติการท างานที่ดี และมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
กิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 
(Board Diversity) และจัดท าตารางความรู้ความช านาญ  (Board Skills Matrix) เพื่ อก าหนด
คุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจ าเป็นที่ยังขาด รวมถึง
คุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของคณะกรรมการตามกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 
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ความหลากหลายของกรรมการ 
การสรรหากรรมการจะค านึงถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่างๆ ซึ่ง
รวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ โดยไม่ได้จ ากัดเพศ อายุ เชื้อชาติ 
สัญชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
1. กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม       

ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความ
รับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders) 

3. ก าหนดนโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ (Direct) และก ากับควบคุมดูแล 
(Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของ
บริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value 
and Shareholders’ Wealth) รวมถึงน านวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้จัดสรรทรัพยากรส าคัญ
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งมีแผนการพัฒนาพนักงาน และความ
ต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan) 

5. ติดตามการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยก าหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเรื่องที่ส าคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้คณ ะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อให้การด าเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

6. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสม่ าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 
รวมถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ  

7. ด าเนินการให้บริษัทฯ มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน ( Internal 
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้  

8. ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 
9. มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการ

บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
10. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม  และมีความ    

เท่าเทียม 
11. กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ

ในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการ
ก าหนดมาตรฐานการด าเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระท าของกรรมการอื่นๆ หรือ
ฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น          
ทุกราย 
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12. ในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอก
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

13. แต่ งตั้ ง เลขานุ ก ารบริษั ท  (Company Secretary) ตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรัพ ย์ แล ะ           
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อท าหน้าท่ีจัดท าและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนก าหนด และช่วยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท  และบริษัทฯ อันได้แก่  
การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้ค าแนะน าแก่กรรมการและบริษัทฯ ใน
การปฏิบัติตน และด าเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

14. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทาง
ธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ภายในองค์กร 

15. งดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศ
แจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน 

16. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบโดยมิชักช้า เม่ือมีกรณีดังต่อไปน้ี                                                                                                
1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ท าขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี  
2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  

17. เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ที่ เกี่ยวกับ
กรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตรอันได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ห รื อ ห ลั ก สู ต ร  Director Certification Program (DCP) ห รื อ เที ย บ เท่ า เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษ ะ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

18. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น
ประจ าทุกป ี

19. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็นอย่างน้อย        
2 ครั้ง/ปี เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วม
ด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม  

20. กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

21. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท 

22. มีกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อ
ควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการท ารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์ฯ 
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23. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ การด าเนินการต่างๆ 
การกู้ยืม หรือ การขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการเป็นผู้ค้ าประกัน และ
การด าเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

24. พิจารณาและหรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการเข้าท ารายการ (ในกรณีที่ขนาด
ของรายการไม่ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

25. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่
กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี และครอบคลุมเรื่องส าคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

26. พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

27. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ 
และ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ
ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

28. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจ
ช่วงที่ท าให้กรรมการ หรือผู้รับมอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้เท่านั้น 

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท 
1. ก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร  
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และ

การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
3. ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้ จัดการใหญ่ และมี

มาตรการที่ดูแลให้เรื่องส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหา

ส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน  
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5. ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับทุกเรื่องที่น าสู่ที่ประชุม 
รวมถึงประเด็นการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ รวมถึงสนับสนุนการ
ด าเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจ าวัน 
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติ ในเรื่องต่างๆ รวมถึง 
1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธในการด าเนินงาน  
2) แผนงาน และงบประมาณประจ าปี  
3) การลงทุน ด าเนินโครงการต่างๆ ท าสัญญาที่ส าคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม  
4) การปรับโครงสร้างการบริหาร  
5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
7) การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
8) การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 
9) การก าหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
10) การแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป 
11) การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ  รวมถึงก าหนดแนวทางการ

ก ากับดูแลบริษัทดังกล่าว 
คณะกรรมการบริษัทด าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ ในเรื่องดังต่อไปนี ้
1) การก าหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจ าปี 
2) การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
3) การก าหนดอ านาจด าเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ 
4) การก าหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการ

บริหารการจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
6) การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ 
คณะกรรมการบริษัทไม่ควรด าเนินการ ในเรื่องดังต่อไปนี ้
1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ 

กล่ าวคื อ  การจัดการ  (Execution) ให้ เป็ น ไปตามกลยุทธ์  น โยบาย  หรือแผนงานที่
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วตามกรอบนโยบายที่ก าหนดไว้ และติดตามดูแลผล โดยไม่
แทรกแซงการตัดสินใจ หรือการท างานของฝ่ายจัดการ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 

2) เรื่องท่ีมีข้อก าหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

ทั้งน้ีกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ านาจ และหน้าที่หลักเกี่ยวกับการด าเนินกิจการ และบริหารงานประจ าวัน
ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
1) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และตาม

ความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี  
2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการหรือ

ผู้แทนของกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัทฯ อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น โดย
ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ต้องให้สารสนเทศที่เหมาะสมและทันเวลาแก่คณะกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทั้งหลายได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างน้อย     
5 วัน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งดูแลให้รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งแล้ว
เสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานความถูกต้องของ
รายละเอียดก่อนการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป 

3) การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด ในการลงมติควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

4) กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี  
5) ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือ

กับฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการจะพิจารณาค าขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่ส าคัญ
เป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

6) ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการ
อภิปรายและเพียงพอส าหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญ 

7) ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นส าคัญของวาระการประชุมเพื่อการพิจารณา
ของกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น             
เพื่อประมวลความคิดเห็น และสรุปเป็นมติที่ประชุม 

8) ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียง
และต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว 

9) กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศ ค าปรึกษาและบริการต่างๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ จากฝ่ายจัดการ และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระ
นั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ทั้งน้ี ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่
ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน  เว้นแต่กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งนานกว่านั้น 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการราย
ดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น 
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นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                 

พ.ศ. 2535 
4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 
6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 89/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท 
1) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบของ

การประเมินตนเองรายบุคคล (โดยตนเอง) หรือรายบุคคล (แบบไขว้) และการประเมินตนเองรายคณะ เพื่อใช้เป็น
กรอบในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของกรรมการนั้น ฝ่ายจัดการจะสรุปผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และเผยแพร่ผลสรุปการ
ประเมินคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

2) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีหลักเกณฑ์ และท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานเป็นระยะๆ ตามที่ก าหนด 

 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม และโบนัส) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่
ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคนและมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ ก าหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น  

ข้อก าหนดของคณะกรรมการบริษัท เรื่อง แผนการสืบทอดต าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสืบทอดต าแหน่งที่ส าคัญในองค์กร เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่/
ผู้ จัดการใหญ่  และผู้บริหารระดับสูง   คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
อย่ างน้ อ ยปี ล ะหนึ่ งค รั้ ง   รวมถึ งก าหนดน โยบ ายก ารส รรห าก รรมก ารผู้ จั ด ก าร ใหญ่ /                 
ผู้จัดการใหญ่ ว่าหากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอก หรือพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการ
อาวุโสขึ้นไป สามารถเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ได้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
พัฒนา ประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ หลักเกณฑ์และโครงสร้างค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ ่
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คณะกรรมการบริษัทควรด าเนินการให้มั่นใจว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร
ระดับสูงมีทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และบรรลุ
ตามเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการด าเนินการแต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการ
บริหาร” เพื่อท าหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง  โดยให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ รายงานเป็นประจ าทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ท าไปในระหวา่งปี และควร
พิจารณาควบคู่กับแผนสืบทอดต าแหน่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้วางแนวทางการพัฒนา
เพิ่มเติม โดยให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง  เพื่อให้มีความเข้าใจ                
มีประสบการณ์และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม  
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คณะกรรมการชดุยอ่ย 
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยท าหน้าที่เฉพาะ
ด้านช่วยศึกษากลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท 

แนวปฏบิตั ิ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อท าหน้าที่ศึกษาและกลั่นกรองงานของ
คณะกรรมการบริษัท โดยมีทั้งหมด 5 คณะ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในความส าคัญของระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
ตามครรลองของกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงถือเป็นกลไกส าคัญในการก ากับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการ
ด าเนินการขององค์กรเป็นไปตามข้อก าหนด และการปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ คงไว้
ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต  

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ดังนี้ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า  3 คน และมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี  
และการเงิน หรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  

4. ให้หัวหน้าส านักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยกฎหมายอย่าง

ถูกต้องและเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการได้มา
และจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง          
ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  
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5. สอบทาน และพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องส าคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบ
จากฝ่ายจัดการ 

6. มีอ านาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีอ านาจในการว่าจ้างหรือน าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน 
โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ  

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปน้ี 
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(charter) 
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

เสนอค่าตอบแทน และเสนอการพิจารณาถอดถอนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง  

9. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และส านักตรวจสอบภายใน
ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ าซ้อนในส่วนท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน 

10. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตราก าลังของ
ส านกัตรวจสอบภายใน 

11. พิจารณา แต่งตั้ ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติ งานประจ าปีของหัวหน้า                    
ส านักตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายใน 

12. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

13. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่  
ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
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ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการ
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า            
มีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นว่าเหมาะสม 
3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

1) ครบก าหนดตามวาระ 
2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
3) ลาออก 
4) ตาย 
5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
6) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

4. การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
30 วัน พร้อมส่งส าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ 

5. ในกรณีที่ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนในต าแหน่ง
ที่ ว่างลงนั้นได้  เว้นแต่ ในกรณี ที่ปรากฏว่าต าแหน่ งที่ ว่ างลงนั้นส่ งผลให้องค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคล
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนในต าแหน่งที่ว่างลงนั้นโดยเร็ว และจะต้องไม่เกินกว่า 
3 เดือนภายหลังจากที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ 
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบในกรณีข้างต้นจะอยู่ในต าแหน่งได้
ตามวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 
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2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรเป็น
กรรมการอิสระตามข้อก าหนดของบริษัทฯ มากกว่ากึ่งหนึ่ง  โดยให้คัดเลือกกรรมการ 1 คน ในคณะเป็น
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอีก 1 คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยควรมกีรรมการอย่างน้อย 1 คน ทีม่ีความรู้ความสามารถหรือเชี่ยวชาญ
ในการบริหารงานบุคคล 

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ก าหนดและทบทวนวิธีการสรรหา และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง 
2. ด าเนินการสรรหา และเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ งกรรมการบริษัทฯ  

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง  
3. ก าหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ กรรมการผู้ จัดการใหญ่           

และผู้บริหารระดับสูง 
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบ และน าเสนอต่อ               

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการก าหนดค่าตอบแทน

ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาอนุมัติ 
7. ทบทวนและสรุปผลการจัดท าแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง

ประจ าทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ และจัดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการ

บริษัท ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจ าปี 
9. พิจารณาผู้ที่ เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

พิจารณาอนุมัติ 
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีก

วาระหน่ึงตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 
3. ในกรณีที่ต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง

คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนแทนบุคคลที่ลาออกหรือพ้นสภาพดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่
ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน 
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3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน       
ที่เป็นกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากล
ต่างๆ  โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  และ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลควรเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล และเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลโดยต าแหน่ง 

ขอบเขต หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
1. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแลสังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการบริษัท  
2. มอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแลสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อมให้คณะท างานเพื่อท าหน้าที่สนับสนุนงานบรรษัทภิบาลได้ตามความเหมาะสม  
3. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน  
4. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแล

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  

5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
2. กรรมการบรรษัทภิบาลที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 
3. ในกรณีที่ต าแหน่งในคณะกรรมการบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว

ออกตามวาร ะ  ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั ้งบุคคลที ่ม ีค ุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ
บรรษัทภิบาลแทนบุคคลที่ลาออกหรือพ้นสภาพดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาลซึ่งตนแทน 
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4. คณ ะก รรมก ารบ ริห ารค ว าม เสี่ ย งทั้ ง อ งค์ ก ร  (Enterprise Wide Risk Management 
Committee) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหาร
ความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงการดูแลบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงฯ ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่เป็นกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในธุรกิจและ/หรือการบริหารงานความเสี่ยง  

ขอบเขต หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
1. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงองค์กรทั้งองค์กร 
2. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงในทุกองค์กร 
4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทใน

คราวถัดไป 
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรมีวาระการดารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีก

วาระหน่ึงตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 
3. ในกรณีที่ต าแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กรว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว

ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองค์กรแทนบุคคลที่ลาออกหรือพ้นสภาพดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังองค์กรซึ่งตนแทน 
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5. คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) 
คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และผู้เชี่ยวชาญอื่นที่มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงาน หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ด้านการเงินและบัญชี  ด้านบริหารจัดการ 
หรือด้านเทคโนโลยี โดยมีสัดส่วนของจ านวนกรรมการบริษัทฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่ งของคณะกรรมการการ
ลงทุน  และให้คัดเลือกกรรมการการลงทุน 1 คน เป็นประธานกรรมการการลงทุน ทั้งนี้กรรมการ
ผู้ จัดการใหญ่ เป็นกรรมการการลงทุนโดยต าแหน่ง และให้คณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้แต่งตั้ง
เลขานุการคณะกรรมการการลงทุน 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
1. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์องค์กร และสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน           

โดยค านึงถึงธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อจ ากัด ความหลากหลาย และความสามารถในการขยายธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศให้เป็นไปตามทิศทางเป้าหมาย และแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

2. พิจารณากลั่นกรอง ติดตามโครงการ และโอกาสลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
ก่อนน าเสนอพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

3. ให้ข้อเสนอแนะโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ดังกล่าว
ข้างต้น แล้วน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

อ านาจด าเนินการ 
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ลงทุนส าหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติแผนงานและ

งบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการจัดจ้างที่ปรึกษา ส าหรับโครงการ

ธุรกิจใหม่ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติแผนงานและงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 100 
ล้านบาท 

3. พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน 
4. สั่งการ และเรียกข้อมูลจากฝ่ายจัดการตามท่ีเห็นควร 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการการลงทุน มีวาระการด ารงต าแหน่ง ดังน้ี 

(ก.) กรณีกรรมการการลงทุน เป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระที่ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

(ข.) กรณีกรรมการการลงทุน เป็นผู้เชี่ยวชาญอื่นให้มีวาระการด ารงต าแหน่งได้ 3 ปี 
2. กรรมการการลงทุนที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่งตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 
3. กรรมการการลงทุนพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

1) ครบก าหนดตามวาระ 
2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
3) ลาออก 
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4) ตาย 
5) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

4. ในกรณีที่ต าแหน่งในคณะกรรมการการลงทุนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ                   
ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการการลงทุนแทนบุคคล        
ที่ลาออกหรือพ้นสภาพดังกล่าว   โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระ                  
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการการลงทุนซึ่งตนแทน 
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3.2 การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และลดความเสี่ยงด้านการทุจริต  
โดยมีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่มีช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้  

แนวปฏบิตั ิ

1. ระบบการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเพิ่มความส าเร็จในการด าเนินงานตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการ         
ที่ดี รองรับต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง โดยในเบ้ืองต้นได้
มอบหมายให้สายงานยุทธศาสตร์องค์กร รับผิดชอบในการวางระบบบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร  
(Enterprise wide Risk Management System) โดยท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง และพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  ผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกระดับของ
องค์กร และควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ครอบคลุม
ความเสี่ยงทางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การบริหารการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ และ
ความเสี่ยงส าคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหาร และหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร 
โดยกรรมการผู้จัดการใหญท าหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพขึ้นใน
องค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร และสร้าง
ความมั่นใจว่ามีการด าเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ทั้งนี้  ได้มอบหมายให้สายงาน
ยุทธศาสตร์องค์กร เป็นหน่วยงานกลางที่ประสานงาน และสนับสนุนผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงาน
ต่างๆ ในการด าเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจะให้หน่วยงาน
ต่างๆ จัดให้มีผู้ประสานงานด้านความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน (Risk Coordinator) ท าหน้าที่
ประสานงานบริหารความเสี่ยง ดูแลแผนจัดการความเสี่ยง ประสานงาน ติดตาม และรายงาน
ความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงระดับสายงาน รวมถึงบริษัทย่อยมายังสายงานยุทธศาสตร์
องค์กร เพื่อประมวลผลและสรุปน าหารือในท่ีประชุมผู้บริหารต่อไป  

กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise wide Risk Management Process) 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรของบริษัทฯ จะประยุกต์ใช้หลักการของ COSO Enterprise 
Risk Management (COSO ERM) และ ISO 31000 โดยในเบื้ องต้น  ตามโครงสร้างธุ รกิ จที่
ก าหนดให้บริษัทฯ ซึ่งเป็น Operating Holding Company จะท าหน้าที่ในการก ากับดูแลให้สายงาน
ต่างๆ รวมถึงบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ  
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โดยก าหนดให้มีระบบงาน ด าเนินการบริหารความเสี่ยงของแต่ละบริษัท  โดยน าเข้าเป็นระบบควบคุม
ภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) และด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง โดยต้อง
ระบุ วิ เคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการท างานของหน่วยงาน หรือขององค์กร โดยในการก าหนดความเสี่ยงแต่ละปีจะวิเคราะห์
ประมวลผลจากแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจองค์กรระยะสั้นและระยะยาว (5 ปี) แนวโน้มสถานการณ์
เศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยในปีถัดไป ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก และข้อคิดเห็นต่างๆ 
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมถึงผลการบริหารความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้า จากนั้นได้มีการ
ก าหนดแนวทางมาตรการที่ใช้ในการควบคุมบริหารความเสี่ยงและติดตามความเสี่ยง เพื่อสามารถ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และสร้างความมั่นใจในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้  ดังสรุปกระบวนการได้ตามแผนภาพ ดังนี้  

BCPG ERM Process 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย บริษัทฯ ได้ จัดให้มีการรายงาน และติดตามประเมินผลความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร  โดยน าหารือเป็นระยะในที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อติ ดตาม 
ปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงและมาตรการควบคุมให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ และรายงานผลการปรับปรุง
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ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอย่างต่อเน่ือง 

ทั้งนี้ ส านักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะน าผลการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบใน
การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Audit) โดยก าหนดเป็น
แผนการตรวจสอบระยะยาว (3 ปี) และแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อไป โดยความเชื่อมโยง
ระหว่างการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน สรุปได้ดังแผนภาพดังน้ี  

 

2. ระบบการควบคุมภายใน 

1) ความส าคัญของระบบควบคุมภายใน 
การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ฝ่ายจัดการก าหนดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผล เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้าน  

ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Effectiveness and Efficiency of 
Operations)  

ข. ความ เชื่ อถื อ ได้ ของรายงานทางก าร เงินแล ะการบัญ ชี  (Reliability of Financial 
Reporting) 

ค. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance with Applicable Laws 
and Regulations) 
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2) องค์ประกอบของระบบการควบคุมภายใน 
ระบบควบคุมภายในขององค์กร  ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี ้

ก. สภาพแวดล้อมของการควบคุม  คือการก าหนดบรรยากาศในองค์กร โดยผู้บริหารระดับสูง 
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมด เช่น 

 การก าหนดข้อบังคับ หรือจริยธรรมของพนักงาน 
 การก ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ  
 การจัดโครงสร้างองค์กร การมอบหมายอ านาจหน้าที่ 
 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล    

ข. การประเมินความเสี่ยง  คือการประเมินเพื่อให้ทราบว่า องค์กรมีความเสี่ยงอย่างไร อยู่ใน
ขั้นตอนการด าเนินงานใด กระบวนการท างานใด และมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรอย่างไร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการพิจารณาเพิ่มแผนการจัดการที่ดี  เช่น การก าหนด
อ านาจอนุมัติที่ชัดเจน การตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงสัมพันธ์กับการควบคุมภายใน เนื่องจากมีความเสี่ยงจึงต้องมี
การควบคุม และระดับความเสี่ยงในกระบวนการท างานเป็นตัวก าหนดกิจกรรมควบคุม  

ค. กิจกรรมการควบคุม  เป็นนโยบาย มาตรการ และวิธีการด าเนินงานต่างๆ ที่ฝ่ายจัดการ
น ามาใช้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า จะสามารถลด หรือควบคุมความเสี่ยงได้ กิ จกรรมการ
ควบคุม ได้แก่ 

 การก าหนดนโยบายและแผนงาน (Policies and Plans) 
 การสอบทานโดยผู้บริหาร (Management Review) 
 การควบคุมทรัพย์สินทางกายภาพ (Physical Control) 
 จัดท าดัชนีวัดผลการด าเนินการ (Performance Indicators, KPIs) 
 การจัดท าเอกสารหลักฐาน (Documentation)  

ง. สารสนเทศและการสื่อสาร  ได้แก่  ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มี
ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้บริหารที่จะใช้ข้อมูลสารสนเทศ ในการ
พิจารณาสั่งการ วางแผน และใช้เป็นเครื่องชี้น าในการปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
โดยข้อมูลข่าวสารที่ดีควรจะมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็น
ปัจจุบัน ทันเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย  และมีความปลอดภัยส าหรับข้อมูลใน
การใช้งาน  

จ. การติดตามและประเมินผล จะต้องติดตามและทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ 
และรายงานให้ผู้บริหารทราบ หากเกิดข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายในประการใด จะได้    
สั่งการและแก้ไขต่อไป    
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3. ระบบการตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบภายในขององค ์กร ถ ือ เป ็นความรับผ ิดชอบร่วมก ันของบุคลากรทุกระด ับ            
ทุกหน่วยงานในองค์กร อันได้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกหน่วยงานในองค์กร   โดยมี
ส านักตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน
ตรงกับกรรมการผู้จัดการใหญ่  ช่วยท าหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการเพื่อให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
บริษัท และฝ่ายจัดการ เกิดความมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในที่องค์กรก าหนดขึ้น สามารถช่วยให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้  โดยส านักตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจะท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่มี ว่ามีการปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสมและสม่ าเสมอ 
รวมทั ้งตรวจสอบการปฏิบัต ิงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎระเบียบที ่ มี              
ช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และให้ค าแนะน าในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล และจากโครงสร้างหน่วยงานที่ก าหนด ท าให้ส านักตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้
อย่างอิสระ โดยสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้
ตลอดเวลา 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ก าหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) 
ทุก 3 ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทาน และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ       
ได้อย่างอิสระ 
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3.3 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  
      และบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถ ือหุ ้นมีส ิทธิในความเป็นเจ้าของโดยใช้ส ิทธิผ ่านการแต่งตั ้งกรรมการเพื ่อท าหน้าที ่แทนตน                 
และมีส ิทธิตัดสินใจเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงที ่ส าคัญ ซึ ่งคณะกรรมการบริษัทตระห นักและให้
ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ  และจะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 

แนวปฏบิตั ิ

1) คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิ
พื้นฐาน อันได้แก่  

 สิทธิซื้อขายและโอนหุ้น และสิทธิในส่วนแบ่งก าไร 
 สิทธิได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อ

บริษัทฯ และตนเอง 
 สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายหรือนโยบายฯ ก าหนด โดยอ านวยความสะดวก
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 สิทธิประการอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามกฎหมาย 

2) ผู้ถือหุ ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุม  และสารสนเทศเกี ่ยวกับวัน เวลา และสถานที ่จัดประชุม             
ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุม และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ต้องพิจารณา ซึ่งในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯได้เปิดเผยจ านวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบ
กับนโยบาย โดยจัดส่งให้ผู ้ถือหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมและ
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม 
รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ มากกว่า 30 วัน ก่อนการประชุม     
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นหรือสมควรประการอื่นใด ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ จะยังคงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องและด าเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
ข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยเร็วท่ีสุด  

3) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมี
คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

4) ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการ
บริษัทเพิ่มเรื่องในวาระการประชุมและสามารถตั้งค าถาม ขอค าอธิบาย และแสดงความเห็นของตนได้
อย่างเหมาะสม 
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5) ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
เพื่อตอบค าถามแก่ผู้ถือหุ้น 

6) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน 

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม  

แนวปฏบิตั ิ

1) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในสารสนเทศเกี่ยวกับ
บริษัทฯ 

2) ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ และยุติธรรม ทันเวลา จากบริษัทฯ และบริษัทฯ  
จะไม่ให้ข้อมูลสารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผยกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ หรือแตกต่างจาก              
ผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ   

3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
4) ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางท่ีบริษัทฯ ก าหนด  
5) ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิของตนได้โดยตรงผ่านทาง 

Email: ICO@bcpggroup.com 

3. นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการก ากับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการน าข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

แนวปฏบิตั ิ

1)  บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินที่ เป็นระดับผู้ จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ ในการรายงานการถือครอง           
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และการรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์               
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

2)  ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดท า และเปิดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และรายงานการได้มาหรือ
จ าหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  



 

หนา้ที ่48 จาก 74 
 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  (ฉบบัทบทวน ครัง้ที ่2) 

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

3)  ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี  หรือ
การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะการเงิน หรือผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลภายในอื่นที่เป็น
สาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงิน และสถานะของบริษัทฯ 
จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
ล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 3 วันภายหลังการเปิดเผย
ข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 

4)  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มี หรืออาจมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน          
ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในต าแหน่ง หรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย 
หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของ
บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรง หรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระท าดังกล่าว
จะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดังกล่าว 
โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  

5)  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้
รับทราบจากการปฏิบัติหน้าท่ีให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ท าให้
เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ 

6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บ
รักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อ
ประโยชน์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ           
บริษัทฯ น าความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

7) ก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การ
ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมาย
อนุญาตให้ท าได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 
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4. บทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่ วนได้เสียในการ
สร้างความมั่งคั่งทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการต่อไป 

แนวปฏบิตั ิ

1) คณะกรรมการบริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงการ
เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และกิจการให้มีฐานะการเงินที่
มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็น และสมควรเพื่อให้สิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครอง และได้รับการปฏิบัติด้วยดี รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร
ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งก าหนดเป็นนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่ม ดังนี้ 
1.1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

มุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาลเชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้
มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มี
ช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซต์และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ  

1.2. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการกีดกันทางเพศ ก าหนดค่าตอบแทน 
สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นที่ เหมาะสมเป็นธรรมไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ 
ค่าตอบแทนอิงตามระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เทียบเคียงกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ อีกทั้งจัดให้
มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ดูแลสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภัย อบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสการ
พัฒนาทักษะการท างานในด้านอื่น  

1.3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและความพึง
พอใจสูงสุด โดยค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย รวมถึงให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการ
อย่างถูกต้องเพียงพอโดยไม่กล่าวเกินจริงอันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด พร้อมทั้งเก็บรักษา
ข้อมูลของลูกค้า และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ   

1.4. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า  
มีจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาที่ เป็นธรรม  ให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตและให้บริการที่ได้มาตรฐาน ดูแลและติดตามให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชน 
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้า
เข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชัน และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ร่วมกัน 
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1.5. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 
ด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส แข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่แข่งทางการค้า 
และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับโดยวิธีการที่มิชอบ รวมถึงไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 

1.6. ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้  
ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก าหนดของ
สัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ าประกัน การบริหารเงินทุน
และการช าระหนี้ ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะท าให้เจ้าหนี้
เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

1.7. ความรับผิดชอบต่อภาครัฐ 
ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญกับภาครัฐ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงสนองตอบนโยบายของภาครัฐตามความจ าเป็นเหมาะสมโดย
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินธุรกิจ 

1.8. ความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบโรงผลิตไฟฟ้า สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ดูแลและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนโดยรอบโรงผลิตไฟฟ้า และสังคมโดยน าความรู้ และ
ประสบการณ์ทางธุรกิจมาสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงให้ความส าคัญกับระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจ  

2) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย 
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กร ทั้งจาก
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง และระบบควบคุมภายในที่
บกพร่อง รวมไปถึงจะจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า
การตัดสินใจใดๆ ในการเข้าท าธุรกรรมหรือรายการใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
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ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์
หรือการมีสว่นไดเ้สยีของตนในรายการดงักลา่ว และตอ้งไมม่ีสว่นรว่มในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ านาจ
ในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ ทั้งนี้ การกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้หมายความ
รวมถึงการกระท า ดังต่อไปนี้ด้วย 
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1) การแข่งขันกับบริษัทฯ  
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงประกอบการ  ด าเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเป็นการแข่งขัน 
หรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ 

2) แสวงหาผลประโยชน์จากกิจการส่วนตัวกับบริษัทฯ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรจะเปิดเผยธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่ วนตัว 
หรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ มีผลประโยชน์อันจะมีผลกระทบให้เกิดการ
ขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ เช่น 

 ร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าท่ีประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ 
 ด ารงต าแหน่งใด หรือแม้แต่เป็นท่ีปรึกษาของผู้ค้าที่ท าธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ 
 ท าการค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือโดยตรงหรือท าการผ่านผู้อื่น 

3) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หาผลประโยชน์ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอัน
เป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ  เช่น แผนงาน รายได้ มติ การคาดคะเนทางธุรกิจ 
ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งท าให้บริษัทฯ ได้รับความ
เสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดย
เคร่งครัด 

4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ หากท าให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานกระท าการ หรือละเว้นการกระท าการที่ควรท าตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อ
งานในหน้าท่ี ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปท าธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

6. นโยบายการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบาย และ     
แนวทางการท ารายการระหว่างกันไว้  
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ก าหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงใน
กิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
1) กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องหลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการที่ไม่ใช่การด าเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไข

                                         
 ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา   
ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่ส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 
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ทางการค้าแตกต่างจากการท ารายการกับลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอก จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ซึ่งจะต้องไม่มีกรรมการ 
หรือผู้บริหารที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และต้องไม่มีเงื่อนไขหรือ
ข้อก าหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด 

2) หากบริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด 

 ในกรณีที่เป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้อ านาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาท ารายการต่างๆ ตามขั้นตอนการขออนุมัติในระเบียบ    
บริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องน าเสนอเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ  

 ในกรณีที่เป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท หรือ      
ผู้ถือหุ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องน าเสนอรายละเอียด ความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของ
รายการ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเข้าท ารายการ หรือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบในการน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการ  

3) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด โดยเปิดเผยไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และรายงานประจ าปี หรือแบบรายงานอื่นใด แล้วแต่กรณี และมีการ
เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี 

4) ก าหนดให้มีการสอบทานการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยส านักตรวจสอบภายใน 
ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทาน
การท ารายการจริงถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ที ่53 จาก 74 
 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  (ฉบบัทบทวน ครัง้ที ่2) 

 
3.4 การเปิดเผยสารสนเทศ และความโปร่งใส 

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ 
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ขอบเขตนโยบาย (Scope of Content) 

ภายหลังจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นใน
การให้ข้อมูลทางการเงินและมิ ใช่ทางการเงินอย่ างเท่ าเทียมกันแก่ผู้ ถื อหุ้ น  สถาบันการเงิน               
บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลและสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความส าคัญกับ
การสื่อสารอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสม่ าเสมอ เกี่ยวกับข้อมูลในอดีตและการสร้าง
มูลค่าในอนาคต ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่ส าคัญและกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ทั้งนี้
นโยบายนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในการสื่อสาร เช่น รายงานประจ าปี และ
รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว จดหมายถึงผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการพูดโดยวาจาทั้งการประชุมหรือโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน  การให้
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆ การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน และการแถลงข่าว เป็นความมุ่งมั่น
ของบริษัทฯ ที่จะให้นโยบายนี้ใช้กับบุคคลที่มีผลต่อการบริหารงานของบริษัทฯ (ตามที่ระบุในกฎหมาย) 
และสนับสนุนให้บุคคลเหล่าน้ันใช้นโยบายนี้ 
 

ผู้มีหน้าที่ให้ข้อมูล (Authorized Spokesperson) 

บริษัทฯ จะสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทฯ           
ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ผู้อ านวยการที่ดูแลหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่หลักในการติดต่อ
ประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
ฐานะของบริษัทฯ และธุรกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ   

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี อาจมอบหมาย
ให้ผู้บริหารระดับสูง และ/หรือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการให้สัมภาษณ์และสื่อสารข้อมูล
กับสื่อสารมวลชนโดยมีขอบเขตอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมไปถึงกิจการที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลทั่วๆ ไป และข้อมูลด้านการเงินในอดีต และเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม 
หน้าที่ข้างต้นไม่รวมถึงการสื่อสารกับนักวิเคราะห์ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการลงทุน  ทั้งนี้พนักงานอื่นจะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหรือข้อมูลบริษัทฯ เป็นการส่วนตัว ยกเว้นผ่านหน่วยงานที่
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มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้สัญญา
การไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น  

สารสนเทศที่เปิดเผยอย่างสม่ าเสมอ (Regular Information) 

สารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและ
รายงานของประธานกรรมการตรวจสอบ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการวิเคราะห์ โครงสร้างการ
ถือหุ้นและการจัดการ ปัจจัยเสี่ยง นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมการบริษัท
มีหน้าที่จัดท ารายงานเชิงอภิปรายประกอบในรายงานประจ าปี เพื่อขยายความเรื่องที่ส าคัญและยากที่จะ
เข้าใจและชี้แจงนโยบายที่ส าคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการด าเนินงานและการเงิน
เพิ่ ม เติม อีกทั้ งคณ ะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิด เผยจ านวนครั้งที่กรรมการและ/หรือ 
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเปรียบเทียบกับจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยไว้ด้วย  

สารสนเทศที่มีนัยส าคัญ (Material information) 

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับ
อนุญาต กลุ่มบุคคล หรือ บุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้น
จะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว กรณีที่มีความจ าเป็นทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง             
ผู้ตรวจสอบบัญชี Underwriter ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่นๆ บริษัทฯ จะด าเนินการ
เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อเก็บรักษาข้อมูลความลับไว้ หากมีข้อมูลใดที่ไม่ควร
ถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันที โดยบริษัทฯ จะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการออกข่าว และข้อก าหนดอื่นๆ 
หรือหากจ าเป็นบริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอระงับการซื้อขายหลักทรัพย์
เป็นการชั่วคราว 

ในบางสถานการณ์ บริษัทฯ อาจจะต้องชะลอการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนด้วยเหตุผลทางธุรกิจ 
(เช่น ถ้าเปิดเผยข้อมูลออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของบริษัทฯ) จนกว่าจะถึงเวลาที่
เหมาะสมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

ช่วงเวลาก่อนจัดส่งงบการเงิน (Quiet Period) 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือ 
เป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาสจนกระทั่งบริษัทฯ จะได้แจ้งผลประกอบการอย่างเป็น
ทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณี
ที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ท าให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ถูกคาดการณ์คาดเคลื่อนอย่างมีนัยส าคัญ
จนส่งผลให้ผู้ที่น าข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทฯ จะด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อ                   
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Models and Reports) 

บริษัทฯ จะไม่ประเมินความเหมาะสมต่อตัวเลขประมาณการของนักวิเคราะห์ เนื่องจากโมเดลวิธีประมาณ
ค่าและสมมติฐานที่แตกต่างกัน แต่จะมุ่งเน้นท าความเข้าใจต่อนักวิเคราะห์ในกรณีที่พบว่ามีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนจนอาจมีผลต่อประมาณการอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในวงกว้างต่อนักลงทุนที่
อ่านบทวิเคราะห์ดังกล่าว 

เว็บเพจนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Webpage) 

บริษัทฯ จัดให้มีหน้านักลงทุนสัมพันธ์  (Investor Relations) อยู่บนเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ 
(www.bcpggroup.com) เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ลงทุนและบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
ได้ เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้เว็บไซต์มี
ความพร้อมใช้งาน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การบรรจุข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีรูปแบบ
หรือลักษณะแตกต่างจากข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้วขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเนื้อหา
หลักจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

ทรรศนะต่อธุรกิจ และข้อมูลเชิงประมาณการ (Guidance and Forward-Looking Information) 

ในกรณีที่มีการแจ้งประมาณการผลประกอบการระยะสั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว           
บริษัทฯ อาจจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางต่างๆ ได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ เพิ่มเติมทั้งแผนงานปัจจุบัน แผนกลยุทธ์และการประมาณการในอนาคต ในส่วนที่เป็นข้อมูลที่
เกี่ยวกับอนาคตและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา การประมาณการที่เกิดขึ้นจะถูกก าหนดโดยใช้
สมมติฐานหลักของผู้บริหารโดยเทียบเคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันบนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นๆ  
ด้วยหลักการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจึงควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณา 
และเข้าใจว่าผลการด าเนินงานที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากผลการประมาณการได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง 
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3.5 ความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน 

แนวปฏบิตั ิ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ซึ่งให้ความส าคัญต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม การคุ้มครองป้องกันความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
สาธารณะ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานและพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้ความส าคัญ
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมดอันเป็นส่วนหนึ่งของ
ธุรกิจที่มีความส าคัญ การลดความสูญเสีย การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐ โดย
น าข้อบังคับเหล่านี้มาเป็นโอกาสในการปรับปรุงการด าเนินการให้ดียิ่งกว่า เงื่อนไขหรือข้อก าหนดขั้นต่ าที่
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ  บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย 
สิ่งแวดล้อมและพลังงานขึ้น โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร พนักงานทุกคน 
ตลอดจนผู้รับเหมาท่ีท างานในนามของบริษัทฯ ทั้งหมดในอันที่จะ  

1) ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รวมถึง
ข้อก าหนดของบริษัทฯ โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น  

2) ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในทุกขั้นตอน และกระบวนการท างาน ไม่ส่งผลกระทบเสียหายทั้ง
ต่อตนเอง ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ทรัพย์สิน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  

3) ป้องกันความสูญเสีย และการเจ็บป่วยในทุกกรณี และลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดภาวะมลพิษและ
การสูญเสียพลังงาน  

4) จัดสรรทรัพยากรและสารสนเทศที่จ าเป็น รวมทั้งการการจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากรให้มี       
ความพร้อม สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

5) ใช้ทรัพยากร ได้แก่ พลังงาน น้ า สารเคมี อย่างคุ ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมาย และด าเนินการ
ทบทวนปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับขนาด
การใช้ทรัพยากรของธุรกิจ และมีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าของเสียมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

6) สนับสนุนการออกแบบ การจัดซื้อ จัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้า อุปกรณ์และบริการตามความเหมาะสม 
โดยพิจารณาถึงความปลอดภัย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดการเกิดของเสีย การประหยัด
พลังงาน 
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7) วิจัย พัฒนา จัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน ท าให้เกิดของเสีย
น้อยลง และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ให้มีความทันสมัย และต่อเน่ือง  

8) ส่งเสริมให้มีการน านโยบายความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน           
ไปเป็นแนวทางปฏิบัติในบริษัทในเครือ องค์กรคู่ค้า เพื่อมุ่งสู่สังคมสีเขียว 
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หมวดหมวดที่ 4ที่ 4  
การต่อต้านการต่อต้าน  

การทุจริต การทุจริต คอร์รัปชันคอร์รัปชัน  
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4. การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระท าหรือสนับสนุนให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบ
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบ ควบคุม และป้องกันการ
ทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างเข้มงวด 

แนวปฏบิตั ิ

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน : การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่หรือใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อการแสวงหา
ประโยชน์อันมิควรได้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใด
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ท าธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น 

การช่วยเหลือทางการเมือง : การช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง
การเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือ
สนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น 

1. ความเป็นกลางทางการเมอืงและการชว่ยเหลอืทางการเมอืง 
 บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและ           

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    บริษัทฯ ไม่มีแนวปฏิบัติ
ทีจ่ะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

 กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย  แต่จะไม่
ด าเนินการใดๆ ที่ท าให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง 

 กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานจะไม่ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัทฯ รวมถึงใช้
ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อด าเนินการดังกล่าว 

2. การบริจาคเพือ่การกศุลและเงนิสนบัสนนุ 
บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้องน าไปใช้
ส าหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส าหรับ
การทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ 
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3. การเลีย้งรบัรอง ของขวญั และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่พึงรับหรือให้การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิน
ความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลที่ท าธุรกิจกับบริษัทฯ หากได้รับของขวัญที่
มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณีนิยม ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับและรายงานผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นเพื่อทราบ 

มาตรการปฏบิตั ิ 
1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย และการด าเนินการในการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชันโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการน ามาตรการต่อต้านการทุจริต 
และคอร์รัปชันไปเผยแพร่ และปฏิบัติ  

2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและการด าเนินการในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน จะมีโทษตามกฎหมายและ/หรือระเบียบของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ลด
ต าแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตหรือคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระท านั้นจะท าให้
บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

3) บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและการด าเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงช่องทางการ
แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ ผ่านได้หลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการ
และพนักงาน การอบรมอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ อินทราเน็ต กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน 
เป็นต้น เพื่อน ามาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายสนับสนุน และด าเนินงานมี
ทรัพยากร และบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการน ามาตรการมาปฏิบัติ 

4) บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและการด าเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงช่องทางการ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ านาจ
ควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น 
เว็บไซต์ รายงานประจ าปี กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ เพื่อทราบและน ามาตรการไปปฏิบัติอย่าง
จริงจัง  

5) พนักงานตอบรับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีประจ าปี เพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกคนรับทราบ  
เข้าใจ และพร้อมจะน าหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติ
ในการด าเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร  

6) พนักงานท าแบบทดสอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีประจ าปี เพื่อประเมินความเข้าใจของ
พนักงาน และพัฒนาการสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต         
หรือคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

7) บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยก าหนดวงเงิน ตารางอ านาจอนุมัติ วัตถุประสงค์และผู้รับ        
ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการช่วยเหลือทางการเมือง  รวมถึง
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เงินสนับสนุนเพื่อ
ธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส าหรับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และการเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เป็นไปตามนโยบาย พร้อมท้ังมีกระบวนการตรวจสอบจากส านักตรวจสอบภายใน 
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8) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการด าเนินธุรกิจที่ส าคัญ รวมถึงงานจัดซื้ อจัดจ้าง และ            
ท าสัญญาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบจัดซื้อฯ โดยส านักตรวจสอบภายในจะให้ความเห็นและติดตาม
วิธีการแก้ไขที่เหมาะสม 

9) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้าน
การทุจริตหรือคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และ
การเลื่อนต าแหน่ง 

10) บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึง
กระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน  

11) บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุม และป้องกันการทุจริตหรือคอร์รัปชันโดยวิเคราะห์
ความเสี่ยงของการด าเนินธุรกิจ ก าหนดระดับความส าคัญของความเสี่ยง และมาตรการที่เหมาะสม
กับความเสี่ยงที่ประเมินได ้พร้อมท้ังติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  

12) บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีก าหนดขึ้นช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้
ค าแนะน าในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามนโยบายของ 
บริษัทฯ   

13) ส านักตรวจสอบภายในต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

14) บริษัทฯ จัดให้มาตรการปฏิบัตินี้ได้รับการจัดท าเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพื่อให้
สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

หนา้ที ่62 จาก 74 
 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  (ฉบบัทบทวน ครัง้ที ่2) 

 

 

 

 

 
 

  
  

ภาคผนวกภาคผนวก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ที ่63 จาก 74 
 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  (ฉบบัทบทวน ครัง้ที ่2) 

 
 

    
 

หมายเหต:ุ พนักงานสามารถดาวน์โหลดรายละเอยีดประกาศไดท้ี ่ระบบ e-Content  



 

หนา้ที ่64 จาก 74 
 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  (ฉบบัทบทวน ครัง้ที ่2) 

 

 



 

หนา้ที ่65 จาก 74 
 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  (ฉบบัทบทวน ครัง้ที ่2) 

 

 
 
 
 
 
 



 

หนา้ที ่66 จาก 74 
 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  (ฉบบัทบทวน ครัง้ที ่2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หนา้ที ่67 จาก 74 
 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  (ฉบบัทบทวน ครัง้ที ่2) 

  

 



 

หนา้ที ่68 จาก 74 
 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  (ฉบบัทบทวน ครัง้ที ่2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

หนา้ที ่69 จาก 74 
 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  (ฉบบัทบทวน ครัง้ที ่2) 

 

 
 

 



 

หนา้ที ่70 จาก 74 
 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  (ฉบบัทบทวน ครัง้ที ่2) 

รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิารตามมาตรา 59  
(ประกาศส านักงานคณ ะกรรมการก ากั บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่  สจ. 12/2552                       
เรื่อง การจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหารและผู้สอบบัญชี)  

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของตน และของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทนั้น         
โดยจะต้อง      

1. รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกตามแบบ 59-1 ต่อส านักงานภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท และ 

2. เม่ือใดก็ตามที่บุคคลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ก็จะต้องรายงานตามแบบ 59-2 
ต่อส านักงานภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันท่ีมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์  

 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ใน
ต าแหน่งหรือฐานะที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน (inside information) ของบริษัทและอาจหาประโยชน์จาก
ข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป 

แบบรายงาน  วันก าหนดสง่ 
รายงานการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. เป็นครั้งแรก (แบบ 59-1)  
 
 
 

ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
ผู้สอบบัญชี ภายหลังวันปิดการ
เสนอขาย 

การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งเม่ือมีการ
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ยกเว้นการได้มา
ซึ่งหลักทรัพย์ในกรณีต่อไปนี้ ไม่ต้องรายงาน 59-2 
  1.ได้หลักทรัพย์จาก right offering 
  2.ได้หุ้นจากการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ 
  3.ได้หลักทรัพย์ โดยทางมรดก 
  4. ได้หลักทรัพย์จากโครงการ ESOP/EJIP 
  5. โอน/รับโอนหลักทรัพย์จากการวางเป็นประกันการซื้อขาย 
      สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการ
ซื้อ ขาย โอน หรือโอนหลักทรัพย์นั้น 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ :  หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ (หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้) 

  
 
 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4715p.doc
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4715p.doc
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4716s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4717s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4716s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4717s.pdf


 

หนา้ที ่71 จาก 74 
 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  (ฉบบัทบทวน ครัง้ที ่2) 

การเริม่/สิน้สดุหน้าที่ 

แบบ 59-1 : เริ่มมีหน้าที่รายงานเมื่อบริษัทท า IPO และสิน้สุดหน้าที่เม่ือบริษัทสิ้นสุดหน้าที่ตามมาตรา 56 

แบบ 59-2 : เริ่มมีหน้าที่เมื่อหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสิ้นสุดหน้าท่ีเม่ือไม่มี
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 หมายเหต ุ 
วิธีปฏิบัติในการจัดส่งรายงาน (หนังสือเวียนที่ กลต.จ. (ว) 26/2541 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติใน
การจัดส่งรายงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2541 และ ที่ จ.(ว) 16/2542 เรื่อง 
การแจ้งปรับปรุงการส่งรายงานทางโทรสาร ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2542) 

1) ผู้บริหาร/ผู้สอบบัญชี ส่งเอกสารต่อ ก.ล.ต. ได้ภายใน 9.00 น. ของวันท าการถัดไป โดยไม่ต้องส่ง
โทรสารมาก่อน 

2) การส่งทางโทรสาร ท าได้ที่หมายเลข 0 2263 6099 โดยต้องส่งภายใน 24.00 น. ของวันก าหนดส่ง 
และต้องส่งเอกสารต้นฉบับต่อ ก.ล.ต.  ภายใน 3 วันท าการ นับจากวันก าหนดส่ง (ส่ง by hand 
หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้) อย่างไรก็ดี หาก ก.ล.ต.  ไม่ได้รับรายงานทางโทรสารภายในเวลาดังกล่าว
ข้างต้น จะถือว่าบริษัทไม่ได้ส่งรายงานภายในวันครบก าหนดส่ง แม้ว่าบริษัทจะสามารถส่งต้นฉบับได้
ภายใน 3 วันท าการก็ตาม 
 
ตัวอยา่ง หนา้ซองน าส่งเอกสารฉบับจริงทีล่งนามยงั ก.ล.ต. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณุาสง่ 
ฝา่ยพฒันาบรษิัท 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) 
333/3 ถนนวิภาวดรีงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900 
 
น าสง่แบบ 59 – 2 ของกรรมการ หรอืผู้บรหิาร 
    บริษทั บีซพีจีี จ ากดั (มหาชน) 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4716s.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/4717s.pdf


 

หนา้ที ่72 จาก 74 
 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  (ฉบบัทบทวน ครัง้ที ่2) 

ตัวอยา่งแบบฟอรม์ 
รายงานการถอืครองหลกัทรพัย์บรษิทัฯ (แบบ 59 – 1) 

 



 

หนา้ที ่73 จาก 74 
 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  (ฉบบัทบทวน ครัง้ที ่2) 

 
รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์บรษิทัฯ (แบบ 59 - 2)  

 
 

 
 



 

หนา้ที ่74 จาก 74 
 
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน)  (ฉบบัทบทวน ครัง้ที ่2) 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั บซีพีจี ีจ ากดั (มหาชน) 
2098 อาคาร เอม็ ทาวเวอร ์ชัน้ 12 

ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260 

โทรศพัท ์: 02 – 335 -8999  โทรสาร : 02 – 335 - 8900 


