
นโยบายบรรษัทภิบาล

และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)



สารจากประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) ได้ยึด
มั่นในการพัฒนาแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดีควบคู่
กับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องมาโดยตลอด พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่
ดีและต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และให้
ความส�าคัญในการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างเป็นรูปธรรมในทุกๆ ประเทศที่บริษัทฯ 
ด�าเนินธุรกิจ ตลอดระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจที่
ผ่านมา 

บริษัทฯมีการพัฒนาปรับปรุง นโยบาย กฎ ระเบียบ 
และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการท�าธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศ และ
เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล  
รวมทั้งให้ความส�าคัญต่อการปลูกจิตส�านึกของ
ฝ่ายบริหารและพนักงานในทุกระดับขององค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความรับผิดชอบ 

และความตระหนักรู้ในการยกระดับหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการทีดีให้เกิดเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้อง
ตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานขององค์กร ใน
ทุกๆสถานที่ที่เราประกอบการ ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อ
มั่นว่าระบบและกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
เป็นปัจจัยส�าคัญในการน�ามาซึ่งความส�าเร็จในการ
ด�าเนินธุรกิจ ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 
และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทขอให้ค�ามั่นว่าจะยืนหยัด 
อยู่บนหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและมี
กระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจ
สอบได้ พร้อมมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเต็มก�าลัง
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป
    
(ชนินท์ ว่องกุศลกิจ)
ประธานกรรมการ



ประวติัการจัดท�านโยบายบรรษทัภบิาลและคูมื่อจรยิธรรมธรุกิจ

บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) จัดท�านโยบาย
บรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2545 และต่อมาได้ปรับปรุง 
เพิ่มข้อปฏิบัติให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ให้เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ในปี พ.ศ. 2548 และ 
พ.ศ. 2555 ทั้งนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจได้รับการแปลเป็นภาษา
อินโดนีเซีย และภาษาจีนเพื่อสื่อสารให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานในทุกประเทศที่บริษัท
เข้าไปด�าเนินธุรกิจ ได้เข้าใจถึงกรอบแนวทางใน
การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และได้ยึดถือ
ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ภูมิภาค 

ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัท บ้านปู 
จ�ากัด (มหาชน) เห็นสมควรให้มีการพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงสาระส�าคัญของนโยบาย
บรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจควบคู่ไปกับการธ�ารงไว้ซึ่งมาตรฐานทาง
จริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้ถือหุ้น บริษัท และสังคม
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ
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พันธกิจ

มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

และความไว้วางใจให้กับ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความ 

รับผิดชอบต่อโลกและสังคม

ขับเคลื่อนการพัฒนาและ

ผสานนวัตกรรมเพื่อความ

ยั่งยืนทางพลังงานอย่าง

ครบวงจรด้วยเทคโนโลยี

หลากหลายรูปแบบ

เพิ่มความแข็งแกร่งของ

วัฒนธรรมองค์กร ความ

เป็นเลิศในการด�าเนินงาน 

และยึดมั่นในอุดมการณ์ของ

บ้านปูฯในการเป็นองค์กรที่มี

ความซื่อสัตย์ เป็นมืออาชีพ 

และมีธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

“ผู้น�าด้านพลังงานแห่งเอเชีย ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน”

นโยบายบรรษัทภิบาล บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)



2

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
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คา่นิยมและวฒันธรรมองคก์ร

ใจรัก	

• ก้าวไปให้ส�าเร็จ: ชาวบ้านปูฯ ใช้ศักยภาพและความเป็น 
มืออาชีพเพื่อความส�าเร็จและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

• เราท�าได้: ชาวบ้านปูฯ ให้คุณค่าของความคิดต่างและ 
ส่งเสริมกันและกันเพื่อสร้างสิ่งที่เหนือความคาดหมายโดย
ไม่ลังเล

• ปราดเปรียวและเปลี่ยนแปลง: ชาวบ้านปูฯ สร้างทีมงานที่
แข็งแกร่งเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

• ห่วงใยและแบ่งปัน: ชาวบ้านปูฯ รับในความแตกต่างและ
เห็นคุณค่าระหว่างกันอย่างจริงใจ

สร้างสรรค์

• ก้าวล�้าน�าหน้า: ชาวบ้านปูฯ สร้างประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
ด้วยการคิดไปข้างหน้าและลงมือท�าอย่างชาญฉลาด

• คิดจริงท�าจริง: ชาวบ้านปูฯ คิดค้น ทดลองและพัฒนา
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• เรียนเร็วท�าเร็ว: ชาวบ้านปูฯ กล้าคิดกล้าท�า เรียนรู้และ
เติบโตไปด้วยกัน

มุ่งมั่นยืนหยัด

• ยึดมั่นความถูกต้อง: ชาวบ้านปูฯ ท�าในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ
• สานพลังสร้างเครือข่าย: ชาวบ้านปูฯ สร้างเครือข่ายที่

แข็งแกร่งเพื่อประโยชน์และความส�าเร็จร่วมกันของทุกฝ่าย
• พัฒนาอย่างยั่งยืน: ชาวบ้านปูฯ มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม
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หลักการและนโยบาย

บรรษัทภิบาล
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หลักการและนโยบาลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ  
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็น
เลิศในระดับสากล

3.1
 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น: 

		การก�าหนดทิศทางกลยุทธ์และนโยบายบรรษัทภิบาล	

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือ
หุ้นเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
การก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี  
และค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ 
บริษัทฯ  และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯเป็น
ไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือ
หุ้น คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดท�า 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทศิทาง
การด�าเนนิงาน แผนกลยทุธ์ระยะยาว แผนงานและ 
งบประมาณประจ�าปีของบรษิทัฯ โดยมอบหมาย 
ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้น�าเสนอ และคณะกรรมการ
บริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับ
ฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเห็นชอบ
ร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ 

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่ง
มั่นที่จะก�ากับดูแลการบริหารงานเพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยได้ก�าหนดและด�าเนิน
การให้เป็นไปตามหลักการและนโยบาย 
บรรษัทภิบาล ดังปรากฏในเอกสารนี้ 
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3.2
 นโยบายต่อผู้ถือหุ้น:	สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

	 และการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในฐานะเป็นเจ้าของมีสิทธิ
ต่างๆขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน ได้แก่ 
• สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น  
• สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ  

ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ  
• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลง

คะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจใน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส�าคัญของบริษัทฯ  

• สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ 
• สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้

สอบบัญชี  
• สิทธิในส่วนแบ่งผลก�าไร 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการประชุม 
ผู้ถือหุ้น  และมีนโยบายที่จะอ�านวยความสะดวกแก ่
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วม
ประชุม  การได้รับสารสนเทศ การซักถามและการใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอเรื่อง
ส�าคัญๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนดให้ผู้ถือหุ้น
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้
รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน  เพียงพอ และทันเวลา 
เพื่อการตัดสินใจ  สนับสนุนและอ�านวยความสะดวก
แก่การออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการออกเสียงลง
คะแนนโดยการมอบฉันทะ และมีการเสนอชื่อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้แสดง
ความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ขอค�าอธิบายหรือตั้ง
ค�าถามใดๆ และกรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ตอบค�าถามผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการบริษัทจะจัดท�ารายงานการประชุมให้
เสร็จสมบูรณ์และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้แต่ไม่เกิน 
14 วัน นับจากวันประชุม 
 

3.3
 นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายส�าคัญที่จะไม่ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการ
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ 
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการ
ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัด
แย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือในกรณีที่จ�าเป็น
ต้องท�ารายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทดูแล
ให้การท�ารายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม 

เสมอเหมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ 

ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะ
กรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
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3.4
 นโยบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการบริษัทรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จึงส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่าง 
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่ส�าคัญ อาทิ พนักงาน ลูกค้า  
คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริษัทฯ 
ตั้งอยู่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้ก�าหนด
คู่มือจริยธรรมธุรกิจส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติงานบนพื้นฐาน
ของความเป็นธรรมและความสมดุลในการ
ประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังก�าหนดให้มี
การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ 
บริษัทฯ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องควรรับรู้ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบ 
56-1 รายงานประจ�าปี เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้งจัด
ให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาส
แสดงความเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการกระท�าของบริษัทฯ ด้วย 
โดยก�าหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนจาก
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสรุปรายงานให้ 
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

3.5
 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล	ความโปร่งใส	รายงานทางการเงิน	 

	 และการด�าเนินงาน	

คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ
ทางการเงินและอื่นๆที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง 
ครบถ้วน เพียงพอ  สม�่าเสมอ ทันเวลา  แสดง
ให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการ
ประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้ง
อนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใสอย่างเคร่งครัด  จัดให้มีหน่วยงาน 

นักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและ
ให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน และด้วยวิธี
การที่เหมาะสม รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลใน
เว็บไซต์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ขณะเดียวกันก็ได้จัดให้สายสื่อสารองค์กรท�า
หน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการด�าเนินงาน ตลอดจน
ผลประกอบการของบริษัทฯ ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของ 
บริษัทฯ อย่างทั่วถึงและตรงเวลา
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3.6
 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบ
บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุม
ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้า
หมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และ
การปฏิบัติการด้านอื่นๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะ
เกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ก�าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับ
ผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งก�าหนดมาตรการในการ
รายงานและการติดตามประเมินผล โดยได้จัด

ให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับ
จัดการซึ่งมีหน้าที่น�าเสนอแผนงานและผลการ
ปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจ�า และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เป็นครั้งคราว  โดยมีการทบทวนระบบหรือ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่
พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

3.7
 นโยบายด้านการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการ
เงิน  การปฏิบัติงาน  การด�าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภาพ เพียงพอ ในการปกป้องรักษาและ
ดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของ 
บริษัทฯ อยู่เสมอ  จัดให้มีการก�าหนดล�าดับชั้น

ของอ�านาจอนุมัติและความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วง
ดุลในตัว  ก�าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร  มีส�านักตรวจสอบภายใน
ที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงาน
สนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ 
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3.8
 นโยบายด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้ฝ่ายบริหารต้อง
รายงานผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบ
เทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบ
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ผลการด�าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งรายงานทางการเงิน
และความคืบหน้าการด�าเนินงานในด้านต่างๆ 
ในกรณีที่การด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมแก้ไข 
ปรับปรุง หรือดูแลให้ฝ่ายบริหารน�าเสนอแผน
งานเพื่อแก้ไขสถานการณ์

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตาม
ล�าดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงาน
ประจ�าปี เพื่อพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนและ
มาตรการจูงใจที่เหมาะสม 

3.9
 นโยบายด้านแผนสืบทอดต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอด
ต�าแหน่งที่ครอบคลุมต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ 

สามารถสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญต่อไปใน
อนาคต และมีการเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มารายงานแผนสืบทอดต�าแหน่งให ้
คณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว   
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3.10
 นโยบายด้านนวัตกรรม

บริษัทฯ ก�าหนดให้นวัตกรรมเป็นหนึ่งใน
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความ
รู้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เน้น
การบริหารความรู้และเทคโนโลยีและช่วย
สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและการบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

นวัตกรรมเป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการขับ
เคลื่อนธุรกิจทั้งหมดของกลุ่ม และเป็นส่วน
ส�าคัญในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ ซึ่ง
เป็นกระบวนการท�างานร่วมกัน โดยบริษัทฯ จัด
ตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เปิดโอกาสและสนับสนุน
ให้ทุกคนในองค์กรเสนอแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการและเทคโนโลยีขององค์กร ส่งเสริม

กิจกรรมด้านนวัตกรรมโดยเน้นประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
ฝึกฝนวัฒนธรรมนวัตกรรมในบริษัทฯ สร้างแรง
จูงใจ และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน
กระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั้งหมด 
รวมถึงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโครงการ
ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับความ
คิดสร้างสรรค์และน�านวัตกรรมเข้าสู่หัวข้อการ
ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดโครงสร้างและส่ง
เสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและคาด
การณ์แนวโน้มในอนาคตและพัฒนาความคิด
ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการหรือเครื่องมือที่
จะท�าให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการ
ในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3.11
 นโยบายการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย สอดคล้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจแบบยั่งยืน โดยด�าเนิน
การตามแผนแม่บทสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับ 
เทคโนโลยี ดิจิตอล และความต้องการของธุรกิจ 
โดยมีคณะท�างานท�าหน้าท่ีก�ากบัดูแสถาปัตยกรรม 
ทางธุรกิจและเทคโนโลยี ส�าหรับทั้งกลุ่มบริษัทฯ 
เพื่อความโปร่งใส ยืดหยุ่น และสามารถตอบ
สนองต่อแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน Digital 
Center of Excellence  เพื่อใช้ประโยชน์จาก
การเปลี่ยนแปลงและโอกาสในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเต็มที่ในการพัฒนา
ธุรกิจและศักยภาพพนักงาน รวมทั้งสร้างแรง
บันดาลใจให้องค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบให้เกิดการปรับตัว
ทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว โดยการเสริมทักษะใน
การผสมผสานความคิดแบบดิจิตอลไปกับวิธี
การท�างานและวัฒนธรรมองค์กร
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3.12
 นโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น	

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม พร้อมให้
ค�ามั่นที่จะปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ และยึดมั่น
ในความถูกต้อง ในการท�าธุรกิจและในความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งแนวปฏิบัติตามนโยบายนี้
จะน�าไปสู่การต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดย
ยึดแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น เรื่อง การให้-รับของขวัญ การเลี้ยง 
หรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้ 

"กรรมการ" และ "พนักงาน" ต้องไม่ให้หรือรับ
เงิน สิ่งของ ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ใดๆ 
ที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
แต่ทั้งนี้ ให้กระท�าได้หากเป็นของขวัญ ของ
ก�านัลใดๆ ที่มีมูลค่าสมเหตุสมผล ตามขอบเขต
ของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ  
วัฒนธรรมท้องถิ่น บรรทัดฐานในท้องถิ่น หรือ
แนวปฏิบัติตามปกติของธุรกิจ

3.13
 นโยบายการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการจัดการข้อมูลลับ
ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive 
Information Policy)  โดยถือเป็นหนึ่งในหน้าที่
ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา 
ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ที่ต้องท�าความ
เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯนั้น 
ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับการท�างานของ
พนักงานทุกระดับในหมวดวินัยและลงโทษว่า 
พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนวินัยที่
ก�าหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นท�าผิดวินัยและ
ต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด 
บริษัทฯ ได้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคล 
ภายนอก และควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของ 
บริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้ตรงกับ

ความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้บริหาร หรือ 
พนักงานมีส่วนร่วมในการท�างานเฉพาะกิจที่
เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
และอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่าย
การเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะมีการท�าสัญญา
การเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality 
Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิด
เผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
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3.14
 นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยปณิธานในการด�าเนินธุรกิจที่ว่า 
“อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ที่บริษัทฯ  
ยึดมั่นมาตลอด บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วย 
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ 
มุ่งสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยังน�าแนว
ปฏิบัติในระดับสากลมาปรับใช้ในการก�าหนด 
กลยุทย์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและ 
สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
ดังนี้

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

พนักงาน บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของ
พนักงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ สร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
ส่งเสริมความเป็นผู้น�าและขีดความสามารถตาม
บทบาทหน้าที่

การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิต 
บริษัทฯ มุ่งเน้นกระบวนการทางธุรกิจที่มีความ
ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
ด้วยนวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ให้ความส�าคัญกับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับ
ความต้องการและการเสริมสร้างการบริหาร
ความสัมพันธ์ กับลูกค้า และพร้อมแสวงหา
โอกาสการลงทุนใหม่ๆ

การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนด 
บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการด�าเนินงานใน
ระดับสากล

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ 
ห่วงใยเอาใจใส่ สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ 

โดยการก�าหนดเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ การ
ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น การไม่มีการเกิดอุบัติ
การณ์ซ�้า และการไม่ละเว้นในการปฏิบัติตามกฎ 
ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญเสียจากอุบัติการณ์
และการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการ
ท�างาน
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สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งสร้างสมดุลของการ
พัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่ง
แวดล้อมก่อนด�าเนินโครงการ เพื่อก�าหนด
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ  
โดยให้ความส�าคัญในการบูรณาการเพื่อลดการ
ใช้ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การป้องกัน
ผลกระทบที่แหล่งก�าเนิด และการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

ชุมชน บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่
ชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ 
ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม การเสียภาษี 
การจ้างงานท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ เพื่อ
ให้ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการด�าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาที่
ยั่งยืนนี้ บริษัทฯ จะก�าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน  
รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม  
เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวจะ 
ได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริง

แนวทางการด�าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลแห่งความยั่งยืน
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยให้ความส�าคัญกับการ
ด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส พร้อม
ทั้งได้น�าหลักการในระดับสากลมาปรับใช้ในการ
ก�าหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม เพื่อยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัทฯ และสร้างคุณค่าให้กับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ผ่านระบบการบริหาร
จัดการ 2 ระดับ ได้แก่
• การผนวกความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ของ 

บริษัทฯ (Strategic Integration) โดยคณะ
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาประเด็น
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และแนะน�า
แนวทางการด�าเนินงานที่เหมาะสมแก่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อด�าเนินการ

• การผนวกความยั่งยืนเข้ากับการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ (Operational Integration)  

ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Committee) เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ด�าเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงการ
ก�าหนดและทบทวนนโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในการด�าเนินการ บริษัทฯ ได้ก�าหนดตัวชี้วัดผล
การด�าเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึง 
เป้าหมายการปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะยาว
เป็นประจ�าทุกปี ครอบคลุมตั้งแต่ผู้บริหารจนถึง
พนักงานระดับปฏิบัติการ อีกทั้งผนวกความ
ยั่งยืนเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร (Shared Value) 
และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรนี้ในทุกประเทศที่
บริษัทฯ มีการด�าเนินธุรกิจ โดยเปิดเผย
กระบวนการบริหารจัดการและผลการด�าเนิน
งานให้ผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางช่องทางที ่
เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ
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3.15
 วัฒนธรรมองค์กรและท่าทีในระดับสูงขององค์กร	

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กร
ที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้น�าเสนอวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ และดูแลให้
มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพไปยังพนักงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยคณะ
กรรมการบริษัทมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
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4

คุณสมบัติ โครงสร้าง และองค์ประกอบ 

ของคณะกรรมการบริษัท
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4.1
 ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่และใช้
ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสิน
ใจในเรื่องต่างๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และ

อิสระที่จะตั้งค�าถาม แสดงความคิดเห็น หรือ
คัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

4.2
 คุณสมบัติของกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มี
ความหลากหลายในด้านอายุ ทักษะ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ 
บริษัทฯ สามารถน�ามุมมองใหม่ๆ มาสู่คณะ
กรรมการบริษัท เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้
อย่างเพียงพอ และเป็นกรรมการในบริษัท 
จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท รวมทั้งเป็นผู้ที่
ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรม
การบรรษัทภิบาลและสรรหาจะท�าหน้าที่
พิจารณาทบทวนคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และ
ความช�านาญที่จ�าเป็นของกรรมการทั้งคณะ เพื่อ
ก�าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการใหม่
ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการ
บริษัท

4.3
 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 ลงวันที่  
16 พฤศจิกายน 2559 แต่ให้กรรมการอิสระ 
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด
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4.7
 การเกษียณอายุของกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการเกษียณ
อายุเมื่อมีอายุครบ 72 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันถัด
จากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีซึ่งมีขึ้น

หลังจากที่กรรมการผู้นั้นมีอายุครบ 72 ปี
บริบูรณ์

4.8
 การสรรหากรรมการ	

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้ 
ท�าหน้าทีส่รรหากรรมการทดแทนกรรมการท่ีครบ
วาระหรือทดแทนต�าแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยในการแต่งตั้ง
กรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ์ใน
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยคณะกรรม

การบรรษัทภิบาลและสรรหาท�าหน้าที่พิจารณา
ทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบที่เหมาะสมของ
คณะกรรมการบริษัท  ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการ
สรรหา และสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของ 
บริษัทฯ 

4.9
 ค่าตอบแทนของกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอ
แนวทางในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยก�าหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้อง
อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับค่า
ตอบแทนของกรรมการของกิจการที่มีขนาด 

ใกล้เคียงกันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค�านึง
ถึงภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน และจะต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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4.10
 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการจ�านวน
หนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อท�าหน้าที่พิเศษ โดย
จะพิจารณาบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของกรรมการ
แต่ละคน ทั้งนี้ ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 
3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีคุณสมบัติ
ตามข้อก�าหนดของทางการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยมี
อ�านาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชี้แจง 

หรือจัดท�ารายงานเสนอ หรือว่าจ้างที่ปรึกษา
เพื่อให้ค�าแนะน�าการด�าเนินการที่ได้รับมอบ
หมายได้ตามที่เห็นสมควรโดยบริษัทฯ เป็นผู้ 
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และจะต้องจัดท�ารายงาน
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี 
และเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรเป็น
กรรมการอิสระ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการชุดย่อยจ�านวน 3 คณะ ได้แก่ คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนดค่า
ตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา

 
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มี
กรรมการอิสระเป็นประธาน ท�าหน้าที่รับผิดชอบ
การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและ
ระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวม
ทั้งก�ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ 
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่า
ตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาการ
เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการ 

ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส สอบทานและติดตามการบริหารความ
เสี่ยงที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยว
กับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ 
และอัตราก�าลังของส�านักงานตรวจสอบภายใน 
รวมถึงทบทวนขอบเขต หน้าที่ และความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับภาวการณ์
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คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน มี
กรรมการอิสระเป็นประธาน ท�าหน้าที่เสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทน 
แนวทาง อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ  พิจารณา
เสนอแนะการก�าหนดค่าตอบแทนและประโยชน์
อื่นใดโดยค�านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณา
หลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ

ก�าหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจ�าปี รวม
ถึงทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยว
กับค่าตอบแทนให้เหมาะสมสอดคล้องกับผล
การด�าเนินงานของบริษัทฯและภาวะตลาดอยู่
เสมอ พิจารณางบประมาณในภาพรวมเกี่ยวกับ
การขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจ�าปีตลอดจน
ผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท  รวมถึง 
ทบทวนขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนให้
สอดคล้องกับภาวการณ์

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน มี
กรรมการอิสระเป็นประธาน ท�าหน้าที่ในการ
พิจารณาก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติใน
เรื่องการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
พร้อมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม 
และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เมื่อครบวาระหรือมีต�าแหน่งว่างลง หรือ
ต�าแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย จัดให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอแนะ
วิธีการประเมินผลการท�างานของคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อน�าไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
ของกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนขอบเขต 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาให้สอดคล้องกับ 
ภาวการณ์
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5

การปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการบริษัท 

ด้านบรรษัทภิบาล
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5.1
 อ�านาจหน้าที่เฉพาะของคณะกรรมการบริษัท

ในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทย่อย 
และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการด�าเนินการ 
อื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้
เป็นอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
1. นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน 

งบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ
2. ผลงานและผลประกอบการประจ�าเดือน

และประจ�าไตรมาสของบริษัท เทียบกับ
แผนและงบประมาณ และแนวโน้มในระยะ
ต่อไปของปี

3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 
1,500 ล้านบาท

4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้
รับอนุมัติไว้รวม ร้อยละ 15 และมีจ�านวน
เกิน 1,000 ล้านบาท

5. การซื้อและจ�าหน่ายสินทรัพย์ การซื้อ
กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ 
ไม่ขัดกับเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี
มูลค่าเกินกว่าที่มอบอ�านาจให้ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร

6. การท�าธุรกรรมหรือการกระท�าใดๆ ที่มี
ผลกระทบที่ส�าคัญต่อฐานะทางการเงิน 
ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจ และ
ชื่อเสียงของบริษัท

7. การท�าสัญญาใดๆที่ไม่เกี่ยวกับการท�า
ธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการท�า
ธุรกิจปกติที่มีความส�าคัญ

8. การท�ารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน ตามที่ก�าหนดใน พ.ร.บ. หลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ฉบับประมวล

9. ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุน
ในงบดุลรวมของบริษัท มีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนเกิน 2 ต่อ 1

10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การกู้ยืมเงินรวมที่เกินกว่าที่ก�าหนดไว้ใน

งบประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาท
12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัย

ส�าคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความ
เสี่ยงและการเก็บรักษาเงิน

13. การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมการบริหารงานและการเงิน

14. การก�าหนดและทบทวนอ�านาจอนุมัติที่
มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้า
หน้าที่บริหาร

15. การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิาร 
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน

16. อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณ
การปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือ
สูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
และพนักงาน
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17. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพ
ของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท 
หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

18. การมอบอ�านาจให้ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการ
บริษัท คนใดคนหนึ่งรวมถึงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอ�านาจดังกล่าว

19. การแต่งตั้งและก�าหนดอ�านาจหน้าที่แก่
คณะกรรมการย่อย

20. การจัดให้มีและก�ากับดูแลให้มีการบริหาร
จัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ส่งเสริมการมีจิตส�านึกในจริยธรรมและ
คุณธรรม การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัท
ภิบาล คู่มือจริยธรรม และ นโยบายต่อ
ต้านคอร์รัปชั่น

21. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไป
เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทใน
เครือ

22. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ และแจ้งเลิก
บริษัท

23. การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ อย่าง
น้อยทุก 5 ปี

24. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล
ความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดย
เฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิด
เผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ตาม 

พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล โดยก�าหนดเป็น
ข้อปฏิบัติดังนี้

 ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจ�ารอบ
ระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการ
ด�าเนินงานและงบการเงิน และรายงาน
ประจ�าปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขาย
หลักทรัพย์บริษัท ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อน
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

 ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการายงานตาม
เหตุการณ์การด�าเนินงานของบริษัท ได้แก่ 
การได้มา/จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน การ่วม/ยกเลิกการร่วมทุน 
การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์
ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่าย
เงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อ
ขายหลักทรัพย์บริษัท ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้
รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัท เปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ

25. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอ�านาจพิจารณา
อนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 
1-24 
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5.2
 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท	

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผ่านการประชุม
ของคณะกรรมการ โดยก�าหนดให้มีการประชุม
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีที่มีการ
ประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์  
การด�าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
การประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องประกาศก�าหนด

ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท ก�าหนดระเบียบวาระ
การประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุม 
ล่วงหน้าก่อนการประชมุเป็นเวลาเพียงพอส�าหรบั
การศึกษาและพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความ
เห็นและการออกเสียงลงคะแนน ดูแลให้เอกสาร
การประชุมมีสาระข้อมูล การวิเคราะห์และข้อ
เสนอแนะที่ชัดเจน เพียงพอและเหมาะสม

ในที่ประชุม ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรร
เวลาในการน�าเสนอสารสนเทศและการอภิปราย
ซักถาม สรุปประเด็นในวาระการประชุมเพื่อการ
พิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุน
ให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น และ
ประมวลความเห็นและเสนอข้อสรุปที่ได้
จากที่ประชุม

ในการประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย
นัยส�าคัญในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่
ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมี
สิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่าย
บริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอด
จนจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้
ความเห็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้
จ่าย

การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และหากมี
กรรมการคัดค้านมติใดให้บันทึกค�าคัดค้านนั้น
ไว้ในรายงานการประชุม
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5.3
 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งเลขานุการ
บริษัทเพื่อท�าหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราช 
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 
เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้ค�า
แนะน�าแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดท�าและเก็บรักษา

ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะ
กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
และรายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหาร และด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด 

5.4
 รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัด
ท�ารายงานกิจการและรายงานการเงินของ 
บริษัทฯ และรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจ�าปี โดยการจัดท�า
รายงานทางการเงินเป็นการจัดท�าตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมัดระวังในการจัดท�า รวมทั้งก�าหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะ
กรรมการบริษัททั้งนี้ รวมถึงการรายงานในแบบ
รายงานข้อมูล 56-1 และรายงานประจ�าปี



33

5.5
 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะ
กรรมการบริษัทโดยเป็นผู้น�าเสนอสารสนเทศที่
เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้
รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที ่
รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหาร 
ก็มีโอกาสได้เรียนรู้และท�าความเข้าใจมุมมอง
ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและ 

ผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจาก
การประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
กรรมการได้มีโอกาสท�าความรู้จักคุ้นเคยกับ 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร 
ของบริษัทฯ แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการ
ก้าวล่วงหรือสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร แต่ควรจะแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารทราบล่วงหน้า 

5.6
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลเป็น

ประจ�าทุกปี รวมทั้งการประเมินความเป็นอิสระ
ของกรรมการ โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

5.7
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้
พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
ในการพิจารณาก�าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว
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5.8
 การว่าจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายนอก	

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
มีสิทธิที่จะว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อท�า
หน้าที่ให้ค�าปรึกษา แนะน�าในการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
ชุดย่อย โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

5.9
 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้ 

	 และมุมมองในธุรกิจให้กับกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่ 
รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย
และแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการของ 
บริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ธุรกิจและการด�าเนินงานด้านต่างๆของบริษัทฯ 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริม
สร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการ
ทุกคนทั้งในแง่การก�ากับดูแลกิจการ ภาวะ
อุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ

5.10
 การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีช่องทางใน 
การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและ
จริยธรรมธุรกิจจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านเว็บไซท์
ของบริษัทฯ และช่องทางการติดต่ออื่น ๆ 
พร้อมทั้งจัดให้มีการรายงานการรับข้อร้องเรียน
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
รับทราบในทุกไตรมาสเพื่อสรุปรายงานแก่ 
คณะกรรมการบริษัท
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นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน	

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาแนวทางการปฏิบัติของ
องค์กรที่มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลส�าหรับ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังที่ระบุไว้ในนโยบาย
บรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ การก�าหนด
นโยบายนี้จึงมีขึ้นเพื่อเป็นกลไกส�าหรับพนักงาน
ให้สามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
และจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่ได้
จากการรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ 
 นโยบายนี้จัดท�าขึ้นเพื่อให้พนักงานที่พบเห็น
การกระท�าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท สามารถรายงานการ 
กระท�าดังกล่าวได้โดยพนักงานผู้รายงานจะได้รับ
การคุ้มครองจากบริษัทฯ 

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ฝ่ายเลขานุการของคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาท�าหน้าที่เป็น
หน่วยรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและ
จริยธรรมธุรกิจ ซึ่งพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย ของ 
บริษัทฯ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง 
ดังนี้

• จดหมาย ส่งถึง  
หน่วยงานบรรษัทภิบาลและก�ากับดูแลกิจการ 
บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)  
ชั้น 28 อาคารธนภูม ิ
1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี   
กรุงเทพฯ 10400

• เวบ็ไซต์ https://www.banpu.co.th/complaint/
• เว็บไซต์ภายในของบริษัท  

http://portal.banpu.co.th : Whistleblower
• อีเมล ถึง  

หน่วยงานบรรษัทภิบาลและก�ากับดูแลกิจการ  
GNCSecretariat@banpu.co.th และ/หรือ 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลลสรรหา 
GNCchairman@banpu.co.th 

ผู้รับข้อร้องเรียน 
1. ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
2. เลขานกุารคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา

5.11
 การปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะติดตามความก้าวหน้า 
ของนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรม 
ธุรกิจในระดับสากล และท�าการปรับปรุง 

นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
เป็นระยะๆ เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสม
ตลอดเวลา

http://portal.banpu.co.th
mailto:Secretariat@banpu.co.th
mailto:GNCchairman@banpu.co.th
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6

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

และจริยธรรมส�าหรับพนักงาน
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ในการด�าเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะ 
ให้ความส�าคัญเท่าเทียมและควบคู่กันไประหว่างความส�าเร็จตามเป้าหมายและวิธีการที่ใช้เพื่อ 
ให้ได้มาซึ่งความส�าเร็จนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความส�าเร็จตามเป้าหมาย
ดังระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ ค่านิยม หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล รวมทั้ง
ได้ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน และ
ได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวจัดท�าเป็นเอกสาร “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ขึ้น เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐาน
การปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน
ทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการที่
จะดูแลให้มีการปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัด
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ส่วนที ่2

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
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หลักการในการด�าเนินธุรกิจ
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ในการด�าเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะ 
ให้ความส�าคัญเท่าเทียมและควบคู่กันไประหว่างความส�าเร็จตามเป้าหมายและวิธีการที่ใช้เพื่อให้ได้
มาซึ่งความส�าเร็จนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความส�าเร็จตามเป้าหมาย 
ดังระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ ค่านิยม หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล รวมทั้งได้
ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ  
คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม 

1.1
 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และจะ
ใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้
เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับการ

ลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดย
ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ต่อผู้ถือหุ้น 

1.2
 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ในทุกที่ที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจ โดยได้ก�าหนดเป็น
นโยบายดังนี้
(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
เคารพจารีตประเพณีท้องถิ่นในประเทศที่
บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์
(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้อง

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ 
(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่

กระท�าการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมมือ
ส่งเสริมการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ

(5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ากับดูแล และ
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น
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2

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ 

การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
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2.3
 การจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการ
จัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ 
(Market Sensitive Information Policy and 
Standard Practice Manual) โดยถือเป็นหนึ่ง
ในหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
ที่ปรึกษา ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ที่ต้อง
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติดังนี้
(1) จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการ

รั่วไหลของข้อมูลลับ
(2) ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรผ่านการ

สื่อสารอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้าที่ในการรักษา

ความลับของบริษัท 
(3) จ�ากัดจ�านวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูล

ลับให้น้อยที่สุด เท่าที่จ�าเป็น (need to 
know basis) มีระบบควบคุมคู่สัญญาและ 
ผู้ให้บริการอื่นของบริษัทที่สามารถเข้าถึง
ระบบของบริษัทได้ 

(4) ระมัดระวังในกรณีที่ได้รับหรือส่งต่อข้อมูลให้
แก่บุคคลที่สาม โดยทุกฝ่ายต้องตระหนักรู้
ถึงภาระหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องใน
การใช้และการควบคุมข้อมูลลับ

(5) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ควบคุมที่เหมาะสม
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3

ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ 

และทรัพย์สินของบริษัทฯ
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3.1
 การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ	

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน 
ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 
โดยก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและ
พนักงานดังนี้

(1) จะต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ 
อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

(2) จะต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของ 
บริษัทฯ เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

3.2
 การจัดท�าเอกสาร

(1) จะต้องจัดท�าเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริต 
รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก�าหนด

(2) ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือ
เอกสารของบริษัทฯ 

3.3
 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	

(1) คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ  ผู้บริหารและ
พนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

(2) ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรหัส
ประจ�าตัว (Password) หรือระบบที่มีการ
ป้องกันใดๆ ของบริษัท ที่ใช้ในการเข้าถึง
ระบบข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้อื่น

(3) ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่
อยู่ในระบบข้อมูลที่มีการป้องกันใดๆ ของ 
บริษัทฯ หรือข้อมูลที่บริษัทฯ ซื้อมาโดยไม่ได้
รับอนุญาต

(4) ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปลี่ยนแปลง ท�า
ซ�้า ลบทิ้ง หรือท�าลายข้อมูลที่มีการป้องกัน

ใดๆของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
(5) ห้ามผู้บริหารและพนักงานเผยแพร่, คัดลอก 

หรือ น�าซอฟท์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และ
ห้ามคัดลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ด้วยเหตุผล
ใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิต
ซอฟท์แวร์นั้นๆ

(6) ห้ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่นอก
เหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัทฯ ติดตั้ง
ให้

(7) ห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้อีเมลหรือระบบ
คอมพิวเตอร์ใดๆ ของบริษัทฯ ในการส่งต่อ
ข้อความที่กล่าวร้าย ท�าให้เสื่อมเสีย หรือ
ข้อความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน 
หรือสร้างความร�าคาญให้กับผู้อื่น  
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ตามมาตราที่ได้ระบุไว้ใน "พรบ. ว่าด้วย
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560"

(8) ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อินเตอร์เน็ต 
ในการแสวงหาข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และจะต้อง 
หลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิด 

ศีลธรรมอันดีงาม
(9) ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อุปกรณ์สื่อสาร 

อื่นๆ ที่บริษัทฯ จัดให้ อาทิ โทรศัพท์ 
โทรสารและโทรศัพท์มือถืออย่างมีจิตส�านึก
และรับผิดชอบ โดยค�านึงถึงประโยชน์ของ 
บริษัทฯ เป็นหลัก

3.4
 การแสดงความคิดเห็นและ 

	 การให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

(1) บริษัทฯ ก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นผู้มีอ�านาจในการให้สัมภาษณ์หรือตอบ
ค�าถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และ
บุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่น
อาจให้ข้อมูลได้โดยได้รับอนุญาตจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2) บริษัทฯ ก�าหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็น
ผู้ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้จัดการ

 กองทุน นักลงทุน สถาบันการเงิน และ 
สายสือ่สารองค์กรเป็นผูใ้ห้ข้อมูลแก่สือ่มวลชน

(3) กรณีที่มีบุคคลภายนอกติดต่อสอบถาม
ข้อมูลของบริษัทฯ หากเป็นผู้ถือหุ้นหรือ 
นักลงทุนสอบถามให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
เป็นผู้ตอบ หากเป็นสื่อมวลชนสอบถามให้
สายสื่อสารองค์กรเป็นผู้ตอบ

3.5
 การใช้สิทธิทางการเมือง	

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดี
ตามกฎหมาย แต่ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้
เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
ให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง โดยก�าหนดเป็นข้อปฏิบัติ
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังนี้
(1) ควรใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

(2) มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนาม
ของตัวเองนอกเหนือเวลาท�างาน และไม่ใช่
ในนามของบริษัทฯ 

(3) ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ
ให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่พรรคใด
พรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง

(4) ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อ
สนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลัง
ใดกลุ่มพลังหนึ่ง
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4

การปฏิบัติต่อ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



50

4.1
 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ 
และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว จึงก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ตลอดจนตดัสนิใจด�าเนนิการใด ๆ ด้วยจิตอัน
บริสุทธิ์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

(2) น�าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ  
ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน 
การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม�่าเสมอ  

และครบถ้วนตามความเป็นจริง
(3) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียม

กันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบ  ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมี
เหตุมีผลอย่างเพียงพอ

(4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง
และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่ง
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�าเนิน
การใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

4.2
 นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน	

บริษัทฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่ง
ความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ 
ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะ
ให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผล
ตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดัง
กล่าว บริษัทฯ ยึดแนวต่อไปนี้เป็นหลักปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้

ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน 
(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มี

ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานอยู่เสมอ

(4) การแต่งตั้งและโยกย้าย  รวมถึงการให้
รางวัลและการลงโทษพนักงาน  กระท�าด้วย
ความสุจริตใจ  และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้  ความสามารถ  และความเหมาะ
สมของพนักงานนั้น

(5) ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้  ความ
สามารถของพนักงาน  โดยให้โอกาสอย่าง
ทั่วถึงและสม�่าเสมอ

(6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่
บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
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(8) หลีกเลี่ยงการกระท�าใด ๆ  ที่ไม่เป็นธรรม
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่
การงานของพนักงาน หรือ คุกคามและ
สร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของ
พนักงาน

(9) ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความ
เป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่
ก�าหนด

4.3
 นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของความพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อความส�าเร็จของธุรกิจของ 
บริษัทฯ   จึงมีเจตจ�านงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะ
สนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และได้ก�าหนด
เป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรง

ตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
ในราคาที่เป็นธรรม

(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและ
ทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยว
กับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกิน
ความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด
เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ 
ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มี
ประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า 

(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้า 
ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความ
ปลอดภัย ของสินค้าและบริการ รวมทั้ง
ความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ 
และการด�าเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้
ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดย 
มิชอบ

(7) ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและ
บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
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4.4
 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้	

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า
และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ 
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์
ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
รวมทัง้ปฏิบตัติามพันธะสญัญา ให้ข้อมูลทีเ่ป็นจรงิ 
รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและ 
หาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์
ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ไม่เรียก  หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน ์
ใด ๆ  ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/
หรือเจ้าหนี้

(2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก  หรือการรับ  
หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ  ที่ไม่สุจริต
เกิดขึ้น  ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า 
และ/หรือเจ้าหนี้  และร่วมกันแก้ไขปัญหา
โดยยุติธรรมและรวดเร็ว

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด   กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขข้อใดได้  ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบล่วงหน้า  เพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขปัญหา

4.5
 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการ
ค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการ
ค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับ
ทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนว
ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันที่ดี

(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต  หรือ 
ไม่เหมาะสม  

(3) ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย
การกล่าวหาในทางร้าย  
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4.6
 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น	

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ซึ่งรวมถึงการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทฯ ประกาศใช้
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม 
ดังนี้ 

การให้และรับสินบน 

(1) ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ให้หรือรับเงิน สิ่งของ ค่าตอบแทน หรือผล
ประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทาง
อ้อม จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า  
ที่ปรึกษา และผู้ที่บริษัทฯ ท�าธุรกิจด้วย 

(2) ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
เสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอก
อื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ 

การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ	

(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรหลีก
เลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือของก�านัล
ใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัทฯ ท�าธุรกิจด้วย 
เว้นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม ตาม
ขอบเขตของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
ประกาศ วัฒนธรรมท้องถิ่น บรรทัดฐานใน

 ท้องถิ่น หรือแนวปฏิบัติตามปกติของธุรกิจ 
และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควร 
หลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองใน
ลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัทฯ 
ท�าธุรกิจด้วย

4.7
 อาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	และชุมชน

ภายใต้นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ 
สร้างสมดุลของการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจและการสร้างคุณค่าให้กับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้
• การเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงาน

โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ เพศ 

อายุ สีผิว ศาสนา ความเชื่อ หรือวัฒนธรรม 
การให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็น
ธรรมควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสในการเรียน
รู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

• การยึดมั่นในหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการด�าเนินงาน
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ในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมถึงคู่ค้า  
ผู้รับเหมาและพันธมิตรทางธุรกิจ

• การห่วงใยเอาใจใส่สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมาและ
พันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านเป้าหมาย 3 
ประการ คือ การไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น การ
ไม่เกิดอุบัติการณ์ซ�้า และไม่มีการละเว้นใน
การปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

• การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ก่อนด�าเนินโครงการ เพื่อก�าหนดมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมในแต่ละโครงการ โดยให้ความ
ส�าคัญในการบูรณาการเพื่อลดการใช้
ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด การป้องกันผลกระทบที่ 

 แหล่งก�าเนิด และการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โครงการ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก�าหนด และส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

• การสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมที่
อยู่ในพื้นที่ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เข้าใจถึงความ
ต้องการที่แท้จริง ได้รับการยอมรับจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และน�าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

• การจัดท�าฐานข้อมูลและก�าหนดเป้าหมาย 
ในการด�าเนินการที่ชัดเจน การเปิดเผย
กระบวนการบริหารจัดการและผลการด�าเนิน
งานให้ผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางช่องทางที่
เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ เช่น รายงานเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

4.8
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม	

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจที่เป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความ
ส�าคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม 
ประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ 
และเป็นนโยบายของบริษัทฯ เช่นเดียวกันที่จะ
ยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 
มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะ
ด�าเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่
ด�าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน

เพื่อเสริมนโยบายข้างต้น บริษัทฯ จะด�าเนินการ
คืนก�าไรส่วนหนึ่งให้แก่กิจกรรมที่มีส่วน
สร้างสรรค์สังคมอย่างสม�่าเสมอ  และจะด�าเนิน
การปลูกฝังจิตส�านึกของพนักงานทุกระดับให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและ 
ต่อเนื่อง เพื่อให้ด�ารงอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่
ดีตลอดไป
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บริษัทฯ มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทาง
ธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิ่ง
แวดล้อม ทั้งในและนอกกระบวนการผลิตของ 
บริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
• ด�าเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขั้นตอนด้วย 

“ความใส่ใจและค�านึงถึงความรับผิดชอบ” 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถูกต้องตามกฎ
ระเบียบ กฎหมาย และได้มาตรฐานสากล  
มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการด�าเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที ่
ที่ด�าเนินธุรกิจ

• พัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้าง โดยมุ่งตอบ
สนอง “ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน” 

เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มี  
“ส่วนร่วม” เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่
ของชุมชนให้ดีขึ้นทั้งในด้านระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณปูโภค อาชพี และการศกึษา 
ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอัน 
ดีงามของท้องถิ่น

• ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
(ระดับองค์กร) ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการ
พัฒนาชุมชน เน้นส่งเสริม “การศึกษาและ
การเรียนรู้” ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งถือ
เป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน

4.9
 การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ครอบคลุมทุกกลุ่มไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล  
นอกจากนั้นยังได้ก�าหนดให้มีช่องทางการรับข้อ
ร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ
จากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ ผ่านประธานคณะ
กรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหาและเลขานุการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา พร้อม
ทั้งจัดให้มีการรายงานการรับข้อร้องเรียนให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหารับทราบ
ในทุกไตรมาสเพื่อสรุปรายงานแก่คณะกรรมการ
บริษัท

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาแนวทางการปฏิบัติของ
องค์กรที่มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลส�าหรับ 

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทกุกลุ่ม ดังทีร่ะบไุว้ในนโยบาย 
บรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ จึงได้
ประกาศนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้
ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower 
Policy) เพื่อเป็นกลไกส�าหรับพนักงานให้
สามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
และจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความรับผิดชอบ โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลที่ได้
จากการรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ  
นโยบายนี้จัดท�าขึ้นเพื่อให้พนักงานที่พบเห็น
การกระท�าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท สามารถรายงานการ 
กระท�าดังกล่าวได้โดยพนักงานผู้รายงานจะได้
รับการคุ้มครองจากบริษัท
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ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน

พนักงานสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง 
ดังนี้
1. จดหมาย ส่งถึง หน่วยรับข้อร้องเรียนด้าน

บรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ 
 เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

และสรรหา
 บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)
 ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ
 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400

2. เว็บไซต์ https://www.banpu.com/
complaint/

3. เว็บไซต์ภายในของบริษัท http://portal.
banpu.co.th : Corporate Governance 
Receiving Complaint

4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึง หน่วยงาน 
บรรษัทภิบาลและก�ากับดูแลกิจการ  
GNCSecretariat@banpu.co.th และ/หรือ 
GNCchairman@banpu.co.th

ผู้รับข้อร้องเรียน 
1. ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหา 
2. เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหา

4.10
 การปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	

บริษัทมีนโยบายที่จะติดตามความก้าวหน้าของ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจในระดับสากล และท�าการ

ปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นระยะๆ เพื่อให้
มีความทันสมัยและเหมาะสมตลอดเวลา
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5

การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

จริยธรรมธุรกิจ
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บริษัทฯ ก�าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ที่จะต้องรับทราบ ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้
ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ก�าหนดขึ้นนี้

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องส�าคัญที่จะด�าเนินการให้
พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
อย่างจริงจัง
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6

การควบคุมภายใน 

และการปฏิบัติตามนโยบาย 

และกฎระเบียบภายในองค์กร
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เพื่อให้การด�าเนินงานของทุกหน่วยงานสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และคู่มือ
การปฏิบัติงานที่ก�าหนดไว้ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการตรวจสอบผลการด�าเนินงาน และระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานภายในองค์กรอย่างสม�่าเสมอและได้ด�าเนินการตามกรอบแนวทาง
ปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร  
การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
ระบบการติดตาม

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายที่แยกเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานต่อผู้อ�านวยการอาวุโส-ตรวจสอบภายในและก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�าหน้าที่
สอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการก�ากับดูแล
การปฏิบัติงานตามกฎหมายขององค์กร
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เอกสารอ้างอิง

1. พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
2. ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน พ.ศ. 2559 
3. หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560: ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6. รายงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน: ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. หลักเกณฑ์การประเมินสถานภาพบรรษัทภิบาล: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
9. Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard by Thai 

Institute of Directors
10. The Roles, Duties and Responsibilities of the Directors of Listed Companies: DCP 

Program: Thai Institute of Directors
11. OECD Principles of Corporate Governance: Organization for Economic  

Co-operation and Development
12. แนวปฏิบัติว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2560
13. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2560
14. กฎบัตรคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2559
15. กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2561 
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บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)

ชั้น	27	อาคารธนภูมิ	

1550	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	

แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี	

กรุงเทพฯ	10400

โทรศัพท์:	+66	2694	6600	

โทรสาร:	+66	2207	6095-7	

เว็บไซต์	:	www.banpu.com
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