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สารจากประธานกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ได้ยึดมัAนในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหลกั

บรรษัทภิบาลทีAดี การรับผิดชอบต่อสงัคมและสิAงแวดล้อม ควบคู่ไปกบัการสร้างผลประกอบการทีAดีอย่างต่อเนืAอง 

โดยให้ความสําคญัในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งเป็นรูปธรรมในทกุๆ ประเทศทีAบริษัทฯ 

ดําเนินธรุกิจ  

ในการดําเนินธุรกิจทีAผ่านมา บริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติทีA

เกีAยวข้องกับการทําธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยให้มีความสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีAดีตาม

มาตรฐานสากลมาโดยตลอด รวมทั \งให้ความสําคัญต่อการปลูกจิตสํานึก การสร้างความรับผิดชอบ ความ

ตระหนกัรู้ให้กบัฝ่ายบริหารและพนกังานในทกุระดบัขององค์กร และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย  

คณะกรรมการบริษัทขอให้คํามัAนว่าจะดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ

สิAงแวดล้อม พร้อมทั \งมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการทีAดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพืAอให้เป็นบริษัทฯ พลงังานทีA

ดําเนินธุรกิจไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นถึงการพฒันาอย่างยัAงยืน เป็นมิตรกับชุมชน สิAงแวดล้อม และสร้างคณุค่าอย่าง

ยัAงยืนให้กบัผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ พนกังาน ชมุชนและดํารงตนเป็นพลเมืองทีAดีของทกุประเทศทีAเข้า

ดําเนินธรุกิจ 

 

 

 

 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
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ประวัตกิารจดัทาํนโยบายบรรษัทภบิาล 

 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) จดัทํานโยบายบรรษัทภิบาลและคูมื่อจริยธรรมธรุกิจเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรตั \งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยจดัทําเป็นฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ เพืAอสืAอสารให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานในทกุประเทศทีAบริษัทเข้าไปดําเนินธรุกิจ ได้เข้าใจถงึกรอบแนวทางในการดําเนินธรุกิจ

อยา่งมีจริยธรรม และได้ยดึถือปฏิบติั เพืAอให้เป็นทีAยอมรับทั \งในประเทศและภมิูภาค 

  
ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงสาระสําคัญของนโยบาย

บรรษัทภิบาลและคูมื่อจริยธรรมธุรกิจให้มีความสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีAดีสําหรับบริษัทจด

ทะเบียนปี 2560 ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเพืAอเป็นหลกัปฏิบติั

ให้คณะกรรมการบริษัท สามารถนําไปปรับใช้ในการกํากบัดแูลกิจการให้มีผลประกอบการในระยะยาวทีAดี ใน

ปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงสาระสําคญัของนโยบาย เพืAอให้บรรลุ

เปา้หมายทางธรุกิจควบคูไ่ปกบัการธํารงไว้ซึAงมาตรฐานทางจริยธรรม ทั \งนี \ เพืAอประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียผู้

ถือหุ้นบริษัท และสงัคม 
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สารบญั ส่วนที< = 

นโยบายบรรษัทภบิาล 

 

             หน้า  
1. วิสยัทศัน์และพนัธกิจ           6 

2. คา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร          6 

3. หลกัการและนโยบายบรรษัทภิบาล          7 

       3.1  หน้าทีAและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น:     7 

        การกําหนดทิศทางกลยทุธ์และนโยบายบรรษัทภิบาล  

      3.2   นโยบายตอ่ผู้ ถือหุ้น: สทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นและการประชมุผู้ ถือหุ้น   8 

      3.3   นโยบายด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์        9 

      3.4   นโยบายตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย         9 

      3.5   นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมลู ความโปร่งใส รายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  9 

      3.6   นโยบายด้านการบริหารความเสีAยง        10 

      3.7   นโยบายด้านการควบคมุภายใน         10 

      3.8   นโยบายด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน       10 

      3.9   นโยบายด้านแผนสืบทอดตําแหน่ง        11 

      3.10 นโยบายด้านนวตักรรม          11 

      3.11 นโยบายจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ        11 

      3.12 นโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนั         12 

      3.13 นโยบายการจดัการข้อมลูลบัทีAมีผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์      12 

      3.14 นโยบายการพฒันาทีAยัAงยืน         12 

      3.15 วฒันธรรมองค์กรและทา่ทีในระดบัสงูขององค์กร        14 

4.  คณุสมบติั โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท                 14 

     4.1  ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ       14 

     4.2  คณุสมบติัของกรรมการ           14 

     4.3  คณุสมบติัของกรรมการอิสระ          15 

     4.4  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท        15 

     4.5  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีAบริหาร        15 

     4.6  วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ         15 
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สารบญั ส่วนที< = 

นโยบายบรรษัทภบิาล (ต่อ) 

                  หน้า  
     4.7  การเกษียณอายขุองกรรมการ          16 

     4.8  การสรรหากรรมการ           16 

     4.9  คา่ตอบแทนกรรมการ           16 

       4.10 คณะกรรมการชดุยอ่ยในคณะกรรมการบริษัท       16 

• คณะกรรมการตรวจสอบ         17 

• คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน        17 

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา       17 

5. การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทด้านบรรษัทภิบาล      18 

5.1   อํานาจหน้าทีAเฉพาะของคณะกรรมการบริษัท       18 

5.2   การประชมุของคณะกรรมการบริษัท        19 

5.3   รายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท        20 

5.4   การติดตอ่สืAอสารกบัฝ่ายบริหาร         20 

5.5   เลขานกุารบริษัท          21 

5.6   การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการและคณะกรรมการบริษัท    21 

5.7   การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าทีAบริหาร      21 

5.8   การวา่จ้างทีAปรึกษาผู้ เชีAยวชาญภายนอก         21 

5.9   การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่การเสริมความรู้และมมุมองในธรุกิจให้กบักรรมการ    21 

5.10 การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธรุกิจ      22 

5.11 การปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมื่อจริยธรรมธรุกิจ      23 

6. จริยธรรมในการประกอบธรุกิจและจริยธรรมสําหรับพนกังาน      23 
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นโยบายบรรษัทภบิาล 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 

1. วสัิยทศัน์และพนัธกจิ 

วสัิยทศัน์ 

“เป็นบริษัทพลังงานทีAดําเนินธุรกิจไฟฟ้าในเอเชีย มุ่งเน้นถึงการพัฒนาอย่างยัAงยืน เป็นมิตรกับชุมชนและ

สิAงแวดล้อม”  

พนัธกจิ 

• พฒันาธุรกิจไฟฟ้า ส่งเสริมพลงังานธรรมชาติ และเทคโนโลยีทีAทนัสมยั เพืAอความเติบโตอย่างต่อเนืAอง 

และก้าวสูค่วามเป็นผู้ นําในเอเชีย 

• ดําเนินธรุกิจอยา่งมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิAงแวดล้อม 

• สร้างคุณค่าอย่างยัAงยืนให้กับผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชนและดํารงตนเป็น

พลเมืองทีAดีของทกุประเทศทีAเข้าดําเนินธรุกิจ 

 

2. ค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กร 

เนืAองจากบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) จงึได้

อนวุรรต์คา่นิยมของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) โดยมีหลกัปฏิบติัดงัตอ่ไปนี \ 

“บ้านปูฮาร์ท” 
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Passionate (ใจรัก)  

• ก้าวไปให้สําเร็จ: ชาวบ้านปฯู ใช้ศกัยภาพและความเป็นมืออาชีพเพืAอความสําเร็จและการเติบโตอยา่งตอ่เนืAอง 

• เราทําได้: ชาวบ้านปฯู ให้คณุค่าของความคิดต่างและส่งเสริมกนัและกนั เพืAอสร้างสิAงทีAเหนือความคาดหมาย

โดยไมล่งัเล 

• ปราดเปรียวและเปลีAยนแปลง: ชาวบ้านปฯู สร้างทีมงานทีAแข็งแกร่งเพืAอการเปลีAยนแปลงทีAดีอยา่งรวดเร็วและมี

ประสทิธิภาพ 

• หว่งใยและแบง่ปัน: ชาวบ้านปฯู รับในความแตกตา่งและเห็นคณุคา่ระหวา่งกนัอยา่งจริงใจ 

Innovative (สร้างสรรค์)  

• ก้าวลํ \านําหน้า: ชาวบ้านปฯู สร้างประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กรด้วยการคิดไปข้างหน้าและลงมือทําอยา่งชาญฉลาด 

• คิดจริงทําจริง: ชาวบ้านปฯู คิดค้น ทดลองและพฒันากระบวนการ ผลติภณัฑ์และบริการให้ดีขึ \นอยา่งตอ่เนืAอง 

• เรียนเร็วทําเร็ว: ชาวบ้านปฯู กล้าคิดกล้าทํา เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกนั 

Committed (มุ่งมัWน ยืนหยัด)  

• ยดึมัAนความถกูต้อง: ชาวบ้านปฯู ทําในสิAงทีAถกูต้องเสมอ 

• สานพลงัสร้างเครือขา่ย: ชาวบ้านปฯู สร้างเครือขา่ยทีAแข็งแกร่งเพืAอประโยชน์และความสําเร็จร่วมกนัของทกุฝ่าย 

• พฒันาอยา่งยัAงยืน: ชาวบ้านปฯู มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิAงแวดล้อม 

 

3. หลักการและนโยบายบรรษัทภบิาล  

 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัAนทีAจะบริหารงานโดยยดึหลกับรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ข้อพงึปฏิบติัทีAดี

สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบและแนวปฏิบติัทีAเกีAยวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมีความมุ่งมัAนทีAจะพฒันาเพืAอยกระดบัการ

กํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ไปสูแ่นวปฏิบติัอนัเป็นเลศิในระดบัสากล  

3.1  หน้าทีWและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น: การกาํหนดทศิทางกลยุทธ์

และนโยบายบรรษัทภบิาล  

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเกีAยวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากบั

ดแูลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีAจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมี

จริยธรรมทีAดี และคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย  

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าทีAปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติทีA

ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบติัหน้าทีAด้วยความซืAอสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทั \งในระยะ

สั \นและระยะยาว   
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เพืAอให้มัAนใจว่าการดําเนินงานของบริษัทฯเป็นไปในทิศทางทีAก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ น 

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการจดัทําวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยทุธ์

ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ นําเสนอ และ

คณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มทีAเพืAอให้เกิดความเห็นชอบ

ร่วมกนัก่อนทีAจะพิจารณาอนมุติั  

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัAนทีAจะกํากับดูแลการบริหารงานเพืAอให้เป็นไปตาม

เป้าหมายทีAวางไว้ โดยได้กําหนดและดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัการและนโยบายบรรษัทภิบาล ดงัปรากฏใน

เอกสารนี \  

3.2 สิทธิและความเท่าเทยีมกันของผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในฐานะเป็นเจ้าของมีสทิธิตา่งๆ ขั \นพื \นฐานทีAเทา่เทียมกนั ได้แก่  

• สทิธิในการได้รับใบหุ้นและสทิธิในการโอนหุ้น   

• สทิธิในการได้รับสารสนเทศทีAเพียงพอ ทนัเวลา เหมาะสมตอ่การตดัสนิใจ   

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีAประชุมผู้ ถือหุ้ นเพืAอตัดสินใจในการ

เปลีAยนแปลงนโยบายทีAสําคญัของบริษัทฯ   

• สทิธิในการเลือกตั \งและถอดถอนกรรมการ  

• สทิธิในการให้ความเห็นชอบในการแตง่ตั \งผู้สอบบญัชี   

• สทิธิในสว่นแบง่ผลกําไร  

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญักบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  และมีนโยบายทีAจะอํานวยความสะดวก

แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเข้าร่วมประชมุ การได้รับสารสนเทศ การซกัถามและการใช้สิทธิออก

เสียงลงคะแนนในทีAประชมุผู้ ถือหุ้น  

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายทีAจะเสนอเรืAองสําคญัๆ นอกเหนือจากทีAกฎหมายกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นได้มี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจและจัดการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา เพืAอการ

ตดัสินใจ สนบัสนนุและอํานวยความสะดวกแก่การออกเสียงลงคะแนน รวมทั \งการออกเสียงลงคะแนนโดยการ

มอบฉันทะ และมีการเสนอชืAอกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้ น 

สนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ขอคําอธิบายหรือตั \งคําถามใดๆ และกรรมการมี

หน้าทีAเข้าร่วมประชมุเพืAอตอบคําถามผู้ ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกนั 

 คณะกรรมการบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบผ่านทาง

เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เร็วทีAสดุเทา่ทีAจะทําได้แตไ่มเ่กิน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ   
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3.3 นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายสําคญัทีAจะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการ

เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จงึห้ามไมใ่ห้กรรมการประกอบธุรกิจทีA

แข่งขนักบับริษัทฯ หลีกเลีAยงการทํารายการทีAเกีAยวโยงกบัตนเองทีAอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั

บริษัทฯ หรือในกรณีทีAจําเป็นต้องทํารายการเช่นนั \น คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การทํารายการนั \นมีความโปร่งใส 

เทีAยงธรรม เสมอเหมือนการทํารายการกบับคุคลภายนอก ทั \งนี \ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานทีAมีสว่นได้สว่นเสีย

ในรายการนั \นจะต้องไมมี่สว่นในการพิจารณาอนมุติั  

ในกรณีทีAเข้าข่ายเป็นรายการทีAเกีAยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการทีAเกีAยวโยงกนัของ

บริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด 

3.4 นโยบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 คณะกรรมการบริษัทรับรู้ถงึสทิธิของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย จงึสง่เสริมให้เกิดการร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ และ

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ตลอดจนผู้ มีสว่นเกีAยวข้องทีAสําคญั อาทิ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี \ หน่วยงานรัฐบาล ชมุชน

ทีAบริษัทฯ ตั \งอยู่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้กําหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานยดึถือในการปฏิบติังานบนพื \นฐานของความเป็นธรรมและความสมดลุในการประสานประโยชน์ร่วมกนั

เป็นหลกั  

 นอกจากนี \ คณะกรรมการบริษัทยงักําหนดให้มีการรายงานข้อมลูเกีAยวกบัการปฏิบติังานของบริษัทฯ ทีAผู้

มีสว่นได้สว่นเสียและผู้ มีสว่นเกีAยวข้องควรรับรู้ทั \งการรายงานข้อมลูในแบบ 56-1 รายงานประจําปี เว็บไซต์ ฯลฯ 

รวมทั \งจดัให้มีช่องทางการสืAอสารแบบสองทางเพืAอให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ มีส่วนเกีAยวข้องได้มีโอกาสแสดง

ความเห็นและร้องเรียนในกรณีทีAไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากการกระทําของบริษัทฯ ด้วย โดยกําหนดให้มีช่องทาง

การรับข้อร้องเรียนจากผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ และสรุปรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ 

3.5 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงนิและการดาํเนินงาน  

 คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทางการเงินและอืAนๆทีAเกีAยวกบัธุรกิจและผลประกอบการ

ของบริษัทฯ ทีAตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สมํAาเสมอ ทนัเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงิน

และการประกอบการทีAแท้จริงของบริษัทฯ รวมทั \งอนาคตของธรุกิจของบริษัทฯ  

 คณะกรรมการบริษัทมุ่งมัAนทีAจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีAเกีAยวข้อง

เกีAยวกบัการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด  จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ทําหน้าทีAสืAอสาร

กบัผู้ ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ทัAวไปอย่างเท่าเทียมกนั และด้วยวิธีการทีA

เหมาะสม รวมทั \งการเผยแพร่ข้อมลูในเว็บไซต์ทั \งทีAเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ขณะเดียวกนัก็ได้จดัให้สาย

สืAอสารองค์กรทําหน้าทีAเผยแพร่ขา่วสารการดําเนินงาน ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ ผา่นสืAอตา่งๆ เพืAอให้
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ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และผู้ มีสว่นเกีAยวข้องอืAนๆ ได้รับทราบข้อมลูของบริษัทฯ อยา่งทัAวถงึและตรง

เวลา 

3.6 นโยบายด้านการบริหารความเสีWยง 

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสีAยงทีAเกีAยวข้องทกุด้าน ครอบคลมุปัจจยัความ

เสีAยงทีAเกีAยวข้องกบัวิสยัทศัน์ เปา้หมาย กลยทุธ์ทางธรุกิจ การเงิน การผลติ และการปฏิบติัการด้านอืAนๆ พิจารณา

ถึงโอกาสทีAจะเกิดและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการในการป้องกนัแก้ไขและผู้ รับผิดชอบทีA

ชดัเจน รวมทั \งกําหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยได้จดัให้มีคณะกรรมการบริหาร

ความเสีAยงในระดบัจดัการซึAงมีหน้าทีAนําเสนอแผนงานและผลการปฏิบติัตามแผนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ประจํา และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั \งคราว  โดยมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผล

ของการจัดการความเสีAยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั \ง และในทุกๆ ระยะเวลาทีAพบว่าระดับความเสีAยงมีการ

เปลีAยนแปลง 

3.7 นโยบายด้านการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในทีAครอบคลมุทกุด้านทั \งด้านการเงิน  การ

ปฏิบติังาน  การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั  ระเบียบทีAเกีAยวข้อง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบ

และถ่วงดลุทีAมีประสิทธิภาพ เพียงพอ ในการปกปอ้งรักษาและดแูลเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท

ฯ อยู่เสมอ  จดัให้มีการกําหนดลําดบัชั \นของอํานาจอนมุติัและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนกังานทีAมีการ

ตรวจสอบและถ่วงดลุในตวั  กําหนดระเบียบการปฏิบติังานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีสํานกัตรวจสอบภายใน

ทีAเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าทีAตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานทั \ง

หน่วยงานธรุกิจและหน่วยงานสนบัสนนุให้เป็นไปตามระเบียบทีAวางไว้   

3.8 นโยบายด้านการตดิตามและประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดําเนินงานทีAเกิดขึ \นจริงเปรียบเทียบกบั

เปา้หมายให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งสมํAาเสมอ เพืAอให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเปา้หมายทีAวางไว้ ทั \ง

รายงานทางการเงินและความคืบหน้าการดําเนินงานในด้านต่างๆ ในกรณีทีAการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนทีA

วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมแก้ไข ปรับปรุง หรือดูแลให้ฝ่ายบริหารนําเสนอแผนงานเพืAอแก้ไข

สถานการณ์ 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าทีAบริหารและผลการ

ปฏิบติังานของผู้บริหารระดบัสงูลงไปตามลําดบั โดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินทีAเชืAอมโยงกบั

แผนกลยทุธ์และแผนงานประจําปี เพืAอพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจทีAเหมาะสม  
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3.9 นโยบายด้านแผนสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งทีAครอบคลมุตําแหน่งประธานเจ้าหน้าทีAบริหารและ

ผู้บริหารระดบัสงู เพืAอให้มัAนใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารทีAมีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตําแหน่งทีAสําคญั

ตอ่ไปในอนาคต และมีการเชิญประธานเจ้าหน้าทีAบริหารมารายงานแผนสืบทอดตําแหน่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

เป็นครั \งคราว    

3.10 นโยบายด้านนวัตกรรม1 

 บริษัทฯ กําหนดให้นวตักรรมเป็นหนึAงในวฒันธรรมองค์กร เพืAอสง่เสริมการแบง่ปันความรู้และเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เน้นการบริหารความรู้และเทคโนโลยีและช่วยสนบัสนนุการเติบโตอย่างยัAงยืนและการ

บริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ  

 บริษัทฯ จดัตั \งโครงสร้างพื \นฐานทีAเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเสนอแนวทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยีขององค์กร ส่งเสริมกิจกรรมด้านนวตักรรมโดยเน้นประสิทธิภาพเพืAอเพิAม

ประสิทธิภาพของบริษัทอย่างตอ่เนืAอง ฝึกฝนวฒันธรรมนวตักรรมในบริษัทฯ สร้างแรงจงูใจ และสภาพแวดล้อมทีA

สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรมทั \งหมด รวมถึงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมหรือโครงการทีA

เฉพาะเจาะจงเพืAอพฒันาทกัษะเกีAยวกบัความคิดสร้างสรรค์และนํานวตักรรมเข้าสูห่วัข้อการฝึกอบรมทีAเกีAยวข้อง 

เพืAอจัดโครงสร้างและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและพัฒนา

ความคิดผลิตภณัฑ์บริการกระบวนการหรือเครืAองมือทีAจะทําให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการในอนาคต

ได้อยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

3.11 นโยบายการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ2 

            บริษัทฯ ได้พฒันาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภยั สอดคล้องตามกฎหมายทีAเกีAยวข้อง

กับระบบสารสนเทศ เพืAอรองรับการขยายธุรกิจแบบยัAงยืน โดยดําเนินการตามแผนแม่บทสารสนเทศ ให้

สอดคล้องกับ เทคโนโลยี ดิจิตอล และความต้องการของธุรกิจ โดยมีคณะทํางานทําหน้าทีA กํากับดูแล

สถาปัตยกรรมทางธรุกิจและเทคโนโลยี สําหรับทั \งกลุม่บริษัทฯ เพืAอความโปร่งใส ยืดหยุน่ และสามารถตอบสนอง

ตอ่แผนกลยทุธ์ทางธรุกิจ  

             อีกทั \ง มีหน่วยงาน Digital Center of Excellence เพืAอใช้ประโยชน์จากการเปลีAยนแปลงและโอกาสในการ

ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเต็มทีAในการพฒันาธุรกิจและศกัยภาพพนกังาน รวมทั \งสร้างแรงบนัดาลใจให้

องค์กรพร้อมรับการเปลีAยนแปลงทางเทคโนโลยีทีAสง่ผลกระทบให้เกิดการปรับตวัทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว โดยการ

เสริมทกัษะในการผสมผสานความคิดแบบดิจิตอลไปกบัวิธีการทํางานและวฒันธรรมองค์กร 

 

 
1,2

นโยบายดงักลา่วเป็นนโยบายของบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) (บมจ.บ้านป)ู ซึCงมีขอบเขตการบงัคบัใช้ครอบคลมุบริษัทยอ่ย ทั Iงนี I บมจ.บ้านป ูและ

บริษัทฯ มีสญัญาจ้างบริหารงานระหวา่งกนั ซึCงโดยหลกัการแล้วสามารถนํานโยบายของ บมจ. บ้านป ูมาปรับใช้ในการบริหารจดัการด้วยเชน่กนั 
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3.12 นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน  

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจทั \งในประเทศและต่างประเทศด้วยความซืAอสตัย์ มีจริยธรรม พร้อมให้คํามัAนทีAจะ

ปฏิบติัตนอยา่งมืออาชีพ และยดึมัAนในความถกูต้อง ในการทําธุรกิจและในความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ซึAงแนวปฏิบติั

ตามนโยบายนี \จะนําไปสูก่ารต่อต้านคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ โดยยึดแนวปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนั 

เรืAอง การให้-รับของขวญั การเลี \ยง หรือประโยชน์อืAนใด ดงันี \  

"กรรมการ" และ "พนักงาน" ต้องไม่ให้หรือรับเงิน สิAงของ ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ใดๆ ทีAผิด

กฎหมาย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม แต่ทั \งนี \ ให้กระทําได้หากเป็นของขวัญ ของกํานัลใดๆ ทีAมีมูลค่า

สมเหตสุมผล ตามขอบเขตของกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั ประกาศ วฒันธรรมท้องถิAน บรรทดัฐานในท้องถิAน 

หรือแนวปฏิบติัตามปกติของธรุกิจ 

3.13 นโยบายการจัดการข้อมูลลับทีWมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการจัดการข้อมูลลับทีA มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ (Market Sensitive 

Information Policy) โดยถือเป็นหนึAงในหน้าทีAของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ทีAปรึกษา ของบริษัทฯ และ

บริษัทในกลุม่ ทีAต้องทําความเข้าใจและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  

การดแูลเรืAองการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ นั \น ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัการทํางานของพนกังานทกุ

ระดบัในหมวดวินยัและลงโทษว่า พนกังานผู้ ใดไม่ปฏิบติัตาม หรือฝ่าฝืนวินยัทีAกําหนดไว้ ให้ถือว่าพนกังานผู้นั \น

ทําผิดวินยัและต้องได้รับโทษตามลกัษณะแห่งความผิด บริษัทฯได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ป้องกนั

การเข้าถงึข้อมลูของบริษัทฯ จากบคุคล ภายนอก และควบคมุระดบัการเข้าถงึข้อมลูของบริษัทฯ ของพนกังานใน

ระดับต่างๆ ให้ตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีทีAผู้บริหาร หรือ พนักงานมีส่วนร่วมในการทํางานเฉพาะกิจทีA

เกีAยวกบัข้อมลูทีAยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึAงงานนั \นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมลู

ภายในอนัอาจมีผลต่อความเคลืAอนไหวของราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนกังานเหล่านั \นจะมีการ

ทําสญัญาการเก็บรักษาข้อมลูภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กบับริษัทฯ จนกวา่จะมีการเปิดเผยข้อมลู

ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3.14 นโยบายการพัฒนาทีWยัWงยืน 

ด้วยปณิธานในการดําเนินธุรกิจทีAว่า “อตุสาหกรรมทีAดีจะต้องพฒันาควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคมและ

สิAงแวดล้อม” ทีAบริษัทฯ ยึดมัAนมาตลอด บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยหลกัธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการทีAมุ่ง

สร้างดลุยภาพระหวา่งเศรษฐกิจ สงัคม และสิAงแวดล้อมอยา่งยัAงยืน และยงันําแนวปฏิบติัในระดบัสากลมาปรับใช้

ในการกําหนดกลยทุย์ด้านการพฒันาทีAยัAงยืน เพืAอเพิAมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจและสร้างคณุค่า

ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ดงันี \ 
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การเพิWมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

พนักงาน บริษัทฯ ส่งเสริมการพฒันาทรัพยาการบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ และมีสมรรถนะในการ

ทํางานทั \งทางด้านความรู้ ทกัษะ และคณุลกัษณะทีAเหมาะสมในแตล่ะหน้าทีA มีการสง่เสริมความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานผา่นการสร้างวฒันธรรมองค์กรทีAเข้มแข็ง 

กระบวนการ บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการปฏิบติัการทีAเป็นเลิศด้วยการใช้นวตักรรม การพฒันาอย่าง

ตอ่เนืAอง และการจดัการความเสีAยงทีAมีประสทิธิภาพ 

ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มุ่งมัAนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการทีAมีคุณค่าแก่ลูกค้า ด้วยราคาทีAสม

เหตผุล สามารถเข้าถงึได้ เป็นทีAไว้วางใจ และเป็นมิตรกบัสิAงแวดล้อม 

การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนด บริษัทฯ ยึดมัAนในหลกักํากบัดแูลกิจการทีAดี ปฏิบติัตามหลกั

จริยธรรมธรุกิจ กฎหมายและข้อกําหนดตา่งๆ ทีAเกีAยวข้อง รวมถงึมาตรฐานการดําเนินงานในระดบัสากล 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ สร้างเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางานทีAปลอดภยัให้แก่

พนกังานและผู้ ทีAมีสว่นเกีAยวข้อง 

 สิW งแวดล้อม บริษัทฯ มองหาโอกาสในการลงทุนในพลังงานทดแทน และใช้เทคโนโลยีสะอาด ลด

ผลกระทบทีAอาจเกิดขึ \นจากการดําเนินโครงการด้วยระบบการจัดการสิAงแวดล้อมทีAมีประสิทธิผล เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) โดยลดทอนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและลด

ของเสียทีAเกิดจากกระบวนการผลติ 

สังคม  บริษัทฯ เคารพสิทธิทางมนษุยชนของผู้ มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ ประกอบธุรกิจด้วยความโป่รงใส

และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม รวมทั \งสร้างคณุคา่ทีAยัAงยืนแก่ชมุชนในพื \นทีA ผา่นการชําระภาษี การจ้างงาน และ

การพฒันาชุมชน มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพืAอส่งเสริมให้เกิด

สร้างความสมัพนัธ์และการยอบรับ รวมทั \งจดัให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม เพืAอให้มัAนใจว่านโยบายดงักลา่ว

จะได้รับการปฏิบติัอยา่งแท้จริง 

แนวทางการดาํเนินงานด้านการพัฒนาทีWยัWงยืน 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างสมดลุแห่งความยัAงยืนตลอดห่วงโซธุ่รกิจ โดยให้ความสําคญักบัการดําเนินงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาลควบคู่ไปกบัการบริหารจดัการความเสีAยง พร้อมทั \งได้นําหลกัการในระดบัสากลมาปรับใช้

ในการกําหนดกลยทุธ์ด้านการพฒันาทีAยัAงยืนครอบคลมุทั \งด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิAงแวดล้อม เพืAอยกระดบั

ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และสร้างคุณค่าให้กับผู้ มีส่วนได้เสีย ผ่านการบูรณาการเข้ากับการ

บริหารจดัการ ได้แก่ 
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• การบรูณาการความยัAงยืนเข้ากบักลยทุธ์ของบริษัทฯ (Strategic Integration) โดยคณะกรรมการบริษัท

จะเป็นผู้ พิจารณาประเด็นด้านความยัAงยืน และแนะนําแนวทางการดําเนินงานทีAเหมาะสมแก่ประธาน

เจ้าหน้าทีAบริหารเพืAอดําเนินการ 

• การบูรณาการความยัAงยืนเข้ากับการดําเนินงานของบริษัทฯ (Operational Integration) ภายใต้การ

กํากบัดแูลของคณะกรรมการการพฒันาทีAยัAงยืน (Sustainable Development Committee) เพืAอติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานด้านความยัAงยืน รวมถึงการกําหนดและทบทวนนโยบายต่างๆ ทีAสง่เสริม

การพฒันาทีAยัAงยืน 

ในการดําเนินการบริษัทฯ ได้กําหนดตวัชี \วดัผลการดําเนินงานด้านความยัAงยืน รวมถึงเป้าหมายการ

ปฏิบติังานระยะสั \นและระยะยาวเป็นประจําทุกปี กําหนดความรับผิดชอบทีAชัดเจนครอบคลุมผู้บริหารจนถึง

พนกังานระดบัปฏิบติัการ จดัให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพืAอให้มัAนใจว่านโยบายดงักล่าว

จะได้รับการปฏิบติัอยา่งแท้จริง รวมถงึการบรูณาการความยัAงยืนเข้ากบัวฒันธรรมองค์กรและการประเมินผลการ

ดําเนินงานของผู้ บริหารและพนักงาน ในทุกประเทศทีAบริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจ และบริษัทฯ ได้เปิดเผย

กระบวนการบริหารจดัการและผลการดําเนินงานให้ผู้ มีสว่นได้เสียผา่นทางช่องทางทีAเหมาะสมอยา่งสมํAาเสมอ 

3.15 วัฒนธรรมองค์กรและท่าทใีนระดับสูงขององค์กร  

 คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าทีAของคณะกรรมการบริษัทในการจดัให้บริษัทฯ มีวฒันธรรมองค์กรทีA

เหมาะสม โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ นําเสนอวฒันธรรมองค์กรทีAพึงประสงค์ และดแูลให้มีการสืAอสาร

อย่างมีประสิทธิภาพไปยงัพนกังานเพืAอเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกนั โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีAประพฤติ

ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งทีAดี 

 

4.คุณสมบัต ิโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

4.1 ความเป็นอสิระและเป็นกลางของกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทปฏิบติัหน้าทีAและใช้ดลุยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเรืAองต่างๆ 

ทั \งจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าทีAและอิสระทีAจะตั \งคําถาม แสดงความ

คิดเห็น หรือคดัค้านในกรณีทีAมีความเห็นขดัแย้งในเรืAองทีAมีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หรือผู้ มีสว่นได้

สว่นเสีย  

4.2 คุณสมบัตขิองกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทีAมีความหลากหลายในด้านอายุ ทักษะ ความรู้ ความ

เชีAยวชาญทีAเป็นประโยชน์ต่อกิจการบริษัทฯ สามารถนํามมุมองใหม่ๆ มาสูค่ณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ ทีAสามารถ

อทิุศเวลาได้อย่างเพียงพอ และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท รวมทั \งเป็นผู้ ทีAประกอบด้วย

คณุธรรมและจริยธรรม 
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 ทกุครั \งทีAมีการแตง่ตั \งกรรมการใหม ่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะทําหน้าทีAพิจารณาทบทวน

คณุสมบติั ทกัษะ ความรู้และความชํานาญทีAจําเป็นของกรรมการทั \งคณะ เพืAอกําหนดคณุสมบติัทีAเหมาะสมของ

กรรมการใหมที่Aจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กบัคณะกรรมการบริษัท 

4.3 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ทีA 

ทจ.39/2559 ลงวนัทีA 16 พฤศจิกายน 2559  

4.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการมีจํานวนทีA

เหมาะสมกบัขนาดกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบติังานทีAมีประสิทธิภาพ โดยเมืAอรวมแล้วมีจํานวนไม่น้อยกวา่ 

5 คน 

ทั \งนี \ โดยมีกรรมการทีAไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึAงหนึAง และมีกรรมการทีAมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

จากฝ่ายบริหารและปราศจากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือความสมัพนัธ์อืAนใดอนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดลุย

พินิจอยา่งเป็นอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั \งหมด และต้องไมตํ่Aากวา่ 3 คน 

ประธานเจ้าหน้าทีAบริหารได้รับการแตง่ตั \งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทโดยตําแหน่ง 

4.5 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีWบริหาร  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าทีAบริหาร โดยมี

บทบาท อํานาจ และหน้าทีAทีAแบ่งแยกออกจากกนัอย่างชดัเจน เพืAอสร้างดลุยภาพระหว่างการบริหารและการ

กํากบัดแูลกิจการ  

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบอํานาจหน้าทีAและเป้าหมายการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าทีA

บริหารและให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าทีAบริหารเป็นประจําทกุปี ประธานเจ้าหน้าทีA

บริหารประเมินการปฏิบติังานของผู้บริหารระดบัสูงลงไปตามลําดบั โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการ

ประเมินทีAเชืAอมโยงกบัแผนกลยทุธ์และแผนงานประจําปี เพืAอพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจทีA

เหมาะสม 

ในกรณีทีAประธานเจ้าหน้าทีAบริหารไปรับตําแหน่งกรรมการบริษัททีAบริษัทอืAนนอกเหนือจากบริษัททีAอยู่

ภายในกลุ่มบริษัทฯ ให้การอนมุติัและการดําเนินการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบอํานาจอนมุติัและดําเนินการทีA

ผา่นการพิจารณาอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 
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4.6 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการอิสระมีวาระการ

ดํารงตําแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนืAอง เมืAอครบกําหนดตามวาระกรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอ

ชืAอตอ่ทีAประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั \งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ่เนืAองได้  

4.7 การเกษียณอายุของกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการเกษียณอายเุมืAอมีอายคุรบ 72 ปี โดยมีผลตั \งแต่วนัถดัจากวนั

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีซึAงมีขึ \นหลงัจากทีAกรรมการผู้นั \นมีอายคุรบ 72 ปีบริบรูณ์ 

4.8 การสรรหากรรมการ  

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้ ทําหน้าทีAสรรหากรรมการทดแทนกรรมการทีAครบวาระหรือ

ทดแทนตําแหน่งทีAว่างลงด้วยเหตอืุAน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีAประชมุผู้ ถือหุ้นเพืAอลงมติแต่งตั \ง 

โดยในการแต่งตั \งกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้ใช้สิทธิ� ในการแต่งตั \งกรรมการเป็นรายคน โดย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทําหน้าทีAพิจารณาทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบทีAเหมาะสมของ

คณะกรรมการบริษัท  กําหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา และสรรหาบุคคลทีAมีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงกับ

สถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ  

4.9 ค่าตอบแทนของกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาเสนอแนวทางในการ

กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกําหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลกัษณะทีAเปรียบเทียบได้กบั

ระดบัค่าตอบแทนของกรรมการของกิจการทีAมีขนาดใกล้เคียงกันทีAอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คํานึงถึงภาระ 

หน้าทีA และความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน และจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุติัจากทีAประชมุผู้ ถือหุ้น 

4.10 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั \งกรรมการจํานวนหนึAงจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อยเพืAอทําหน้าทีAพิเศษ โดยจะพิจารณาบทบาทและหน้าทีAของคณะกรรมการชุดย่อย

เปรียบเทียบกบัคณุสมบติัของกรรมการแตล่ะคน ทั \งนี \ ได้กําหนดให้คณะกรรมการชดุย่อยแตล่ะคณะมีวาระการ

ดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแตง่ตั \งใหมไ่ด้ 

 คณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะมีคณุสมบติัตามข้อกําหนดของทางการ และคณะกรรมการชดุย่อยแต่

ละคณะจะต้องปฏิบติัหน้าทีAตามทีAได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีอํานาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้า

ร่วมประชมุ ชี \แจง หรือจดัทํารายงานเสนอ หรือวา่จ้างทีAปรึกษาเพืAอให้คําแนะนําการดําเนินการทีAได้รับมอบหมาย

ได้ตามทีAเห็นสมควรโดยบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และจะต้องจัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
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บริษัทเป็นประจําทกุปี และเพืAอความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าทีA ประธานคณะกรรมการชดุย่อย

ควรเป็นกรรมการอิสระ 

 ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั \งคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน ทําหน้าทีAรับผิดชอบ

การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบการ

บริหารความเสีAยง การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบทีAเกีAยวข้อง รวมทั \งกํากบัดแูลให้บริษัท

ฯ ปฏิบติัตามนโยบายเกีAยวกบัการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนัของบริษัทฯ พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั \ง 

และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีทีAเกิด

รายการทีAเกีAยวโยงกันหรือรายการทีAอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 

โปร่งใส สอบทานและติดตามการบริหารความเสีAยงทีAสําคญัอย่างต่อเนืAองจากคณะกรรมการบริหาร

ความเสีAยง พิจารณาให้ความเห็นเกีAยวกบัแผนงานและผลการปฏิบติังาน งบประมาณ และอตัรากําลงั

ของสํานกังานตรวจสอบภายใน รวมถึงทบทวนขอบเขต หน้าทีA และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน ทําหน้าทีAเสนอความเห็น

เกีAยวกบัการบริหารผลตอบแทน แนวทาง อตัราและวิธีการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อืAนใด ให้แก่

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ยคณะตา่ง ๆ  พิจารณาเสนอแนะการกําหนดคา่ตอบแทนและ

ประโยชน์อืAนใดโดยคํานงึถงึหน้าทีAและความรับผิดชอบ ของประธานเจ้าหน้าทีAบริหาร ตลอดจนพิจารณา

หลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบติังานเพืAอกําหนดผลตอบแทนการปฏิบติังานประจําปี รวมถงึทบทวน

โครงสร้าง หลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ เกีAยวกบัคา่ตอบแทนให้เหมาะสมสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท

ฯและภาวะตลาดอยู่เสมอ พิจารณางบประมาณในภาพรวมเกีAยวกับการขึ \นเงินเดือนและเงินรางวัล

ประจําปีตลอดจนผลประโยชน์อืAนใดของพนักงานบริษัท รวมถึงทบทวนขอบเขต หน้าทีA และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ 

 คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา  

 ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน ทําหน้าทีAในการพิจารณา

กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัในเรืAองการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ พร้อมทั \งติดตาม

ดแูลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและหลกัปฏิบติัตามกรอบจริยธรรม และมีหน้าทีAสรรหาและคดัเลือก
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บคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าทีAบริหาร เมืAอครบวาระหรือมีตําแหน่งว่าง

ลง หรือตําแหน่งผู้บริหารอืAนตามทีAคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จดัให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าทีAบริหาร เจ้าหน้าทีAบริหาร และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ รวมทั \งเสนอแนะวิธีการประเมินผล

การทํางานของคณะกรรมการบริษัท เพืAอนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและเสริมสร้าง

ความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนขอบเขต หน้าทีA และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ 

 5. การปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบริษัท 

5.1 อาํนาจหน้าทีWเฉพาะของคณะกรรมการบริษัท 

ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม นอกเหนือจากการดําเนินการอืAนใดเพืAอให้

เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติทีAประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทแล้วคณะกรรมการบริษัท

กําหนดให้เรืAองดงัต่อไปนี \เป็นอํานาจหน้าทีAและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีAจะเป็นผู้ พิจารณา

อนมุติั 

1. นโยบาย แผนยทุธศาสตร์ และแผนงาน งบประมาณประจําปีของบริษัทฯ 

2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและ

งบประมาณ และแนวโน้มในระยะตอ่ไปของปี 

3. การลงทนุในโครงการทีAมีมลูคา่สงูกวา่ 1,500 ล้านบาท 

4. การใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการทีAได้รับอนมุติัไว้รวม ร้อยละ 15 และมีจํานวนเกิน 1,000 ล้านบาท 

5. การซื \อและจําหน่ายสินทรัพย์ การซื \อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนทีAไม่ขัดกับเกณฑ์ของ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทีAมีมลูคา่เกิน

กวา่ทีAมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าทีAบริหาร 

6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ ทีAมีผลกระทบทีAสําคญัตอ่ฐานะทางการเงิน ภาระหนี \สิน ยทุธศาสตร์

การทําธรุกิจ และชืAอเสียงของบริษัท 

7. การทําสัญญาใดๆ ทีAไม่เกีAยวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาทีA เกีAยวกับการทําธุรกิจปกติทีA มี

ความสําคญั 

8. การทํารายการเกีAยวโยงกนัระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กบับคุคลทีAเกีAยวโยงกนั ตามทีAกําหนด

ใน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล 

9. ธรุกรรมใด ๆ ทีAมีผลให้โครงสร้างเงินทนุในงบดลุรวมของบริษัท มีอตัราสว่นหนี \สนิตอ่ทนุเกิน 2 ตอ่ 1 

10. การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

11. การกู้ ยืมเงินรวมทีAเกินกวา่ทีAกําหนดไว้ในงบประมาณมากกวา่ 5,000 ล้านบาท 

12. การเปลีAยนนโยบายและวิธีปฏิบติัทีAมีนัยสําคญัเกีAยวกับการบญัชี การบริหารความเสีAยงและการเก็บ

รักษาเงิน 



 19 

13. การเปลีAยนแปลงทีAสําคญัเกีAยวกบัระบบการควบคมุการบริหารงานและการเงิน 

14. การกําหนดและทบทวนอํานาจอนมุติัทีAมอบให้ประธานเจ้าหน้าทีAบริหาร 

15. การแตง่ตั \งประธานเจ้าหน้าทีAบริหาร เจ้าหน้าทีAบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีAปฏิบติัการ และ ผู้ ช่วยประธาน

เจ้าหน้าทีAบริหาร – การเงิน 

16. อนมุติัโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอืAน หรือสตูรการปรับผลตอบแทน

อืAนของผู้บริหารและพนกังาน 

17. การเสนอแต่งตั \งและการสิ \นสดุสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท 

18. การมอบอํานาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าทีAบริหาร หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึAง 

รวมถงึการปรับปรุงเปลีAยนแปลงแก้ไขการมอบอํานาจดงักลา่ว 

19. การแตง่ตั \งและกําหนดอํานาจหน้าทีAแก่คณะกรรมการชดุยอ่ย  

20. การจัดให้มีและกํากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีAดี ส่งเสริมการมี 

จิตสํานึกในจริยธรรมและคณุธรรม การปฏิบติัตามนโยบายบรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรม และนโยบาย

ตอ่ต้านคอร์รัปชนั 

21. การแตง่ตั \งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือ 

22. การจดทะเบียนตั \งบริษัทใหม ่และการแจ้งเลกิบริษัท 

23. การทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจ อยา่งน้อยทกุ 5 ปี 

24. กรรมการบริษัทมีหน้าทีAเก็บรักษาข้อมลูความลบัของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิAงข้อมลู

ภายในทีAยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมลูทีAมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ตาม 

พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล โดยกําหนดเป็นข้อปฏิบติัดงันี \ 

ในกรณีทีAข้อมลูเป็นการรายงานประจํารอบระยะเวลาบญัชี ได้แก่ รายงานผลการดําเนินงาน

และงบการเงิน และรายงานประจําปี กรรมการพงึละเว้นการซื \อขายหลกัทรัพย์บริษัท ไมน้่อยกวา่ 30 

วนั ก่อนการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

ในกรณีทีAข้อมลูเป็นการายงานตามเหตกุารณ์การดําเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา/

จําหน่ายไปซึAงสินทรัพย์ รายการทีAเกีAยวโยงกนั การ่วม/ยกเลิกการร่วมทนุ การเพิAมทนุ/ลดทนุ การ

ออกหลกัทรัพย์ใหม่ การซื \อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตกุารณ์ทีAมีผลกระทบต่อ

ราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื \อขายหลกัทรัพย์บริษัท ในช่วงเวลาตั \งแต่ได้รับทราบข้อมลู

จนถงึวนัทีAบริษัท เปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ 

25. การปรับเปลีAยนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนมุติัของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 1-24 
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5.2 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทปฏิบติังานผา่นการประชมุของคณะกรรมการ โดยกําหนดให้มีการประชมุอยา่งน้อย

เดือนละ 1 ครั \ง ในกรณีทีAมีการประชุมคณะกรรมการผ่านสืAออิเลคทรอนิกส์ การดําเนินการจะต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมัAนคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสืAออิเลคทรอนิกส์ทีAหน่วยงาน

ราชการทีAเกีAยวข้องประกาศกําหนด 

 ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าทีAของคณะกรรมการบริษัท กําหนดระเบียบวาระการ

ประชมุร่วมกบัประธานเจ้าหน้าทีAบริหาร  ดแูลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุเป็น

เวลาเพียงพอสําหรับการศึกษาและพิจารณาเรืAองเพืAอการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน ดูแลให้

เอกสารการประชมุมีสาระข้อมลู การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะทีAชดัเจน เพียงพอและเหมาะสม 

 ในทีAประชุม ประธานกรรมการมีหน้าทีAจดัสรรเวลาในการนําเสนอสารสนเทศและการอภิปรายซกัถาม 

สรุปประเด็นในวาระการประชุมเพืAอการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแต่ละคน

แสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็นและเสนอข้อสรุปทีAได้ 

จากทีAประชมุ 

 ในการประชุม กรรมการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสําคัญในเรืAองทีAพิจารณา ต้องออกจากทีAประชุม

ระหวา่งการพิจารณาเรืAองนั \นๆ 

 ในการพิจารณาเรืAองหนึAงเรืAองใด กรรมการมีสทิธิขอดหูรือตรวจเอกสารทีAเกีAยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี \แจง

ข้อมลูรายละเอียดเพิAมเติม ตลอดจนจดัหาทีAปรึกษาหรือผู้ เชีAยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น โดยบริษัทฯ เป็น

ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ย 

 การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติใดให้บันทึกคําคัดค้านนั \นไว้ใน

รายงานการประชมุ 

 5.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมบริษัทมีหน้าทีAแต่งตั \งเลขานุการบริษัทเพืAอทําหน้าทีAตามทีAกําหนดไว้ในพระราช บัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิAมเติม (ฉบบัทีA 5) พ.ศ. 2559 เพืAอรับผิดชอบการจดัประชมุ

คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้

คําแนะนําแก่คณะกรรมการเกีAยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีAต้องปฏิบติั การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ 

หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท หนงัสือนดั

ประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียทีAรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

และดําเนินการอืAนๆ ตามทีAคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ

ประกาศ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด  



 21 

5.4 รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท 

           คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทํารายงานกิจการและรายงานการเงินของบริษัทฯ และ

รายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินทีAปรากฏในรายงานประจําปี โดยการ

จัดทํารายงานทางการเงินเป็นการจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีทีAรองรับทัAวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้

นโยบายบัญชีทีAเหมาะสมและถือปฏิบัติสมํAาเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั \ง

กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเกีAยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และเป็น

ผู้ให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัททั \งนี \ รวมถงึการรายงานในแบบรายงานข้อมลู 56-1 และรายงานประจําปี 

5.5 การตดิต่อสืWอสารกับฝ่ายบริหาร  

 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการ

บริษัทโดยเป็นผู้ นําเสนอสารสนเทศทีAเกีAยวกับวาระทีAตนรับผิดชอบต่อทีAประชุมคณะกรรมการบริษัท เพืAอให้

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมลูความคิดเห็นจากผู้บริหารทีAรับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผู้บริหารก็

มีโอกาสได้เรียนรู้และทําความเข้าใจมมุมองของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีการพบปะและแลกเปลีAยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงูในโอกาสอืAนๆ นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท เพืAอให้กรรมการได้มีโอกาสทําความรู้จกั

คุ้นเคยกบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 

 กรรมการสามารถติดต่อสืAอสารกบัผู้บริหารของบริษัทฯ แต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการก้าวลว่งหรือ

สอดแทรกการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร แตค่วรจะแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีAบริหารทราบลว่งหน้า  

5.6 การประเมินผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ชุดย่อย และกรรมการรายบคุคลเป็นประจําทกุปี รวมทั \งการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบให้

เป็นหน้าทีAของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

5.7 การประเมินผลการปฏบัิตงิานของประธานเจ้าหน้าทีWบริหาร  

 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการ

พิจารณากําหนดเกณฑ์ทีAใช้ในการประเมินผลการปฏิบติังานประจําปีของประธานเจ้าหน้าทีAบริหาร โดยเกณฑ์

ดงักลา่วจะต้องสอดคล้องกบัเปา้หมายของบริษัทฯ ทั \งในระยะสั \นและระยะยาว 
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5.8 การว่าจ้างทีWปรึกษาผู้เชีWยวชาญภายนอก  

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยมีสิทธิทีAจะว่าจ้างทีAปรึกษาจากภายนอกเพืAอทําหน้าทีAให้

คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย โดยบริษัทฯ เป็น

ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ย 

5.9 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้และมุมมองในธุรกจิให้กับกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน เพืAอให้กรรมการใหม่รับทราบความ

คาดหวงัทีAบริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าทีA ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบติัในการกํากบัดแูล

กิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านต่างๆของบริษัทฯ เพืAอ

เตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าทีAของกรรมการ ขณะเดียวกนัก็มีนโยบายทีAจะเสริมสร้างความรู้และมมุมอง

ใหม่ๆ ให้กบักรรมการทกุคนทั \งในแง่การกํากบัดแูลกิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวตักรรม

ใหม่ๆ  ฯลฯ เพืAอช่วยสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าทีAอยา่งมีประสทิธิภาพของกรรมการ 

5.10 การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภบิาลและจริยธรรมธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ

จากผู้ มีส่วนได้เสีย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางการติดต่ออืAนๆ พร้อมทั \งจดัให้มีการรายงานการรับข้อ

ร้องเรียนให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหารับทราบในทุกไตรมาสเพืAอสรุปรายงานแก่คณะกรรมการ

บริษัทฯ  

นโยบายการรับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน  

บริษัทฯ มุ่งมัAนทีAจะรักษาแนวทางการปฏิบติัขององค์กรทีAมีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลสําหรับ  

ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ดงัทีAระบไุว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธรุกิจ การกําหนดนโยบายนี \จงึมี

ขึ \นเพืAอเป็นกลไกสําหรับพนกังานให้สามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกีAยวกบับรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ

อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมลูทีAได้จากการรายงานดงักล่าวไว้

เป็นความลบั  นโยบายนี \จดัทําขึ \นเพืAอให้พนกังานทีAพบเห็นการกระทําทีAฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และ

จริยธรรมธุรกิจของบริษัท สามารถรายงานการกระทําดงักล่าวได้โดยพนักงานผู้ รายงานจะได้รับการ

คุ้มครองจากบริษัทฯ  

ช่องทางในการแจ้งเรืAองร้องเรียน 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้ฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทําหน้าทีAเป็นหน่วย

รับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ซึAงพนกังาน ผู้ มีส่วนได้เสีย ของบริษัทฯ สามารถแจ้ง

เรืAองร้องเรียนผา่นช่องทาง ดงันี \ 
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o จดหมาย สง่ถงึ เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ชั \น 26 อาคารธนภมิู  

1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

o เวบ็ไซต์ www.banpupower.com/complaints_handling  

o เวบ็ไซต์ภายในของบริษัท http://portal.banpu.co.th : BPP Whistleblower 

o จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ GNCchairman@banpupower.co.th และ/หรือ 

bpp_comsec@banpupower.co.th 

ผู้ รับข้อร้องเรียน  

1.ประธานกรรมการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหา  

2.เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 

5.11 การปรับปรุงนโยบายบรรษัทภบิาลและคู่มือจริยธรรมธุรกจิ  

 บริษัทมีนโยบายทีAจะติดตามความก้าวหน้าของนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจในระดบั

สากล และทําการปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นระยะๆ เพืAอให้มีความทนัสมยัและ

เหมาะสมตลอดเวลา 

 

6. จริยธรรมในการประกอบธุรกจิและจริยธรรมสาํหรับพนักงาน  

ในการดําเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายทีAจะให้

ความสําคัญเท่าเทียมและควบคู่กันไประหว่างความสําเร็จตามเป้าหมายและวิธีการทีAใช้เพืAอให้ได้มาซึAง

ความสําเร็จนั \น ๆ 

 คณะกรรมการบริษัทจงึได้กําหนดเปา้หมายและวิธีการเพืAอให้ได้มาซึAงความสําเร็จตามเปา้หมายดงัระบุ

อยู่ในวิสยัทศัน์ พนัธกิจ อดุมการณ์ คา่นิยม หลกัการและนโยบายบรรษัทภิบาล รวมทั \งได้กําหนดข้อพงึปฏิบติัไว้

สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยดึถือในการปฏิบติังาน   และได้รวบรวมข้อพงึปฏิบติัดงักลา่วจดัทําเป็น

เอกสาร “คูมื่อจริยธรรมธรุกิจ” ขึ \น เพืAอให้เกิดความชดัเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 

ทีAจะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบติัทีAบริษัทฯ คาดหวงั นบัตั \งแต่การปฏิบติัต่อพนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า  

คูแ่ขง่ขนัทางการค้า และตอ่สงัคมสว่นรวม ทั \งนี \คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกลไกและกระบวนการทีAจะดแูลให้

มีการปฏิบติัจริงอยา่งเคร่งครัด 
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คู่มือจริยธรรมธุรกจิ 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 

1.หลักการในการดาํเนินธุรกจิ 

ในการดําเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ น  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายทีAจะให้

ความสําคัญเท่าเทียมและควบคู่กันไประหว่างความสําเร็จตามเป้าหมายและวิธีการทีAใช้เพืAอให้ได้มาซึAง

ความสําเร็จนั \น ๆ 

คณะกรรมการบริษัทจงึได้กําหนดเปา้หมายและวิธีการเพืAอให้ได้มาซึAงความสําเร็จตามเปา้หมายดงัระบุ

อยู่ในวิสยัทศัน์ พนัธกิจ อดุมการณ์ คา่นิยม หลกัการและนโยบายบรรษัทภิบาล รวมทั \งได้กําหนดข้อพงึปฏิบติัไว้

ใน “คูมื่อจริยธรรมธุรกิจ” ฉบบันี \ เพืAอให้เกิดความชดัเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 

ทีAจะได้รับทราบถงึมาตรฐานการปฏิบติัทีAบริษัทฯ คาดหวงั และยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน นบัตั \งแตก่าร

ปฏิบติัตอ่พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ขนัทางการค้า และตอ่สงัคมสว่นรวม  

1.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ มีนโยบายทีAจะดําเนินธรุกิจอยา่งซืAอสตัย์สจุริต มีคณุธรรมและจริยธรรม และจะใช้ความพยายาม

อย่างทีAสดุทีAจะพฒันากิจการให้เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนทีAดีให้กบัการลงทนุของผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนืAอง

และยัAงยืน  โดยยดึหลกัการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกนัตอ่ผู้ ถือหุ้น  

1.2 การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบทีWเกีWยวข้อง  

 บริษัทฯ มุ่งมัAนในการเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัทีAเกีAยวข้องในทกุทีAทีAเข้าไป

ดําเนินธรุกิจ โดยได้กําหนดเป็นนโยบายดงันี \ 

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และเคารพจารีต

ประเพณีท้องถิAนในประเทศทีAบริษัทฯ เข้าไปดําเนินธรุกิจ 

(2) ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษัทฯ  

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องไม่กระทําการช่วยเหลือ สนบัสนนุ หรือร่วมมือส่งเสริมการ

หลีกเลีAยงการปฏิบติัตามกฎหมายหรือระเบียบตา่งๆ 

(5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะต้องให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานกํากบัดแูล และรายงานข้อมลู

เกีAยวกบัการฝ่าฝืน หรือการไมป่ฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตา่งๆ ตอ่หน่วยงานนั \น 
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2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสําคญัทีAจะไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทฯ  แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จึงกําหนดเป็นข้อปฏิบติัสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานของบริษัทฯ  ดงัตอ่ไปนี \ 

(1) หลีกเลีAยงการทํารายการทีAเกีAยวโยงกบัตนเอง ทีAอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  

(2) ในกรณีทีAจําเป็นต้องทํารายการเช่นนั \นเพืAอประโยชน์ของบริษัทฯ  ให้ทํารายการนั \นเสมือนการทํา

รายการกับบุคคลภายนอก ทั \งนี \ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานทีAมีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั \น

จะต้องไมมี่สว่นในการพิจารณาอนมุติั 

(3) ในกรณีทีAเข้าขา่ยเป็นรายการทีAเกีAยวโยงกนัภายใต้ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จะต้อง

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการทีAเกีAยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอย่าง

เคร่งครัด 

(4) ในกรณีทีAกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ ถือหุ้ นใน

กิจการทีAแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ซึAงอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั

บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีAบริหารทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(5) กรณีทีAกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หุ้นสว่น หรือทีAปรึกษาในบริษัท หรือองค์กรทาง

ธุรกิจอืAนๆ การไปดํารงตําแหน่งนั \นจะต้องไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบติัหน้าทีAโดยตรง

ในบริษัทฯ 

2.2 การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทีAจะต้องเก็บรักษาข้อมูล

ความลบัของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิAงข้อมลูภายในทีAยงัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือข้อมลูทีAมี

ผลกระทบตอ่การดําเนินธรุกิจหรือราคาหุ้น จงึกําหนดเป็นข้อปฏิบติัดงันี \ 

(1) ไมใ่ช้โอกาสหรือข้อมลูทีAได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชน์สว่นตน

และในเรืAองการทําธรุกิจทีAแขง่ขนักบับริษัทฯ หรือทําธรุกิจทีAเกีAยวเนืAอง  

(2) ไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพืAอประโยชน์ของตนในการซื \อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคล

อืAนเพืAอประโยชน์ในการซื \อขายหุ้นของบริษัทฯ 

(3) ไมเ่ปิดเผยข้อมลูความลบัทางธรุกิจของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ขง่ขนั แม้หลงัพ้น

สภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ไปแล้ว 

(4) คณะกรรมการ ผู้บริหารตามนิยามของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ตลอดจนบคุคลใด ทีAได้รับทราบข้อมลูภายในของบริษัททีAเป็นสาระสําคญัซึAง
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มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องไมก่ระทําการซื \อขาย หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง

เวลาห้ามซื \อขายหลกัทรัพย์ทีAบริษัทฯ กําหนด (Blackout Period) 

(5) คณะกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. มีหน้าทีAรายงานการเปลีAยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตาม

หลกัเกณฑ์ทีAทาง ก.ล.ต. กําหนด 

 

2.3 การจัดการข้อมูลลับทีWมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลลบัทีAมีผลต่อตลาดหลกัทรัพย์ (Market 

Sensitive Information Policy and Standard Practice Manual) โดยถือเป็นหนึAงในหน้าทีAของคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร พนกังาน ทีAปรึกษา ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ ทีAต้องยดึถือเป็นแนวปฏิบติัดงันี \ 

(1) จดัให้มีระบบควบคมุภายในเพืAอปอ้งกนัการรัAวไหลของข้อมลูลบั  

(2) ปลกูฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กรผ่านการสืAอสารอย่างสมํAาเสมอ เพืAอให้บคุคลทีAเกีAยวข้องตระหนกัถึง

หน้าทีAในการรักษาความลบัของบริษัท  

(3) จํากัดจํานวนบุคคลทีAสามารถเข้าถึงข้อมลูลบัให้น้อยทีAสดุ เท่าทีAจําเป็น (Need to Know Basis) มี

ระบบควบคมุคูส่ญัญาและผู้ให้บริการอืAนของบริษัททีAสามารถเข้าถงึระบบของบริษัทได้  

(4) ระมัดระวังในกรณีทีAได้รับหรือส่งต่อข้อมูลให้แก่บุคคลทีAสาม โดยทุกฝ่ายต้องตระหนักรู้ถึง

ภาระหน้าทีAของตนในสว่นทีAเกีAยวข้องในการใช้และการควบคมุข้อมลูลบั 

(5) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคมุทีAเหมาะสม 

 

3. ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และทรัพย์สินของบริษัทฯ 

3.1 การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ  

บริษัทฯ สง่เสริมให้ผู้บริหารและพนกังานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิของบริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพมาก

ทีAสดุเพืAอเพิAมความสามารถในการแข่งขนัและการให้บริการทีAดีแก่ลกูค้า โดยกําหนดเป็นแนวปฏิบติัของผู้บริหาร

และพนกังานดงันี \ 

(1) จะต้องใช้ทรัพย์สนิและทรัพยากรของบริษัทฯ อยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

(2) จะต้องช่วยกนัดแูลมิให้ทรัพย์สนิใดๆ ของบริษัทฯ เสืAอมคา่หรือสญูหายโดยมิชอบ 

3.2 การจัดทาํเอกสาร 

(1) จะต้องจดัทําเอกสารตา่งๆ ด้วยความสจุริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานทีAกําหนด 

(2) ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ  
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3.3 การใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศตา่งๆ ทีAใช้ในการปฏิบติังานถือเป็นทรัพย์สินของ

บริษัทฯ ผู้บริหารและพนกังานไมค่วรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพืAอประโยชน์สว่นตวั  

(2) ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรหสัประจําตวั (Password) หรือระบบทีAมีการป้องกันใดๆ ของ

บริษัท ทีAใช้ในการเข้าถงึระบบข้อมลูของบริษัทฯ แก่ผู้ อืAน 

(3) ห้ามผู้บริหารและพนกังานเปิดเผยข้อมลูทีAอยู่ในระบบข้อมลูทีAมีการป้องกันใดๆ ของบริษัทฯ หรือ

ข้อมลูทีAบริษัทฯ ซื \อมาโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

(4) ห้ามผู้บริหารและพนกังานเปลีAยนแปลง ทําซํ \า ลบทิ \ง หรือทําลายข้อมลูทีAมีการปอ้งกนัใดๆของบริษัทฯ 

โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

(5) ห้ามผู้บริหารและพนกังานเผยแพร่, คดัลอก หรือ นําซอฟท์แวร์ทีAผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคดัลอก

ซอฟท์แวร์ลขิสทิธิ�ด้วยเหตผุลใดๆ โดยมิได้รับอนญุาตจากบริษัทผู้ผลติซอฟท์แวร์นั \นๆ 

(6) ห้ามผู้บริหารและพนกังานปรับแต่งอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตั \งอปุกรณ์ใดๆ ทีAนอกเหนือจากอปุกรณ์

มาตรฐานทีAบริษัทฯ ติดตั \งให้ 

(7) ห้ามผู้บริหารและพนกังานใช้อีเมล์หรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ของบริษัทฯ ในการสง่ตอ่ข้อความทีAกลา่ว

ร้าย ทําให้เสืAอมเสีย หรือข้อความทีAหยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความรําคาญให้กบัผู้ อืAน 

ตามมาตราทีAได้ระบไุว้ใน "พรบ. วา่ด้วยการกระทําความผิดเกีAยวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัทีA 2) พ.ศ.2560" 

(8) ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลและความรู้ทีAเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบติังาน และจะต้องหลีกเลีAยงเวบ็ไซต์ทีAผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 

(9) ผู้บริหารและพนกังานควรใช้อปุกรณ์สืAอสารอืAนๆ ทีAบริษัทฯ จดัให้ อาทิ โทรศพัท์ โทรสาร โทรศพัท์มือถือ 

และวิทยติุดตามตวัอยา่งมีจิตสํานกึและรับผิดชอบ โดยคํานงึถงึประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั 

3.4 การแสดงความคดิเหน็และการให้สัมภาษณ์ต่อสืWอมวลชน 

(1) บริษัทฯ กําหนดให้ประธานเจ้าหน้าทีAบริหารเป็นผู้ มีอํานาจในการให้สมัภาษณ์หรือตอบคําถามผู้ ถือ

หุ้น นักลงทุน สืAอมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดบัสูงท่านอืAนอาจให้ข้อมูลได้โดยได้รับ

อนญุาตจากประธานเจ้าหน้าทีAบริหาร 

(2) บริษัทฯ กําหนดให้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ ทําหน้าทีAติดตอ่สืAอสารกบัผู้ ถือหุ้น ผู้จดัการกองทนุ นกั

ลงทนุ สถาบนัการเงิน และสายสืAอสารองค์กรเป็นผู้ให้ข้อมลูแก่สืAอมวลชน 

(3) กรณีทีAมีบคุคลภายนอกติดตอ่สอบถามข้อมลูของบริษัทฯ หากเป็นผู้ ถือหุ้นหรือนกัลงทนุสอบถามให้

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ตอบ หากเป็นสืAอมวลชนสอบถามให้สายสืAอสารองค์กรเป็นผู้ตอบ 
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3.5 การใช้สิทธิทางการเมือง  

 บริษัทฯ สนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย 

แต่ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ทีAอาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯมีส่วน

เกีAยวข้องหรือให้การสนบัสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึAง โดยกําหนดเป็นข้อปฏิบติัของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานดงันี \ 

(1) ควรใช้สทิธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนญู และกฎหมายอืAนๆทีAเกีAยวข้อง 

(2) มีสทิธิ�เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของตวัเองนอกเหนือเวลาทํางาน และไมใ่ช่ในนามของบริษัทฯ  

(3) ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ทีAอาจก่อให้เกิดความเข้าใจวา่บริษัทฯ มีสว่นเกีAยวข้อง หรือให้การสนบัสนนุทาง

การเมืองแก่พรรคใดพรรคหนึAง หรือกลุม่พลงัใดกลุม่พลงัหนึAง 

(4) ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สนิของบริษัทฯ เพืAอสนบัสนนุพรรคใดพรรคหนึAง หรือกลุม่พลงัใดกลุม่พลงัหนึAง 

 

4. การปฏบัิตต่ิอผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.1 นโยบายและการปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่า ผู้ ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าทีAสร้างมลูค่าเพิAมแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะ

ยาว จงึกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องปฏิบติัตามแนวทางตอ่ไปนี \ 

(1) ปฏิบติัหน้าทีAด้วยความซืAอสตัย์สุจริต  ตลอดจนตดัสินใจดําเนินการใด ๆ ด้วยจิตอนับริสุทธิ� ด้วย

ความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย  เพืAอประโยชน์สงูสดุของผู้

ถือหุ้นโดยรวม 

(2) นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบญัชี และ

รายงานอืAนๆ โดยสมํAาเสมอ  และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

(3) แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั \งในด้านบวกและ

ด้านลบ  ซึAงตั \งอยูบ่นพื \นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุและมีเหตมีุผลอยา่งเพียงพอ 

(4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อืAนโดยใช้ข้อมลูใด ๆ ของบริษัทฯ ซึAงยงัไม่ได้เปิดเผย

ต่อสาธารณะ หรือดําเนินการใด ๆ ในลกัษณะทีAอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

องค์กร 

4.2 นโยบายและการปฏบัิตต่ิอพนักงาน  

 บริษัทฯ ตระหนกัว่า พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จของการบรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ ทีAมีคณุค่า

ยิAง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ทีAจะให้การปฏิบติัทีAเป็นธรรมทั \งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั \ง โยกย้าย 

ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ เพืAอให้เป็นไปตามนโยบายดงักลา่ว บริษัทฯ ยดึแนวตอ่ไปนี \เป็นหลกัปฏิบติั 
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(1) ปฏิบติัตอ่พนกังานด้วยความสภุาพ และให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ�ศรีของความ

เป็นมนษุย์  

(2) ให้ผลตอบแทนทีAเป็นธรรมตอ่พนกังาน  

(3) ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ 

(4) การแต่งตั \งและโยกย้าย  รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน  กระทําด้วยความสจุริตใจ  และ

ตั \งอยูบ่นพื \นฐานของความรู้  ความสามารถ  และความเหมาะสมของพนกังานนั \น 

(5) ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้  ความสามารถของพนักงาน  โดยให้โอกาสอย่างทัAวถึงและ

สมํAาเสมอ 

(6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึAงตั \งอยูบ่นพื \นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 

(7) ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่ง ๆ  ทีAเกีAยวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 

(8) หลีกเลีAยงการกระทําใด ๆ  ทีAไมเ่ป็นธรรมซึAงอาจมีผลกระทบตอ่ความมัAนคงในหน้าทีAการงานของพนกังาน 

หรือ คกุคามและสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน 

(9) ให้พนกังานร้องเรียนในกรณีไมไ่ด้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการทีAกําหนด 

4.3 นโยบายและการปฏบัิตต่ิอลูกค้า 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของความพอใจของลกูค้าทีAมีต่อความสําเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ จงึมี

เจตจํานงทีAจะแสวงหาวิธีการทีAจะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิAงขึ \น

ตลอดเวลา และได้กําหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบติัไว้ดงัตอ่ไปนี \ 

(1) สง่มอบสนิค้าและให้บริการทีAมีคณุภาพ ตรงตามหรือสงูกวา่ความคาดหมายของลกูค้าในราคาทีAเป็นธรรม 

(2) ให้ข้อมูลข่าวสารทีAถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพืAอให้ทราบเกีAยวกับสินค้าและ

บริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทีAเป็นเหตใุห้ลกูค้าเข้าใจผิดเกีAยวกับคณุภาพ ปริมาณ หรือ

เงืAอนไขใดๆ ของสนิค้าหรือบริการนั \นๆ 

(3) ปฏิบติัตามเงืAอนไขตา่งๆ ทีAมีตอ่ลกูค้าอย่างเคร่งครัด กรณีทีAไม่สามารถปฏิบติัตามเงืAอนไขข้อใดได้ ต้องรีบ

แจ้งให้ลกูค้าทราบ เพืAอร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

(4) ติดตอ่กบัลกูค้าด้วยความสภุาพ มีประสทิธิภาพ และเป็นทีAวางใจได้ของลกูค้า  

(5) จดัให้มีระบบและกระบวนการทีAให้ลกูค้าร้องเรียนเกีAยวกบัคณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยั ของสินค้า

และบริการ รวมทั \งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดําเนินการอย่างถึงทีAสดุเพืAอให้

ลกูค้าได้รับการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

(6) รักษาความลบัของลกูค้าและไมนํ่าไปใช้เพืAอประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ทีAเกีAยวข้องโดยมิชอบ 

(7) ให้คําแนะนําเกีAยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับ

ลกูค้าสงูสดุ 
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4.4 นโยบายและการปฏบัิตต่ิอคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี z  

 บริษัทฯ มีนโยบายทีAจะให้การปฏิบติัต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี \อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคํานึงถึง

ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และตั \งอยู่บนพื \นฐานของการได้รับผลตอบแทนทีAเป็นธรรมต่อทั \งสองฝ่าย หลีกเลีAยง

สถานการณ์ทีAทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั \งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูลทีAเป็นจริง 

รายงานทีAถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั \งอยู่บนพื \นฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจโดยมีแนว

ปฏิบติัดงัตอ่ไปนี \ 

(1) ไมเ่รียก หรือไมรั่บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีAไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี \ 

(2) กรณีทีAมีข้อมลูวา่มีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีAไมส่จุริตเกิดขึ \น ต้องเปิดเผย

รายละเอียดตอ่คูค้่า และ/หรือเจ้าหนี \ และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

(3) ปฏิบติัตามเงืAอนไขต่างๆ ทีAตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีทีAไม่สามารถปฏิบติัตามเงืAอนไขข้อใดได้  

ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี \ทราบลว่งหน้า เพืAอร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

4.5 นโยบายและการปฏบัิตต่ิอคู่แข่งทางการค้า  

 บริษัทฯ มีนโยบายทีAจะปฏิบติัตอ่คูแ่ขง่ทางการค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบแหง่กฎหมาย

เกีAยวกบัหลกัปฏิบติัการแขง่ขนัทางการค้า ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคูค้่าด้วยวิธีฉ้อฉล 

โดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี \ 

(1) ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัทีAดี 

(2) ไมแ่สวงหาข้อมลูทีAเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการทีAไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม   

(3) ไมทํ่าลายชืAอเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย   

4.6 นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอต้านการคอร์รัปชัน  

 ด้วยความมุ่งมัAนทีAจะดําเนินธุรกิจด้วยความซืAอสัตย์ มีจริยธรรม ซึAงรวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชันทุก

รูปแบบ บริษัทฯ ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนัและแนวปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนั 

เพืAอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบติัตาม ดงันี \  

การให้และรับสินบน  

(1) ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานให้หรือรับเงิน สิAงของ ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ใดๆ ไม่

วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม จากคูค้่า ผู้ รับเหมา ผู้จดัสง่สนิค้า ทีAปรึกษา และผู้ ทีAบริษัทฯ ทําธรุกิจด้วย  

(2) ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าทีAของรัฐ ลกูค้า สหภาพ

แรงงาน หรือบคุคลภายนอกอืAนใดเพืAอจงูใจให้ปฏิบติัในทางทีAมิชอบ  

การรับของขวัญและการเลี zยงรับรองทางธุรกจิ  

(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานควรหลีกเลีAยงการให้หรือรับของขวญัหรือของกํานลัใดๆ จากคู่ค้า 

หรือผู้ ทีAบริษัทฯ ทําธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลในมูลค่าทีAเหมาะสม ตามขอบเขตของกฎหมาย 
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ระเบียบข้อบงัคบั ประกาศ วฒันธรรมท้องถิAน บรรทดัฐานในท้องถิAน หรือแนวปฏิบติัตามปกติของ

ธรุกิจ และไมเ่กีAยวข้องกบัการผกูมดัทางธรุกิจ 

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานควรหลีกเลีAยงการให้หรือรับการเลี \ยงรับรองในลกัษณะทีAเกินกว่า

ปกติจากบคุคลทีAบริษัทฯ ทําธรุกิจด้วย 

4.7 การพัฒนาทีWยัWงยืน 

ภายใต้นโยบายการพฒันาทีAยัAงยืน บริษัทฯ สร้างสมดลุของการเพิAมขีดความสามารถในการแข่งขนัทาง

ธรุกิจและการสร้างคณุคา่ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ดงันี \ 

• การยึดมัWนในหลักกํากับดูแลกิจการทีW ดี การปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อกําหนดต่างๆ ทีAเกีAยวข้อง 

การต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการนํามาตรฐานการดําเนินงานในระดับสากลมาใช้ ซึAงมีการ

ดําเนินงานครอบคลมุถงึคูค้่า ผู้ รับเหมาและพนัธมิตรทางธรุกิจ 

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสีAยงในพื \นทีA

ปฏิบติังาน เพืAอเป็นข้อมลูในการจดัการด้านอาชีวอนามยัและทําให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางาน

อยา่งความปลอดภยั และมีการสง่เสริมความรู้และความตระหนกัด้านความปลอดภยัแก่พนกังาน คู่

ค้า ผู้ รับเหมาและพนัธมิตรทางธรุกิจ ผา่นเปา้หมาย 3 ประการ คือ การไมมี่อบุติัการณ์เกิดขึ \น การไม่

เกิดอบุติัการณ์ซํ \า และไม่มีการละเว้นในการปฏิบติัตามกฎ ข้อบงัคบั และมาตรฐานการปฏิบติังาน

ด้านความปลอดภยั 

• สิWงแวดล้อม การศกึษาและประเมินผลกระทบสิAงแวดล้อมก่อนดําเนินโครงการ เพืAอกําหนด

มาตรการปอ้งกนัและลดผลกระทบตอ่สิAงแวดล้อมทีAเหมาะสมในแตล่ะโครงการ โดยให้ความสําคญั

ในการบรูณาการเพืAอลดการใช้ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ การปอ้งกนั

ผลกระทบทีAแหลง่กําเนิด การลดและบรรเทาผลกระทบ และการจดัการสิAงแวดล้อมในโครงการ เพืAอ

ควบคมุให้เป็นไปตามทีAกฎหมายกําหนด สามารถรักษาคณุภาพสิAงแวดล้อมในบริเวณโครงการ

ควบคูไ่ปกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี \ยงัดําเนินการประเมินและทบทวนความเสีAยงด้าน

สิAงแวดล้อม กําหนดเปา้หมายและตวัชี \วดัทีAเหมาะสมเพืAอสง่เสริมให้เกิดการพฒันาอยา่งตอ่เนืAอง

ตลอดหว่งโซอ่ปุทาน 

• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ มีสว่นได้เสีย

อย่างเป็นระบบ และทบทวนอย่างสมํAาเสมอ ทั \งจากการจัดการประชุมชี \แจงและช่องทางรับข้อ

ร้องเรียน กําหนดกระบวนการรองรับและแก้ไขเมืAอได้รับข้อร้องเรียน เพืAอนํามาปรับปรุงการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

• การมีส่วนร่วมของชุมชน บริษัทฯ สร้างกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนทีAอยูใ่นพื \นทีAดําเนินธรุกิจ

ของบริษัทฯ อยา่งสมํAาเสมอ เพืAอให้เข้าใจถงึความต้องการทีAแท้จริง มีการปรับปรุงดําเนินงานอยา่ง
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เหมาะสม ดําเนินโครงการทีAมีสว่นในการพฒันาอยา่งยัAงยืน สร้างประโยชน์ให้แก่ชมุชนและสงัคม 

เพืAอทีAจะได้รับการยอมรับจากชมุชนอยา่งแท้จริง   

• การเคารพในสิทธิมนุษยชน การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายด้านสทิธิมนษุยชน 

ซึAง สอดคล้องกบัหลกัการคุ้มครองสทิธิมนษุยชนตลอดหว่งโซอ่ปุทาน ไมเ่ลือกปฏิบติัอนัเนืAองมาจาก

ความแตกตา่ง อาทิ ถิAนกําเนิด เชื \อชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา ความเชืAอ ความคิดเห็นทางการเมือง

และวฒันธรรมทีAแตกตา่ง เป็นต้น โดยการดําเนินงานทีAเกีAยวข้องกบัพนกังานนั \น กําหนดให้มี

นโยบายการจ้างงานและการให้ผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมโดยไมเ่ลือกปฏิบติั ควบคูไ่ปกบัการเปิด

โอกาสในการเรียนรู้ เสนอแนะข้อคิดเห็น พฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพและการเติบโตก้าวหน้า

ในสายอาชีพอยา่งเทา่เทียม นอกจากนี \บริษัทฯ ต้องการสนบัสนนุให้คูค้่า มีการดําเนินงานด้าน

แรงงานและการเคารพสทิธิมนษุยชนตามทีAกฎหมายกําหนด ลกูค้าของบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครอง

และการปฏิบติัทีAดีจากคณุภาพสนิค้าและบริการ ปกปอ้งข้อมลูกําหนดมาตรการปอ้งกนัและ

เยียวยากรณีทีAสนิค้าและบริการเป็นอนัตรายตอ่ลกูค้า มีการบริหารจดัการความสมัพนัธ์ลกูค้า รับ

ฟังข้อคิดเห็น และทบทวนข้อเสนอแนะเพืAอการปรับปรุงอยา่งสมํAาเสมอ 

• การเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ กําหนดเปา้หมายและตวัชี \วดัในการดําเนินการทีAชดัเจน มีการจดัทํา

ฐานข้อมลู เพืAอเปิดเผยกระบวนการบริหารจดัการและผลการดําเนินงานให้ผู้ มีสว่นได้เสียผา่นทาง

ช่องทางทีAเหมาะสมอยา่งสมํAาเสมอ เช่น รายงานเพืAอการพฒันาทีAยัAงยืน นอกจากนี \ยงัมีการ

ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกในตวัชี \วดัทีAสําคญัของบริษัทฯ 

 

4.8 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

 บริษัทฯ มีนโยบายทีAจะดําเนินธุรกิจทีAเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคม ให้ความสําคญักับการดแูล

รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิAนทีAหน่วยงานของบริษัทฯ ตั \งอยู่ และเป็นนโยบายของบริษัทฯ เช่นเดียวกนัทีA

จะยดึมัAนปฏิบติัตนเป็นพลเมืองทีAดี ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัทีAเกีAยวข้องอยา่งครบถ้วน มุง่มัAนทีAจะใช้ความ

พยายามอยา่งตอ่เนืAองทีAจะดําเนินการยกระดบัคณุภาพของสงัคม ทั \งทีAดําเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชมุชน 

 เพืAอเสริมนโยบายข้างต้น บริษัทฯ จะดําเนินการคืนกําไรสว่นหนึAงให้แก่กิจกรรมทีAมีสว่นสร้างสรรค์สงัคม

อย่างสมํAาเสมอ  และจะดําเนินการปลกูฝังจิตสํานึกของพนกังานทุกระดบัให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่าง

จริงจงัและตอ่เนืAอง เพืAอให้ดํารงอยูเ่ป็นวฒันธรรมองค์กรทีAดีตลอดไป 

 บริษัทฯ มุ่งสร้างสมดลุระหวา่งการเติบโตทางธุรกิจ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและสิAงแวดล้อม ทั \ง

ในและนอกกระบวนการผลติของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบติัดงันี \ 

• ดําเนินกิจกรรมการผลิตในทกุขั \นตอนด้วย “ความใสใ่จและคํานึงถึงความรับผิดชอบ” ต่อผู้ มีสว่นได้

เสียทกุกลุ่ม ถกูต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย และได้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในการดําเนินธรุกิจ ตลอดจนเป็นพลเมืองทีAดีในทกุพื \นทีAทีAเราดําเนินธรุกิจ 
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• พฒันาชมุชนและสงัคมรอบข้าง โดยมุง่ตอบสนอง “ความต้องการทีAแท้จริงของชมุชน” เปิดโอกาสให้

สมาชิกในชุมชนได้มี “ส่วนร่วม” เพืAอยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ \นทั \งในด้านระบบ

โครงสร้างพื \นฐาน สาธารณปูโภค อาชีพ และการศกึษา ตลอดจนรักษาวฒันธรรมและประเพณีอนัดี

งามของท้องถิAน 

• ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม (ระดบัองค์กร) ซึAงอยู่นอกเหนือจากการพฒันาชมุชน เน้น

ส่งเสริม “การศึกษาและการเรียนรู้” ให้กบัเด็กและเยาวชน ซึAงถือเป็นรากฐานสําคญัในการพฒันา

สงัคมและประเทศชาติอยา่งยัAงยืน 

 
4.9 การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภบิาลและจริยธรรมธุรกจิ 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายต่อผู้ มีสว่นได้เสียครอบคลมุทกุกลุม่ไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล นอกจากนั \นยงั

ได้กําหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจจากผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ผ่าน

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและเลขานกุารกรรมการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหาพร้อมทั \งจดัให้

มีการรายงานการรับข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหารับทราบในทุกไตรมาสเพืAอสรุป

รายงานแก่คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มุง่มัAนทีAจะรักษาแนวทางการปฏิบติัขององค์กรทีAมีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลสําหรับผู้ มีสว่นได้

เสียทกุกลุ่ม ดงัทีAระบุไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ จึงได้ประกาศนโยบายการรับข้อร้องเรียน

และการให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน (Whistleblower Policy) เพืAอเป็นกลไกสําหรับพนกังานให้สามารถแจ้งข้อ

ร้องเรียนเกีAยวกบับรรษัทภิบาลและจริยธรรมธรุกิจอยา่งมีประสทิธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัทจะรักษา

ข้อมลูทีAได้จากการรายงานดงักลา่วไว้เป็นความลบั  นโยบายนี \จดัทําขึ \นเพืAอให้พนกังานทีAพบเห็นการกระทําทีAฝ่า

ฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สามารถรายงานการกระทําดงักล่าวได้โดยพนักงาน

ผู้รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ 

ช่องทางในการแจ้งเรืAองร้องเรียน 

พนกังานสามารถแจ้งเรืAองร้องเรียนผา่นช่องทาง ดงันี \ 

o จดหมาย สง่ถงึ เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ชั \น 26 อาคารธนภมิู  

1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

o เวบ็ไซต์ www.banpupower.com/complaints_handling  

o เวบ็ไซต์ภายในของบริษัท: http://portal.banpu.co.th : BPP Whistleblower   

o จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ GNCchairman@banpupower.co.th และ/หรือ 

bpp_comsec@banpupower.co.th 
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ผู้ รับข้อร้องเรียน  

1. ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

2. เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

4.10 การปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกจิ  

บริษัทมีนโยบายทีAจะติดตามความก้าวหน้าของคู่มือจริยธรรมธุรกิจในระดบัสากล และทําการปรับปรุง

คูมื่อจริยธรรมธรุกิจเป็นระยะๆ เพืAอให้มีความทนัสมยัและเหมาะสมตลอดเวลา 

 

5. การดูแลให้มีการปฏบัิตติามจริยธรรมธุรกจิ  

 บริษัทฯ  กําหนดให้เป็นหน้าทีAและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนทีAจะต้อง

รับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบติัตามนโยบายและข้อปฏิบติัตามทีAกําหนดไว้ในคู่มือ จริยธรรมธุรกิจนี \อย่าง

เคร่งครัด มิใช่การปฏิบติัตามความสมคัรใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบติัทีAกําหนดขึ \นนี \ ผู้บริหาร

ทกุระดบัในองค์กร จะต้องดแูลรับผิดชอบและถือเป็นเรืAองสําคญัทีAจะดําเนินการให้พนกังานภายใต้สายบงัคบั

บญัชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบติัตามคูมื่อจริยธรรมธรุกิจอยา่งจริงจงั 

 

6. การควบคุมภายในและการปฏบัิตติามนโยบายและกฎระเบียบภายในองค์กร 

เพืAอให้การดําเนินงานของทุกหน่วยงานสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และคู่มือการ

ปฏิบติังานทีAกําหนดไว้ บริษัทฯ จึงจัดให้มีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายในของ

หน่วยงานภายในองค์กรอย่างสมํAาเสมอและได้ดําเนินการตามกรอบแนวทางปฏิบติัด้านการควบคมุภายในของ 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึAงมีองค์ประกอบ 5 ด้าน 

ได้แก่ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสีAยง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการ

สืAอสารข้อมลู และระบบการติดตาม 

ทั \งนี \ บริษัทฯ ได้จดัตั \งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกํากบัดแูลการปฏิบติังานตามกฎหมาย

ทีAแยกเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและกํากับดูแลการปฏิบติังานตาม

กฎหมาย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพืAอทําหน้าทีAสอบทานความเพียงพอและความมี

ประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในและการกํากบัดแูลการปฏิบติังานตามกฎหมายขององค์กร 
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2. ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ พ.ศ. 2559  

3. หลกัการกํากบัดแูลกิจการทีAดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 

4. หลกัการกํากบัดแูลกิจการทีAดี 15 ข้อ: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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6. รายงานการกํากบัดแูลกิจการทีAดี: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7. คูมื่อกรรมการบริษัทจดทะเบียน: สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

8. หลกัเกณฑ์การประเมินสถานภาพบรรษัทภิบาล: สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

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. แนวปฏิบติัวา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560 

13. แนวปฏิบติับริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) วา่ด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 

ปรับปรุงครั \งทีA 2 พ.ศ. 2562 

14. กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) พ.ศ. 2560 

15.  กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั \งทีA 3 พ.ศ. 2562 บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ 

จํากดั (มหาชน) 

16. กฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) พ.ศ. 2559 

17. กฎบตัรคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน พ.ศ. 2558 บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)  

18. กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) พ.ศ. 2561  

19. กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา พ.ศ. 2558 ปรับปรุงครั \งทีA 1 พ.ศ. 2562 บริษัท บ้านป ู

เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน)  

 

 

 

 


