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ข้อมูลบริษทั
บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
วิ สยั ทัศน์ (Vision)
“มุ่ งสู่บริษัทนวัตกรรมสีเขียวด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ทีมีบรรษัทภิบาลทีดี ดํ าเนิ นธุ รกิจทีเป็ นมิตรต่ อสัม คมและ
สิงแวดล้อมอย่างยังยืน”
พันธกิ จ

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ชวี ภาพสีเขียว เพือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้า
สร้างคุณค่าให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสิงแวดล้อมอย่างยังยืน
ยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี พัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรูใ้ นองค์กรทีมีความสุข
วัฒนธรรมพนักงาน
ร่วมสร้างสรรค์สงใหม่
ิ
พร้อมใจเปลียนแปลง แสวงหาความเป็ นเลิศ ก่อเกิดการพัฒนา นําพาสูค่ วามยังยืน
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ARTEVE เป็ นหลักการพืน; ฐาน 6 ประการของหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ประกอบด้วย

A ccountability
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทํา

R esponsibility
สํานึกต่อหน้าทีความรับผิดชอบ

T ransparency
โปร่งใส เปิ ดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้

E quitable Treatment
ปฏิบตั ติ ่อผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน

V ision to Create Long Term Value
มีวสิ ยั ทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิมแก่กจิ การในระยะยาว

E thics
มีคุณธรรมและจริยธรรม
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นโยบายการกํากับดูแลกิ จการที>ดี
บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
คณะกรรมการบริษัท บางจากไบโอฟู เอล จํากัดมีความมุ่ งมันทีจะบริหารงานขององค์กร โดยยึด หลัก
บรรษัทภิบาลทีดี จึงกําหนดนโยบายกลไกการบริหาร และระบบกํากับดูแลเพือให้การดําเนินงานขององค์กรดําเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีวางไว้ บนแนวทางการดําเนินธุรกิจทียึดมันในความ
โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย รวมทัง; ยึดมันในความรับผิดชอบต่อสังคมเพือประโยชน์ส่วนรวม โดย
แบ่งเป็ น @A หมวด ดังนี;
หมวดที @ - จรรยาบรรณทางธุรกิจ
หมวดที C - การต่อต้านคอร์รปั ชัน
หมวดที D - คณะกรรมการบริษทั
หมวดที 4 - ฝ่ ายบริหาร
หมวดที F - ระบบการบริหารความเสียง และการตรวจสอบภายใน
หมวดที G - สิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และบทบาทของบริษทั ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
หมวดที H - การเปิ ดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
หมวดที I - ข้อพึงปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
หมวดที J - จรรยาบรรณของการจัดหา
หมวดที @A - ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิงแวดล้อมและพลังงาน
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หมวดที่ 1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษทั ฯ จะดําเนิ นธุรกิ จโดยยึดมันคุ
> ณธรรม จริ ยธรรม บริ หารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิ ดชอบ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
แนวปฏิ บตั ิ
N. ความโปร่งใสและการเปิ ดเผยข้อมูล
การบริหารงาน การบันทึกบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงิน มีการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์อย่างสมําเสมอตามมาตรฐานสากล รวมทัง; มีการเปิ ดเผยข้อมูลทีถูกต้อง ชัดเจน เป็ นปั จจุบนั
เพือความเชือมันของผูถ้ อื หุน้ และเจ้าหนี;ทเกี
ี ยวข้อง
P. การปฏิ บตั ิ ต่อผูเ้ กี>ยวข้องทุกฝ่ ายอย่างยุติธรรม
มีความมุ่งมันในการปฏิบตั ติ ่อผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ าย ทัง; ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี; พนักงานและสังคมโดยรวม
อย่างยุตธิ รรม ให้ความเท่าเทียมและปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือรายย่อย
โดยเท่าเทียมกัน
Q. การบริหารความเสี>ยง
จัดให้มกี ารบริหารความเสียงทีเกียวข้องกับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
และยึดมันปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คําสังต่างๆ อย่างสัมพันธ์กบั กรอบการควบคุมภายในทีดี
โดยวิเคราะห์ความเสียงของการดําเนินธุรกิจ กําหนดระดับความสําคัญของความเสียง มาตรการควบคุม
เพือลดอัตราความเสียงให้เหลือน้อยทีสุด
R. มุ่งมันในความเป็
>
นเลิ ศ
ส่งเสริมการปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลในทางทีดีกว่าเสมอแก่บุคคลทุกฝ่ าย โดยผลักดันทุกหน่ วยงานให้มุ่งเน้นพัฒนา
ตนเองสูค่ วามเป็ นเลิศตลอดเวลา
T. ยึดมันในความรั
>
บผิดชอบต่อสังคม
ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหน้าทีและความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม สิงแวดล้อม และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็ นอยู่ทดีี ขน;ึ ของสังคมไทย
U. จัดให้มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร
คุณธรรมและจริยธรรมเป็ นปั จจัยสําคัญของหลักบรรษัทภิบาลของบริษทั ฯ อันเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นทุก
ระดับขององค์กร ตัง; แต่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ เนืองจากคณะกรรมการตระหนักดีว่าองค์กร
ทีปราศจากคุณธรรมและจริยธรรม ไม่สามารถดํารงความยังยืนอยู่ในธุรกิจได้
7. ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ
ดําเนิน ธุร กิจ โดยยึด มันในการต่ อต้า นทุ จริตทุ กรูปแบบ และปฏิบ ัติตามนโยบายการต่ อต้านคอร์ร ัปชัน
(หมวดที C) อย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มกี ระบวนการบริหารความเสียงและตรวจสอบ เพือป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ตลอดจนสนับสนุ นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้ยดึ มันใน
ความซือสัตย์สจุ ริตและถูกต้องชอบธรรม
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หมวดที่ 2 การตอตานคอรรัปชั่น
กรรมการ ผู้ บ ริ หาร และพนั ก งานจะไม่ ก ระทํ า หรื อ สนั บ สนุ น การทุ จ ริ ตหรื อ คอร์ ร ัป ชั น>
ไม่ ว่ ากรณี ใดๆ และจะปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรการต่ อต้ านคอร์ร ปั ชัน> อย่ างเคร่งครัด รวมถึ งจัดให้ มีโครงสร้าง
ผูร้ บั ผิดชอบและระบบการบริหารความเสี>ยง และการตรวจสอบภายในเพื>อป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
หรือคอร์รปั ชันภายในองค์
>
กร
แนวปฏิ บตั ิ
การทุจริตหรือคอร์รปั ชัน : การปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั ใิ นตําแหน่งหน้าทีหรือใช้อาํ นาจในตําแหน่งหน้าที
โดยมิชอบ การฝ่ าฝื นกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพือการแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้
ทัง/ นี/ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สนิ รวมถึงประโยชน์อนใดกั
ื
บเจ้าหน้าทีของรัฐหรือบุคคล
อืนใดทีทําธุรกิจกับบริษทั ฯ เป็ นต้น
การช่วยเหลือทางการเมือง : การช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือรูปแบบอืนเพือสนับสนุ นกิจกรรมทาง
การเมือง เช่น การให้กูเ้ งิน การสนับสนุ นบุคลากร การให้สงของหรื
ิ
อบริการ การโฆษณาเพือส่งเสริมหรือสนับสนุ น
พรรคการเมือ ง การซื/อบัต รเข้าชมงานเพือระดมทุน หรือ บริจ าคเงินแก่องค์กรทีมีค วามสัมพันธ์ใ กล้ชิดกับ พรรค
การเมือง เป็ นต้น
N. ความเป็ นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง
• บริษท
ั ฯ เป็ นองค์กรธุรกิจทีเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย บริษทั ฯ ไม่มแี นวปฏิบตั ทิ จะให้
ี การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
• กรรมการ ผูบ
้ ริหาร หรือพนักงานมีสทิ ธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดําเนินการใดๆ ทีทํา
ให้บริษทั ฯ สูญเสียความเป็ นกลางหรือได้รบั ความเสียหายจากการเข้าไปมีสว่ นเกียวข้องทางการเมือง
• กรรมการ ผูบ
้ ริหาร หรือพนักงานจะไม่ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษทั ฯ รวมถึงใช้ทรัพยากรใดๆ
ของบริษทั ฯ เพือดําเนินการดังกล่าว
P. การบริจาคเพื>อการกุศลและเงิ นสนับสนุน
บริษทั ฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพือการพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กบั
ชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพือการกุศลซึงต้องนํ าไปใช้สําหรับสาธารณกุศล
เท่า นัน; รวมถึง เงินสนับสนุ นเพือธุ รกิจของบริษัท ฯ ไม่ไ ด้ใ ช้เป็ นข้อ อ้างสํา หรับ การคอร์รปั ชัน โดยมีเอกสาร
หลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบบริษทั ฯ
Q. การเลี[ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จา่ ยอื>นๆ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานไม่พงึ รับหรือให้การเลีย; งรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอืนใดทีเกินความจําเป็ น
และไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าทีของรัฐหรือบุคคลทีทําธุรกิจกับบริษัทฯ หากได้รบั ของขวัญทีมีมูลค่าเกินปกติวสิ ยั
ในโอกาสตามประเพณีนิยม ให้พนักงานปฏิเสธไม่รบั และรายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชัน; เพือทราบ
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โครงสร้าง

บริ ษทั บางจากคอร์ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษทั

กรรมการผูจ้ ดั การ/
ผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายผลิต

ฝ่ ายตลาด

สํานักตรวจสอบภายใน

ส่วนยุทธศาสตร์และบริหาร
ความเสีย' งองค์กร

ฝ่ ายการเงินและบริหาร

คณะกรรมการบริษทั
• คณะกรรมการบริษท
ั มีหน้าทีปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนํามาตรการ
ต่อต้านคอร์รปั ชันไปปฏิบตั ิ
ส่วนยุทธศาสตร์และบริหารความเสียงองค์กรของบริษทั บางจากคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
• ส่ว นยุ ทธศาสตร์แ ละบริห ารความเสียงองค์ก รของบริษัท บางจากคอร์ปอเรชัน จํา กัด (มหาชน) ทํา หน้ า ที
ประสานงาน ประเมินผล ให้มกี ารดําเนินการตามแผนพัฒนา
• ประสานงานและสนับสนุ นผูบ
้ ริหาร พนักงานและหน่วยงานต่างๆ ในการดําเนินกระบวนการบริหารความเสียง
ให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนือง รวมถึงการประเมินความเสียงด้านคอร์รปั ชันทีอาจเกิดขึน; กับบริษทั ฯ
สํานักตรวจสอบภายในของบริษทั บางจากคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
• สํานักตรวจสอบภายในของบริษท
ั บางจากคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ทําหน้าทีตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของทุกหน่ วยงานให้เป็ นไปตามระเบียบทีวางไว้ รวมทัง; ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
มาตรการปฏิ บตั ิ
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานมีหน้าทีปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีและการต่อต้านคอร์รปั ชัน
โดยคณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนํามาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันไปสือสารและปฏิบตั ิ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึงฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีและการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน จะมีโทษตามกฎหมายและ/หรือระเบียบของบริษทั ฯ แต่ทงั ; นี; บริษัทฯ จะไม่ลดตําแหน่ ง ลงโทษหรือ
ให้ผลทางลบต่อผูท้ ปฏิ
ี เสธการคอร์รปั ชัน แม้ว่าการกระทํานัน; จะทําให้บริษทั ฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
3. บริษทั ฯ สือสารนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีและมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนภายในบริษทั ฯ ผ่านสํานักตรวจสอบภายในของบริษทั บางจากคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เพือ
นํามาตรการไปปฏิบตั ิอย่างจริงจังและเพือให้มนใจว่
ั าฝ่ ายสนับสนุ นและดําเนินงานมีทรัพยากรและบุคลากรทีมี
ทักษะเพียงพอต่อการนํามาตรการมาปฏิบตั ิ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
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4. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกําหนดวงเงิน ตารางอํานาจอนุ มตั ิ วัตถุ ประสงค์และผู้รบั ซึงต้องมี
เอกสารหลักฐานทีชัดเจนประกอบ เพือป้ องกันไม่ให้มกี ารช่วยเหลือทางการเมือง รวมถึงเพือให้มนใจว่
ั าการ
บริจ าคเพือการกุศลไม่ได้เป็ นไปเพือการคอร์รปั ชัน เงินสนับสนุ นเพือธุรกิจไม่ได้ใ ช้เป็ นข้ออ้างสําหรับการ
คอร์รปั ชัน และการเลี;ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอืนๆ เป็ นไปตามนโยบาย พร้อมทัง; มีกระบวนการ
ตรวจสอบจากสํานักตรวจสอบภายในของบริษทั บางจากคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
5. บริษทั ฯ จัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบงานขายและการตลาด รวมถึงงานจัดซือ; และทําสัญญาเกียวกับความเสียง
ต่ อการเกิดคอร์รปั ชันอย่างสมําเสมอ เพือให้เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบจัดซื;อฯ โดยสํานัก
ตรวจสอบภายในของบริษัท บางจากคอร์ปอเรชันจํากัด (มหาชน) จะให้ความเห็นและติดตามวิธกี ารแก้ไขที
เหมาะสม
6. บริษทั ฯ จัดให้มกี ระบวนการบริหารบุคลากรทีสะท้อนถึงความมุ่งมันของบริษทั ฯ ต่อมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน
ตัง; แต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลือนตําแหน่ง
7. บริษทั ฯ จัดให้มกี ารควบคุมภายในครอบคลุมทัง; ด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการ
อืนภายในบริษทั ฯ ทีเกียวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน
8. บริษัทฯ จัดให้มกี ารบริหารความเสียงเพือป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ โดยวิเคราะห์
ความเสียงของการดําเนินธุรกิจ กําหนดระดับความสําคัญของความเสียง และมาตรการทีเหมาะสมกับความเสียง
ทีประเมินได้ พร้อมทัง; ติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสียงอย่างสมําเสมอ
9. บริษทั ฯ จัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเพือให้เกิดความมันใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสียง
ทีกําหนดขึน; ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้ าหมายทีวางไว้ได้ รวมทัง; ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่ วยงานให้
เป็ นไปตามข้อกําหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คาํ แนะนําในการพัฒนาระบบการ
ปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดี
10. บริษัทฯ จัดให้มาตรการปฏิบตั นิ ;ีได้รบั การจัดทําเป็ นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพือให้สอดคล้องตาม
นโยบายและระเบียบของบริษทั ฯ
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มมี าตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือ
พฤติกรรมทีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ ของบุคคลในองค์กร ทัง; จากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอืน
รวมถึงรายงานทางการเงินทีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในทีบกพร่อง และกลไกในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
เพือให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิงขึน;
เรืองทีรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
- การกระทําผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษทั ฯ หรือการทําผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
- ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในทีบกพร่อง
- เรืองทีมีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชือเสียงของบริษทั ฯ
ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ico@bangchak.co.th
จดหมายธรรมดา
สํานักตรวจสอบภายใน
บริษทั บางจากคอร์ปอเรชันจํากัด (มหาชน)
เลขที 210 ถนนสุขมุ วิท 64 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร : 0-2335-4566
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
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กลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
- จัดทําระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผูแ้ จ้งเบาะแส และกําหนดบทลงโทษ สําหรับเจ้าหน้าทีผูร้ บั ผิดชอบ
ข้อมูลดังกล่าวเมือข้อมูลถูกเปิ ดเผย
- การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระทําได้โดยผูบ้ ริหารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เท่านัน;
- ถือเป็ นหน้าทีของผูบ้ งั คับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผูท้ ถูี กร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสังการทีสมควร
เพือคุ้มครองผู้ร้อ งเรียน พยานและบุคคลทีให้ข้อ มูลในการสืบสวนสอบสวนมิใ ห้ต้อ งรับภยันตรายและความ
เดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนืองมาจากการร้องเรียน การเป็ นพยานหรือการให้ขอ้ มูล
การสอบถามหรือเสนอแนะ
หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อเสนอแนะเกียวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีและการต่อต้านคอร์รปั ชัน
สามารถติดต่อได้ที สํานักเลขานุการคณะกรรมการบริษทั บริษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
สายด่วน CG Hotline : dAFA

นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
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หมวดที่ 3 คณะกรรมการบริษัท
กรรมการพึงปฏิ บตั ิ หน้ าที>ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื>อสัตย์สุจริต และเป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติ ที>ประชุมผูถ้ อื หุ้น รวมถึงมีบทบาทในการ
กํากับดูแลกิ จการเพื>อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ อันนําไปสู่ความเจริญเติ บโตและเพิ> มมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุ้น
ระยะยาว โดยรับผิดชอบผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที>ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอื>น รวมถึงเป็ นอิ สระจากฝ่ ายจัดการ
แนวปฏิ บตั ิ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั และการแต่งตัง[
1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 คน ซึงแต่งตัง; และถอดถอนโดยอํานาจทีประชุมใหญ่
ผูถ้ อื หุน้ และมีคุณสมบัตติ ามทีกฎหมายและข้อบังคับบริษทั ฯ กําหนด
2) คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานกรรมการ และคณะกรรมการอาจจะแต่งตัง; กรรมการ
หรือบุคคลใดเป็ นผู้จดั การของบริษัท และอาจมอบหมายให้ผู้จดั การของบริษัทนี;มอี ํานาจใดๆ ตามที
คณะกรรมการมีภายใต้ขอ้ ตกลงและเงือนไขและข้อจํากัดตามทีคณะกรรมการจะเห็นสมควร หรืออาจ
ยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลียนแปลงอํานาจดังกล่าวนัน; เป็ นครัง; คราวได้ ในกรณีทผูี ด้ ํารงตําแหน่ ง
ผูจ้ ดั การของบริษทั เป็ นกรรมการบริษทั ให้เรียกว่ากรรมการผูจ้ ดั การ
3) การแต่งตัง; กรรมการเป็ นไปตามวาระทีกําหนดไว้โดยเจาะจง โดยเน้นมีความโปร่งใส และชัดเจน ทัง; นี;
การเสนอชือกรรมการเพือการเลือกตัง; จะต้องมีขอ้ มูลประวัตขิ องบุคคลนัน; และมีรายละเอียดทีเพียงพอ
ชัดเจน เพือประโยชน์ในการคัดสรร
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษทั
1)
2)
3)
4)

มีคุณสมบัตทิ ไม่
ี ขดั ต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มีภาวะผูน้ ํา วิสยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัตกิ ารทํางานทีดี
เป็ นผูท้ มีี ความสนใจในกิจการของบริษทั ฯ และสามารถอุทศิ เวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
ต้องเป็ นผูท้ ไม่
ี ประกอบการค้าขายใดๆ อันมีสภาพเป็ นอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับการค้าขาย
ของบริษทั ไม่ว่าทําเพือประโยชน์ตนหรือเพือประโยชน์ผูอ้ นื หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนไม่จํากัดความรับผิด
ในห้างค้าขายอืนซึงประกอบกิจการมีสภาพเป็ นอย่างเดียวกัน และแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดย
มิได้รบั ความยินยอมของทีประชุมใหญ่ของผูถ้ อื หุน้

การสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการนัน; บริษัทฯ จะให้ความสําคัญกับบุคคลทีมี ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์
มีประวัติการทํางานทีดี และมีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ กว้างไกล รวมทัง; มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
มีทศั นคติทดีี ต่อองค์กร สามารถอุทศิ เวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการ
ของบริษัท ฯ นอกจากนี; ยัง จะคํ า นึ ง ถึง คุ ณ สมบัติทีเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ องค์ป ระกอบและ
โครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ อีกด้วย โดยมีกระบวนการทีโปร่งใส สร้าง
ความมันใจให้แก่ผถู้ อื หุน้
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

ฉบับปรับปรุงปี 2560

บทบาท หน้ าที> และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1) กรรมการใหม่ตอ้ งเข้ารับการปฐมนิเทศความรูเ้ กียวกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
C) ปฏิบตั ิหน้ าทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติทประชุ
ี
ม
ผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และมีความรับผิดชอบ
เป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย (Accountability to Shareholders)
3) กําหนดและแต่งตัง; คณะผู้บริหารซึงเสนอชือโดยผู้ถือหุ้น ตลอดจนกําหนดขอบเขตหน้ าทีและความ
รับผิดชอบของคณะผูบ้ ริหาร
4) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ (Direct) และกํากับควบคุมดูแล (Monitoring
and Supervision) ให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษทั ฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกํากับดูแลกิจการทีดี เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
กิจการและความมังคังสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)
5) ติด ตามการดํ า เนิ น กิจ การของบริษัท ฯ ตลอดเวลาและตระหนั ก ถึง การปฏิบ ัติต ามกฎหมายและ
ข้อกําหนดในสัญ ญาทีเกียวข้องของบริษัท ฯ โดยกําหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนเรืองทีสําคัญอืนๆ ของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง;
เพือให้การดําเนินกิจการของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
6) รายงานให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสมําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง รวมถึง
แนวโน้มในอนาคตขององค์กรทัง; ในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
7) ดําเนินการให้บริษัทฯ มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีมีประสิทธิผลและเชือถือได้
8) ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีเป็ นประจําอย่างสมําเสมอ
9) มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการเรืองการบริหารความเสียง โดยจัดให้มแี นวทางและมาตรการบริหาร
ความเสียงทีเหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสมําเสมอ
10) ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเท่าเทียม
@@) ในกรณีทจํี าเป็ น คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากทีปรึกษาภายนอกเกียวกับ
การดําเนินกิจการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
@C) จัดให้มบี ทบัญญัตเิ กียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ
จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพือเป็ นแนวทางปฏิบตั ภิ ายในองค์กร
13) เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ทีเกียวกับกรรมการ
หรือหลักสูตรจากสถาบันอืนใดเพือเพิมทักษะความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
@d) กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) ได้ไม่เกิน F บริษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
@) คณะกรรมการกําหนดให้มกี ารประชุมอย่างสมําเสมอ อย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครัง; หรือเมือใดก็ตามที
มีเหตุจาํ เป็ นและสมควร
C) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือกรรมการจํานวน 2 ท่านใดๆ ส่งหนังสือนัด
ประชุมให้แก่กรรมการทัง; หมดไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยส่งทางไปรษณีย์หรือโทรสาร
เพือให้มเี วลาเพียงพอทีจะศึกษา พิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรืองต่างๆ ในการประชุม
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3)
d)

F)
G)

H)
I)

คณะกรรมการ เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นเร่งด่วนเพือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ฯ อาจแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธอี นและกํ
ื
าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน;
การประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง; ควรมีกรรมการเข้าร่วมเกินกึงหนึงของจํานวนกรรมการทัง; หมด
ประธานกรรมการเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบในการจัดเรืองทีจะเข้าวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือ
กับฝ่ ายบริหาร ทัง; นี;ฝ่ายบริหารจะพิจารณาคําขอของกรรมการบางท่านทีจะบรรจุเรืองอืนทีสําคัญเป็ น
วาระการพิจารณาในการประชุมครัง; ต่อไป
ประธานกรรมการมีหน้าทีจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอทีฝ่ ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูลเพือการ
อภิปรายและเพียงพอสําหรับคณะกรรมการทีจะอภิปรายในประเด็นทีสําคัญ
ในการประชุม ประธานกรรมการเป็ นผูก้ ล่าวสรุปประเด็นสําคัญของวาระการประชุมเพือการพิจารณา
ของกรรมการ พร้อมทัง; สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น เพือประมวล
ความคิดเห็นและสรุปเป็ นมติทประชุ
ี ม
ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึงมีสว่ นได้เสียในเรืองทีพิจารณา ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงและ
ต้องไม่อยู่ในทีประชุมในวาระดังกล่าว
กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศ คําปรึกษาและบริการต่างๆ ทีจําเป็ นเกียวกับการดําเนินงาน
ของบริษทั ฯ จากฝ่ ายบริหาร และสามารถขอความเห็นทีเป็ นอิสระจากทีปรึกษาภายนอกได้

การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การกํา หนดค่า ตอบแทนกรรมการนัน; บริษัทฯ จะคํานึ งถึง ความเหมาะสมกับ ภาระหน้ าที ความ
รับผิดชอบทีได้รบั มอบหมาย เพียงพอทีจะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบตั ิหน้าทีให้
บรรลุเป้ าหมายและทิศทางธุรกิจบริษทั ทีกําหนด โดยมีกระบวนการทีโปร่งใส สร้างความมันใจให้แก่
ผูถ้ อื หุน้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นค่าเบีย; ประชุมต่อครัง; ทีมาประชุม ซึงได้กําหนดให้อยู่ในระดับที
เทียบเคียงได้กบั ทีปฏิบตั กิ นั ในอุตสาหกรรมและธุรกิจทีมีขนาดใกล้เคียงกัน
วาระการดํารงตําแหน่ ง
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง; ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการทีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับส่วน 1 ใน 3 ซึงกรรมการทีออก
ตามวาระนัน; อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ล้มละลาย หรือตกเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถตามมาตรา 115d แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4) ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติถอนกรรมการตามมาตรา 1156 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
5) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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หมวดที่ 4 ฝายบริหาร
ผู้บ ริ หารปฏิ บ ตั ิ หน้ าที> ด้วยความรับ ผิ ดชอบ ระมัดระวัง ซื> อสัตย์สุจริ ต และเป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษัทฯ และมติ คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนมติ ที>ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ ือหุ้นอย่างดีที>สุด
แนวปฏิ บตั ิ
ข้อกําหนดของคณะกรรมการเรือ> งขอบเขต หน้ าที> ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการได้กาํ หนดบทบาท หน้าที ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร ดังนี;
1) ดํา เนิ นกิจการและบริห ารงานประจํา วัน ของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้ าหมาย
ข้อบังคับและระเบียบบริษทั ฯ ทีคณะกรรมการบริษทั กําหนด
2) ดําเนินกิจการและบริหารงานให้เป็ นไปตามมติทประชุ
ี
มคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณทีได้รบั อนุ มตั ิ
อย่างเคร่งครัด ซือสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ อย่างดีทสุี ด
3) รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดําเนินงานตามมติ และผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ทีสําคัญ
ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างต่อเนืองเป็ นประจําอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครัง;
4) ดํา เนิ นกิจการต่ า งๆ ของบริษัท ฯ ให้เป็ นไปตามหลัก การกํากับดูแลกิจ การทีดีทีคณะกรรมการได้
กําหนดไว้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
5) ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษทั ฯ ไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผอู้ นื
6) มีหน้าทีเข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีเกียวเนืองกับการดําเนินกิจการและการบริหารงานประจําวันด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ เพือให้มคี วามรอบรู้ และเพิมทักษะความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
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หมวดที่ 5 ระบบการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการบริ หารความเสี>ยง เพื>อให้การดําเนิ นงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึง
ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที>เกี>ยวข้อง และลดความเสี>ยงด้านการทุจริต โดยมีระบบการตรวจสอบ
ภายในเพื>อให้เกิ ดความมันใจว่
> าระบบที>มีช่วยให้บรรลุตามเป้ าหมายที>วางไว้ได้
แนวปฏิ บตั ิ
• ระบบการบริหารความเสียง
1. นโยบายการบริหารความเสี>ยงทัง[ องค์กร
1.@

บริษทั ฯ กําหนดให้ผูบ้ ริหารและพนักงานในหน่ วยงานต่างๆ เป็ นผู้ดูแลความเสียง โดยจะต้องมี
บทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสียงขององค์กร และมีความเข้าใจในหน้าที
ความรับผิดชอบทีเกียวข้องกับการบริหารความเสียง

@.2

จัดให้มกี ระบวนการบริหารความเสียงทีมีประสิทธิภาพในทุกขัน; ตอนของการดําเนินงาน ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือช่วยเพิมโอกาสแห่งความสําเร็จและลดความไม่แน่ นอนในผลการ
ดําเนินงานโดยรวม

@.3

ดําเนินการและสนับสนุ นการบริหารความเสียงให้ประสบความสําเร็จทัวทัง; องค์กร โดยการใช้
ทรัพยากรทีมีจาํ กัดอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบ่งชี; ประเมิน และบริหารความเสียงอย่างเหมาะสม

@.4

ส่ง เสริมและกระตุ้น ให้ก ารบริห ารความเสียงเป็ น วัฒ นธรรมองค์ก ร โดยให้ทุก คนตระหนัก ถึง
ความสําคัญของการบริหารความเสียง

2. โครงสร้างการบริหารความเสี>ยงทัง[ องค์กร
โครงสร้างการบริหารความเสียงทัง; องค์กร ประกอบด้วยกรรมการ ผูบ้ ริหารและหน่ วยงานทัง; หมดในองค์กร
โดยมีส่วนยุทธศาสตร์และบริหารความเสียงองค์กรของบริษัท บางจากคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ทํา
หน้าทีกํากับดูแลให้เกิดระบบการบริหารความเสียงทีมีประสิทธิภาพขึน; ในองค์กร มีความเข้าใจถึงความ
เสียงทีอาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร และสร้างความมันใจว่ามีการดําเนินการทีเหมาะสมเพือจัดการ
ความเสียงนัน; ๆ และมีนัก วางแผนกลยุ ท ธ์ข องบริษัท ฯ เป็ น ผู้ป ระสานงานและสนับ สนุ น ผู้บ ริห ารและ
หน่วยงานต่างๆ ในการดําเนินกระบวนการบริหารความเสียงให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนือง ดังนี;
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คณะกรรมการบริ ษทั

สายงานด้านธุรกิจ
พลังงานทดแทน

กรรมการผูจ้ ดั การ/
ผูจ้ ดั การ
นักวางแผน

ฝ่ ายผลิต

ฝ่ ายตลาด

บริ ษทั บางจากคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ส่วนยุทธศาสตร์และ
บริหารความเสีย' งองค์กร

ผูป้ ระสานงานบริหารความเสีย' ง

ฝ่ ายการเงินและบริหาร

3. กระบวนการบริหารความเสี>ยงทัง[ องค์กร
กระบวนการบริหารความเสียงทัง; องค์กรของบริษัทฯ ได้นําหลักการของ COSO Enterprise Risk
Management (COSO ERM) และ ISO 31000 มาประยุกต์ใช้ มีการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน จัดลําดับความ
เสียงทีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของกระบวนการทํางานของหน่วยงานหรือขององค์กรในแต่ละปี
มีการวิเคราะห์ประมวลผลจากแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจองค์กรระยะสัน; และระยะยาว แนวโน้มสถานการณ์
เศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยในปี ถดั ไป รวมถึงปั จจัยเสียงทัง; ภายในและภายนอกต่างๆ ข้อคิดเห็น
ต่างๆ จากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมถึงผลการบริหารความเสียงหรือปั จจัยเสียงทีเหลืออยู่จากปี
ก่อนหน้า จากนัน; มีการกําหนดแนวทาง มาตรการทีใช้ในการควบคุมบริหารความเสียงและติดตามความ
เสียงเพือสามารถจัดการความเสียงให้อยู่ในระดับทีองค์กรยอมรับได้ และสร้างความมันใจในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ทกํี าหนดไว้
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• ระบบการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในเป็ นสิงทีจําเป็ นและสําคัญในการบริหารงานขององค์กร เนืองจากการตรวจสอบภายใน
ถือเป็ นส่วนหนึงของการกํากับดูแลกิจการทีดี ทีช่วยให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการการบริษัท และฝ่ ายบริหาร
เกิดความมันใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในทีองค์กรกําหนดขึน; สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายทีวาง
ไว้ได้
บริษัทฯ จึงได้ให้สํานักตรวจสอบภายใน บริษัท บางจากคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นหน่ วยงาน
อิสระ ทําหน้ าทีให้คําปรึก ษาและตรวจสอบระบบการควบคุมทีมี ว่ามีการปฏิบ ัติจริงอย่างเหมาะสมและ
สมําเสมอ รวมทัง; ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่ วยงานให้เป็ นไปตามข้อกําหนด กฎ ระเบียบทีมีช่วย
ค้น หาข้อ บกพร่ อ ง จุ ด อ่ อ นและให้คํ า แนะนํ า ในการพัฒ นาระบบการปฏิบ ัติง านให้มีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล
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หมวดที่ 6 สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและบทบาทของบริษัท
ตอผูมีสวนไดเสีย
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
ผูถ้ ือหุ้นมีสิทธิ ในความเป็ นเจ้าของโดยใช้สิทธิ ผา่ นการแต่งตัง[ กรรมการเพื>อทําหน้ าที> แทนตนและมี
สิ ทธิ ตดั สิ นใจเกี>ยวกับการเปลี>ยนแปลงที>สาํ คัญ ซึ>งคณะกรรมการบริษทั ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิ ทธิ
ของผูถ้ ือหุ้นโดยส่งเสริมให้ผถู้ ือหุ้นใช้สิทธิ และจะไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นละเมิ ดหรือริ ดรอนสิ ทธิ ของผู้ถือ
หุ้น
แนวปฏิ บตั ิ
@) คณะกรรมการตระหนักถึงหน้าทีในการดูแลและคุม้ ครองให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั สิทธิพน;ื ฐาน อันได้แก่
• สิทธิได้รบั ใบหุน้ และสิทธิการโอน และได้รบั สารสนเทศทีเพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบทีเหมาะสมในการ
ตัดสินใจทีมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ และตนเอง
• สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือตัดสินใจในการเปลียนแปลงในนโยบายที
สําคัญของบริษทั ฯ และในสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทีคณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากทีประชุมผูถ้ อื หุน้
• สิทธิเลือกตัง; และถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง; ผูส้ อบบัญชีอสิ ระ
• สิทธิในส่วนแบ่งกําไร
C) ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั หนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกียวกับสถานที เวลา ทีบริษทั ฯ ได้จดั ไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจน
วาระการประชุม และข้อมูลทัง; หมดทีเกียวข้องกับเรืองทีต้องพิจารณา
D) ในวาระเลือกตัง; กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ สามารถเลือกตัง; กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยให้ผูถ้ อื หุน้ คนหนึงมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสียง
d) ประธานกรรมการ กรรมการและผูบ้ ริหารทีเกียวข้อง มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือตอบคําถาม
แก่ผถู้ อื หุน้
ความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ้น
ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รบั การปฏิ บตั ิ ที>เท่ าเที ยมกันและเป็ นธรรม ซึ> งคณะกรรมการบริ ษัทจะกํากับ
ดูแลให้ผถู้ ือหุ้นได้รบั การปฏิ บตั ิ และปกป้ องสิ ทธิ ขนั [ พืน[ ฐานเท่าเทียมกัน
แนวปฏิ บตั ิ
@) ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามจํานวนหุน้ ทีตนมี และมีความเท่าเทียมกันในสารสนเทศเกียวกับบริษทั ฯ
C) ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั สารสนเทศทีจําเป็ นอย่างเพียงพอและยุตธิ รรม ทันเวลา จากบริษทั ฯ และบริษทั ฯ ไม่แสดงความ
เอนเอียงกับผูถ้ อื หุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึง โดยการให้สารสนเทศทียังไม่เปิ ดเผย
D) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั การปฏิบตั โิ ดยยุตธิ รรม
บทบาทของบริษทั ต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริ ษั ท ฯ มี ค วามมุ่ ง มัน> ที> จ ะดู แ ลผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ตามสิ ทธิ ที> มี ต ามกฎหมายที> เ กี> ย วข้ อ ง ซึ> ง
คณะกรรมการบริษทั จะพิ จารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิ ดความร่วมมือระหว่างบริษทั ฯ กับผูม้ ีส่วนได้
เ สี ย ใ น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม มั ง> คั ง> ค ว า ม มั น> ค ง ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ ค ว า ม ยั ง> ยื น ข อ ง กิ จ ก า ร ต่ อ ไ ป
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แนวปฏิ บตั ิ
@) คณะกรรมการตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามทีกฎหมายกําหนด รวมถึงการเคารพหลักสิทธิ
มนุ ษยชนและการปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม และสนับสนุ นให้มกี ารร่วมมือกันระหว่างบริษทั ฯ กับผูม้ สี ่วน
ได้เสียในการ สร้างงานและสร้างกิจการให้มฐี านะการเงินทีมันคงอย่างยังยืน คณะกรรมการมันใจว่าสิทธิของผูม้ ี
ส่วนได้เสียได้รบั การคุม้ ครองและปฏิบตั ดิ ว้ ยดี
C) คณะกรรมการคํานึงถึงผลประโยชน์ทได้
ี รบั และการทําประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ในการสร้างความได้เปรียบเชิง
การแข่งขัน และการทํากําไรให้กบั บริษทั ฯ
D) คณะกรรมการจัดให้มมี าตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือ
พฤติกรรมทีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ ของบุคคลในองค์กร ทัง; จากพนักงานและผูม้ สี ่วนได้เสียอืน
รวมถึงรายงานทางการเงินทีไม่ถูกต้อง และกลไกในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส เพือให้ผูม้ สี ่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิงขึน;
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ico@bangchak.co.th
จดหมายธรรมดา
สํานักตรวจสอบภายใน
บริษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
เลขที C@A ถนนสุขมุ วิท Gd บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ @ACGA
โทรศัพท์ : 0-2335-4566 โทรสาร : 0-2331-6530
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หมวดที่ 7 การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
บริ ษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลที> สาํ คัญทัง[ ข้อมูลทางการเงิ นและมิ ใช่ทางการเงิ นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที>เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่ าเชื>อถือ
แนวปฏิ บตั ิ
นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลนี;เป็ นส่วนหนึงของนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษทั ฯ บริษทั ฯ มุ่งมัน
ในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี; ชุมชน สังคมและ
สิงแวดล้อมโดยให้ความสําคัญอย่างทีสุดในการสือสารอย่างเปิ ดเผย ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และสมําเสมอ
เกียวกับข้อมูลในอดีตและการสร้างมูลค่าในอนาคต ไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อข้อมูลทัง; ในด้านบวกหรือด้านลบ แต่บริษทั ฯ
ยังคงตระหนัก ถึงความจําเป็ นในการเก็บ ความลับทางธุรกิจ เกียวกับ ข้อมูลทางธุร กิจ ทีสํา คัญและกลยุทธ์ใ นการ
ดําเนินงาน
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หมวดที่ 8 ขอพึงปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
กรรมการ ผู้บ ริ หาร และพนั กงานยึดมันข้
> อพึงปฏิ บ ตั ิ ที>ดีตามนโยบายฯ นี[ เป็ นหลักปฏิ บ ตั ิ ในการ
ดําเนิ นงาน เพื>อการเติ บโตอย่างยังยื
> นของบริษทั ฯ
แนวปฏิ บตั ิ
ข้อพึงปฏิ บตั ิ ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
N. การดูแลประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพขององค์กร
มีหน้าทีกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมร่วม วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์หลัก เพือเพิมมูลค่าระยะยาวต่อ
ผูม้ ปี ระโยชน์ร่วม บริหารและจัดการกับความเสียงทีจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้ าหมาย โดยมีระบบและ
รูปแบบทีเหมาะสมกับองค์กร ตามวิธปี ฏิบตั งิ านอันเป็ นทียอมรับทัวไป
P. การกํากับดูแลกิ จการที>ดี
ส่ ง เสริม ให้มีก ารบริห ารธุ ร กิจ ทีดี มีคุ ณ ธรรมตามระบบสากล สร้า งความสัม พัน ธ์ทีดีแ ละเหมาะสมต่ อ ผู้ มี
ผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่ ายและสังคม สร้างความเชือถือ ความเชือมันต่อผูท้ เกี
ี ยวข้องทัง; ในสังคมและระดับประเทศ
ดูแลงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทัง; การเปิ ดเผยข้อมูลทีถูกต้อ ง
ชัดเจน เป็ นปั จจุบนั เพือความโปร่งใสและตรวจสอบได้
Q. ยึดมันในคุ
>
ณธรรมและจริยธรรม
บริหารองค์กรโดยยึดมันในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง; ส่งเสริมให้มคี ุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับของ
องค์กร สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอาจเกิ
ี
ดขึน; ในองค์กร
R. ความรับผิดชอบในหน้ าที>
ปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความซือสัตย์ สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
และรายย่อย เพือประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
T. การรักษาทรัพย์สินของบริษทั ฯ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ให้ใช้ประโยชน์เต็มที ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สนิ ไม่ให้เกิดความเสียหาย
หรือถูกนําไปใช้เพือการอืนทีมิได้เกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
U. การติ ดตามและประเมิ นผล
ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายทีสําคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้ าหมายทางการเงินและ
แผนงานต่างๆ พร้อมทัง; ดูแลติดตามฝ่ ายบริหารให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแผนงานทีกําหนดไว้ รวมทัง; ประเมินผลงาน
ของผูบ้ ริหารโดยสมําเสมอ
7. การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน
กรรมการและผูบ้ ริหารพึงปฏิบตั ติ ่อพนักงาน ดังนี;
• ให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมต่อพนักงาน
• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
• การแต่ งตัง; และโยกย้า ยพนักงาน รวมถึง การให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทําด้วยความสุจริตใจ และ
ตัง; อยู่บนพืน; ฐานความรูค้ วามสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
• ให้ความสําคัญ ต่ อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัวถึงและ
สมําเสมอ
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• ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ทีเกียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

ข้อพึงปฏิ บตั ิ ของพนักงาน
1. การปฏิ บตั ิ ตนของพนักงาน และการปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอื>น
• พึงปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์ สุจริต เอาใจใส่และเคร่งครัดต่ อกิจกรรมทัง; ปวงทีจะเสริมสร้างคุณภาพ
ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสูค่ วามเป็ นเลิศ
• ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้ ริหาร หรือพนักงานอืนโดยปราศจากซึงมูลความจริง
• พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผบู้ งั คับบัญชา หรือรับของขวัญจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
• เคารพในสิทธิของพนักงานอืน รวมทัง; ฝ่ ายจัดการ
• ผูบ้ งั คับบัญชาพึงปฏิบตั ติ นให้เป็ นทีเคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พงึ กระทําการใดๆ อันเป็ นการ
ไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา
P.

Q.

R.

T.

U.

• ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็ นนํ;าหนึงใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับที>เกี>ยวข้อง
พนักงานพึง ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่ างๆ ทีเกียวข้อง ไม่ก ระทํา การช่ วยเหลือ
สนับสนุน หรือยอมเป็ นเครืองมือทีจะทําให้เกิดการหลีกเลียงการปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
การจัดทํารายงานและงบการเงิ น
การลงรายการบัญชี จัดทํารายงานและงบการเงิน ต้องถูกต้องตรงกับรายการทีเกิดขึน; จริงตามมาตรฐานการบัญชี
ทียอมรับทัวไป การเปิ ดเผยข้อมูลทีถูกต้อง ชัดเจน เป็ นปั จจุบนั ให้ผทู้ เกี
ี ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
การรับหรือให้ประโยชน์กบั ผูท้ าํ ธุรกิ จกับบริษทั ฯ
พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมจะรับ รวมถึงการให้ทไม่
ี เหมาะสม ซึงเงิน สิงของหรือประโยชน์อนใดกั
ื
บ
ลูกค้า คู่ค้า ผู้รบั เหมา ผู้แทนจําหน่ าย ผู้ขายสินค้าและบริการให้บริษัทฯ หรือบุคคลอืนใดทีทําธุรกิจกับบริษัทฯ
หรือให้ความชอบพอทําตนสนิทสนมชิดชอบกับผูค้ า้ ของบริษทั ฯ รายหนึงรายใดเป็ นพิเศษ จนเป็ นเหตุให้ผูค้ า้ ราย
อืนเกิดความเข้าใจผิดคิดไปได้ว่าน่ าจะเกิดความไม่ยุตธิ รรมขึน; และไม่ต้องการร่วมทําการค้ากับบริษทั จนทําให้
บริษทั ฯ เสียภาพพจน์ได้
การรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษทั ฯ
พนัก งานต้ อ งไม่ เ ปิ ด เผยข้อ มูล เอกสาร เทคโนโลยี ความรู้ท างวิช าการ สิท ธิ ลิข สิท ธิ ‚ สิท ธิบ ัต ร ตลอดจน
สิงประดิษฐ์ ซึงถือเป็ นข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษทั ฯ แก่ผู้อนื ไม่ว่าโดยจงใจหรือไม่กต็ าม ซึงอาจจะมีส่วน
นํามาซึงความเสียหายในการแข่งขันทางธุรกิจ เสียภาพลักษณ์หรือชือเสียงของบริษทั ฯ ได้
การรักษาทรัพย์สินของบริษทั ฯ
พนักงานมีหน้าทีและความรับผิดชอบทีจะใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที ต้องร่วมดูแลมิให้
ชํารุดสูญหาย รวมทัง; ไม่นําไปใช้ในการอืนนอกเหนือจากธุรกิจของบริษทั ฯ ขณะเดียวกัน พนักงานต้องเคารพ
ทรัพย์สนิ ของผูอ้ นด้
ื วย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวหมายถึง ทรัพย์สนิ ทัง; ทีมีตวั ตน และไม่มตี วั ตน เช่น สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี
ความรู้ท างวิช าการ เอกสารสิท ธิ ‚ ทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญา ตลอดจนข้อ มู ล ทีเป็ น ความลับ ทีไม่ ไ ด้เ ปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชน อาทิ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
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c. การเลี[ยงรับรองและรับของขวัญ
พนักงานไม่พงึ รับหรือให้ของขวัญ ของกํานัล รับหรือจัดเลี;ยงรับรองลูกค้า คู่ค้า ผู้รบั เหมา ผู้ขายสินค้าหรือ
ผู้ใ ห้บริการ หรือเจ้าหน้ าทีของรัฐ ทีเกินความเหมาะสม ในโอกาสตามประเพณีนิยมซึงมีธรรมเนียมการให้
ของขวัญ หากพนักงานได้รบั ของขวัญทีมีมลู ค่าเกินปกติวสิ ยั ให้พนักงานรายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชัน;
d. การขัดผลประโยชน์ทางธุรกิ จ
พนักงานไม่พึงกระทําการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้แก่ การมีกจิ กรรมหรือ
กระทําการใดๆ อันอาจทําให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รบั ประโยชน์น้อยกว่าทีควร หรือเป็ นการแบ่ง
ผลประโยชน์จากบริษทั ฯ
I.@ การแข่งขันกับบริษทั ฯ
พนักงานไม่พงึ ประกอบการ ดําเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเป็ นการแข่งขัน หรืออาจเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษทั ฯ
I.C แสวงหาผลประโยชน์จากกิจการส่วนตัวกับบริษทั ฯ
พนั กงานทุ กคนควรจะเปิ ดเผยธุ รกิจหรือกิจการทีประกอบขึ;นเป็ นส่ วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติ
พีน้อง หรือผูอ้ ยู่ในอุปการะ มีผลประโยชน์อนั จะมีผลกระทบให้เกิดการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ เช่น
I.C.@ ร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กบั ผูค้ า้ ทีประกอบธุรกิจกับบริษทั ฯ
I.C.C ดํารงตําแหน่งใด หรือแม้แต่เป็ นทีปรึกษาของผูค้ า้ ทีทําธุรกิจกับบริษทั หรือลูกค้าของบริษทั ฯ
I.C.D ทําการค้าสินค้าหรือบริการโดยบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือโดยตรง หรือทําการผ่านผูอ้ นื
I.D การใช้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ หาผลประโยชน์
พนักงานย่อมไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อนื โดยอาศัยข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทใน
เครือ เช่น แผนงาน รายได้ มติ การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคาเพือ
ประโยชน์สว่ นตน ซึงทําให้บริษทั ฯ ได้รบั ความเสียหายหรือไม่กต็ าม
I.d พนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ หากทําให้พนักงานกระทําการ หรือละเว้นการ
กระทํา การทีควรทํา ตามหน้ า ที หรือมีผลกระทบต่ อ งานในหน้ าที ในกรณี ทีพนักงานได้หุ้นนัน; มาก่อ น
การเป็ นพนักงาน หรือก่อนทีบริษทั ฯ จะเข้าไปทําธุรกิจนัน; หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงาน
ให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
9. การรักษาชื>อเสียงของบริษทั ฯ
พนักงานพึงหลีกเลียงการกระทําใดๆ อันอาจกระทบกระเทือนต่ อชือเสียงของบริษัทฯ หรืออาจเป็ นปั ญหาแก่
บริษทั ฯ ได้ พนักงานพึงรักษาเกียรติของตนให้เป็ นทียอมรับในสังคม
10. การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า และคุณภาพผลิ ตภัณฑ์
พนักงานพึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ทมีี คุณภาพตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้เงือนไขทีเป็ น
ธรรม และให้ขอ้ มูลเกียวกับผลิตภัณฑ์และบริการทีถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มกี าร
กล่าวเกินความเป็ นจริง อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงือนไขใดๆ ของ
สินค้าหรือบริการ นอกจากนี;พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่นําไปใช้เพือประโยชน์ของตนเอง หรือ
ผูท้ เกี
ี ยวข้องโดยมิชอบ
11. การปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี[
พนั ก งานพึง ปฏิบ ัติ ต่ อ คู่ ค้ า และเจ้ า หนี; อ ย่ า งเสมอภาคและเป็ นธรรม และตัง; อยู่ บ นพื;น ฐานของการได้ ร ับ
ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมต่อทัง; สองฝ่ าย และพึงปฏิบตั ติ ามสัญญา หรือเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
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กรณีทไม่
ี สามารถปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อใดข้อหนึง ต้องรีบแจ้งให้คู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี;ทราบล่วงหน้า เพือร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไข
12. การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
พนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีดี ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยวิธกี ารทีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น และไม่
ทําลายชือเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
13. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
พนักงานมีหน้าทีและความรับผิดชอบแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมือพบเห็นเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมทีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทัง; จากพนักงานและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน รวมถึงรายงานทางการเงินทีไม่ถูกต้อง
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หมวดที่ 9 จรรยาบรรณของการจัดหา
เพื>อให้การปฏิ บตั ิ งานเกี>ยวกับการจัดซื[อและจัดจ้างเป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ และรักษา
ภาพพจน์ที>ดีของบริษทั ฯ ไว้อย่างต่อเนื> อง จึงกําหนดหลักเกณฑ์อนั เกี>ยวกับจรรยาบรรณของการจัดซื[อและ
จัดจ้าง เพื>อเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ ของทัง[ บริษทั ฯ ไว้ ดังต่อไปนี[
แนวปฏิ บตั ิ
N. การรับของขวัญ ของกํานัล การรับเลี[ยง และการให้ความชอบพอเป็ นพิ เศษ
@.@ การรับของขวัญหรือของกํานัล
ไม่รบั ของขวัญหรือสิงของอืนใดไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาส กรณีได้รบั ของขวัญหรือสิงของอืนใดและไม่
สามารถส่ ง คื น ได้ ใ ห้ นํ า ส่ ง แก่ ส่ ว นพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพสํ า นั ก งานของบริ ษั ท ฯ เพื อการกุ ศ ลหรื อ
สาธารณประโยชน์ต่อไป (ตามแนวปฏิบตั ิ No Gift Policy)
@.C การรับเลีย; ง
การรับเลีย; งให้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมและควรหลีกเลียงหากไม่จําเป็ น ในกรณีทจํี าเป็ น ควรจะผลัดกัน
ออกค่าใช้จ่าย
@.D การให้ความชอบพอเป็ นพิเศษ
ละเว้ น การทํ า ความสนิ ท ชิด ชอบกับ ผู้ค้า รายหนึ งรายใด จนเป็ น เหตุ ใ ห้ผู้อืนคิด ไปว่ า น่ า จะเกิด ความ
ไม่ยุติธรรมขึน; โดยเฉพาะอย่างยิงจะทําให้ผู้คา้ รายอืนเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมทําการค้ากับ
บริษทั ฯ จนทําให้บริษทั ฯ เสียภาพลักษณ์ได้
P. ความไม่ยุติธรรมที>เกิ ดขึน[ ในกระบวนการจัดซื[อและจัดจ้าง
C.@ การจัดซื;อ ไม่ควรดําเนินการจากการเจาะจงข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ใ ดผลิตภัณฑ์หนึงโดยเฉพาะ หรือ
พยายามเลือกสรรคุณลักษณะทีโน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์นัน; ๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุ น
อย่างเพียงพอและมีความจําเป็ นเท่านัน;
C.C การเชิญผูเ้ ข้าร่วมเสนอราคาควรจะต้องเลือกสรรผูค้ ้าทีดีและสนใจต่อการประมูลนัน; ๆ การเชิญผูค้ ้าทีเพียง
เพือให้ครบจํานวนตามระเบียบโดยไม่คํานึงถึงความสามารถในการปฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน จะทําให้การจัดหา
ขาดคุณภาพ และขาดความยุตธิ รรมทัง; ต่อบริษทั ฯ และต่อผูค้ า้ ทีดีรายอืนๆ ด้วย
C.D ผูค้ า้ ทุกรายจะต้องได้รบั รายละเอียด ข้อมูลและเงือนไขต่างๆ อย่างเดียวกัน ซึงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กรณี
อธิบายด้วยวาจา ต้องยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
C.d ในกรณีททํี าการประมูลแล้วไม่ตดั สินใจซื;อหรือจ้าง ควรจะบอกกล่าวให้ผูค้ ้าทราบ และถ้ามีการประมูลครัง;
ต่อไป ผูท้ เสนอรายเดิ
ี
มจะต้องได้รบั โอกาสเท่าๆ กันด้วย
Q. การปฏิ บตั ิ ตนต่อผูค้ ้า
D.@ ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ อ;ื กับผูข้ าย ควรจะเป็ นในรูปของการสร้างความมันใจต่อกันด้วยความสุจริตและความ
ยุตธิ รรม พึงปฏิบตั ติ ่อกันอย่างสุภาพชน
D.C ระเบียบปฏิบตั แิ ละวิธกี ารต่างๆ ทีบริษทั ฯ กําหนดขึน; จะต้องแสดงให้ผูค้ า้ ทราบทันทีนับแต่ผูค้ า้ สมัครเข้ามา
เป็ นผูค้ า้ กับบริษทั ฯ และแจ้งให้ทราบเมือมีการเปลียนแปลง
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D.D การตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขัน; ตอนการจ่ายเงิน ควรกระทําอย่างรวดเร็วรัดกุมและให้ความ
ยุตธิ รรมกับผูค้ า้ ผูท้ จงใจทํ
ี
าให้เกิดความล่าช้าเป็ นการปฏิบตั ผิ ดิ จรรยาบรรณเช่นกัน
D.d ละเว้นการช่วยผูค้ า้ ทีทํางานบริษทั ฯ ด้วยการกระทําใดๆ อันเป็ นการช่วยให้ไม่ตอ้ งเสียภาษีทพึี งจะเสียให้กบั รัฐ
R. ลําดับการเลือกซื[อสิ นค้า
d.@ ควรพิจารณาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ซึงนอกจากเป็ นการสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศแล้วยังสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อกี ด้วย
d.C ไม่ควรซื;อสินค้าผลิตภัณฑ์ใดๆ จากผู้ผลิตอืน หากบริษัทฯ และบริษัทในเครือผลิตได้และมีจําหน่ ายอยู่ใน
ตลาด ยกเว้นในกรณีทจํี าเป็ นจริงๆ เช่น มีอุปสรรคในเรืองการมีจาํ หน่าย ณ จุดทีต้องการ หรือมีคุณลักษณะ
เฉพาะทีจําเป็ น หรือให้ประโยชน์มากกว่า
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หมวดที่ 10 ความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดลอมและพลังงาน
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการดูแลความปลอดภัย อาชี วอนามัย สิ> งแวดล้อม และพลังงาน เพื>อให้
มันใจว่
>
า การปฏิ บ ตั ิ ง านทุ ก กิ จ กรรมอยู่ ภ ายใต้ ร ะบบบริ ห ารจัด การที> ไ ด้ ม าตรฐานสากล ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อสิ> งแวดล้อม สังคม และชุมชน
แนวปฏิ บตั ิ
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด เป็ นบริษัทในเครือบริษัท บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) ดําเนิน
ธุรกิจผลิตเมทิลเอสเตอร์ (ไบโอดีเซล) กลีเซอรีนดิบจากนํ;ามันพืช ภายใต้วฒ
ั นธรรม "พัฒนาธุรกิจอย่างยังยืนไปกับ
สิงแวดล้อมและสังคม"
บริษัทฯ ถือว่า ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิงแวดล้อมและพลังงานซึงครอบคลุม
กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการทัง; หมดเป็ นส่วนหนึงของธุรกิจ ทีมีความสําคัญ และโดยหน้ าทีถือเป็ นความ
รับผิดชอบโดยตรงของผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ตลอดจนผูร้ บั เหมาทีทํางานในบริษทั ทัง; หมดในอันทีจะ
1. ปฏิบตั งิ านให้เกิดความปลอดภัย ไม่สง่ ผลกระทบต่อทัง; ตนเอง ผูเ้ กียวข้อง ชุมชน และสิงแวดล้อม
2. ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายและข้อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้องกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สิงแวดล้อม และพลังงาน
3. ป้ องกันภาวะมลพิษ นํ;า อากาศ กลิน และเสียง การรัวไหลและการสูญเสียนํ;ามัน
4. ป้ องกันการเกิดอุบตั เิ หตุและการเจ็บป่ วยทีเกิดขึน; ในทุกด้านเพือลดการสูญเสียทีจะเกิดขึน;
5. ใช้ทรัพยากรอันได้แก่ พลังงาน นํ;า สารเคมี อย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
6. บรรเทาและลดผลกระทบทีเกิด ขึ;น ควบคู่ไ ปกับ การพัฒ นาระบบการจัด การด้า นความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สิงแวดล้อมและพลังงานอย่างต่อเนืองและยังยืน
ทัง; นี; ผูบ้ ริหารจะจัดให้มที รัพยากรเพียงพอ เหมาะสมต่อการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
ทีตัง; ไว้ ตลอดจนอบรมพนัก งานทุ ก ระดับ อย่ า งเหมาะสมเพือให้มีค วามสามารถทีจะปฏิบ ัติห น้ า ที และความ
รับผิดชอบ รวมทัง; สนับสนุ นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการให้ขอ้ คิดเห็น ตลอดจนทบทวนนโยบาย และระบบการ
จัดการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จํากัด
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