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ข้อมูลบริษทั 
บริษทั บางจากไบโอฟเูอล จาํกดั  

วิสยัทศัน์ (Vision) 

“มุ่งสู่บริษัทนวัตกรรมสีเขียวด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที�มีบรรษัทภิบาลที�ดี ดําเนินธุรกิจที�เป็นมิตรต่อสัมคมและ
สิ�งแวดลอ้มอย่างยั �งยนื”  

พนัธกิจ 

สรา้งสรรคน์วตักรรมดา้นผลติภณัฑช์วีภาพสเีขยีว เพื�อสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้  
สรา้งคณุคา่ใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี สง่เสรมิการพฒันาสงัคมและสิ�งแวดลอ้มอยา่งยั �งยนื  
ยดึหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีพฒันาวฒันธรรมแหง่การเรยีนรูใ้นองคก์รที�มคีวามสขุ 

วฒันธรรมพนักงาน 

ร่วมสรา้งสรรคส์ิ�งใหม่ พรอ้มใจเปลี�ยนแปลง แสวงหาความเป็นเลศิ ก่อเกดิการพฒันา นําพาสูค่วามยั �งยนื 
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ARTEVE เป็นหลกัการพื;นฐาน 6 ประการของหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีประกอบดว้ย 

A ccountability 

รบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระทาํ 

R esponsibility 

สาํนึกต่อหน้าที�ความรบัผดิชอบ 

T ransparency 

โปร่งใส เปิดเผยขอ้มลู และตรวจสอบได ้

E quitable Treatment 

ปฏบิตัต่ิอผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั 

V ision to Create Long Term Value 

มวีสิยัทศัน์ในการสรา้งมลูค่าเพิ�มแก่กจิการในระยะยาว 

E thics 

มคุีณธรรมและจรยิธรรม  
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นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที>ดี 
บริษทั บางจากไบโอฟเูอล จาํกดั 

คณะกรรมการบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัดมีความมุ่งมั �นที�จะบริหารงานขององค์กร โดยยึดหลัก
บรรษทัภบิาลที�ด ีจงึกาํหนดนโยบายกลไกการบรหิาร และระบบกาํกบัดแูลเพื�อใหก้ารดาํเนินงานขององคก์รดาํเนินไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�วางไว ้บนแนวทางการดําเนินธุรกจิที�ยดึมั �นในความ
โปร่งใส รบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมทั ;งยดึมั �นในความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื�อประโยชน์ส่วนรวม โดย
แบ่งเป็น @A หมวด ดงันี; 

หมวดที� @ -   จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

หมวดที� C -   การต่อตา้นคอรร์ปัชั �น   

หมวดที� D - คณะกรรมการบรษิทั   

หมวดที� 4 - ฝ่ายบรหิาร  

หมวดที� F -  ระบบการบรหิารความเสี�ยง และการตรวจสอบภายใน  

หมวดที� G - สทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และบทบาทของบรษิทัต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี   

หมวดที� H -  การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส  

หมวดที� I - ขอ้พงึปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

หมวดที� J - จรรยาบรรณของการจดัหา   

หมวดที� @A -  ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิ�งแวดลอ้มและพลงังาน  
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 หมวดที่ 1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 

บริษทัฯ จะดาํเนินธรุกิจโดยยึดมั >นคณุธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรบัผิดชอบ
ต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

แนวปฏิบติั 

N.  ความโปรง่ใสและการเปิดเผยข้อมูล 
การบรหิารงาน การบนัทกึบญัช ีการจดัทาํรายงานทางการเงนิ มกีารจดัการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
หลกัเกณฑ์อย่างสมํ�าเสมอตามมาตรฐานสากล รวมทั ;งมกีารเปิดเผยขอ้มูลที�ถูกต้อง ชดัเจน เป็นปัจจุบนั 
เพื�อความเชื�อมั �นของผูถ้อืหุน้และเจา้หนี;ที�เกี�ยวขอ้ง 

P.  การปฏิบติัต่อผูเ้กี>ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม  
มคีวามมุ่งมั �นในการปฏบิตัต่ิอผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย ทั ;งผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี; พนกังานและสงัคมโดยรวม
อย่างยุตธิรรม ใหค้วามเท่าเทยีมและปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืรายย่อย 
โดยเท่าเทยีมกนั 

Q.  การบริหารความเสี>ยง 
จดัใหม้กีารบรหิารความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัประสทิธผิล ประสทิธภิาพ ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิ 
และยดึมั �นปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบยีบ คาํสั �งต่างๆ อย่างสมัพนัธก์บักรอบการควบคุมภายในที�ด ี 
โดยวเิคราะหค์วามเสี�ยงของการดําเนินธุรกจิ กําหนดระดบัความสาํคญัของความเสี�ยง มาตรการควบคุม 
เพื�อลดอตัราความเสี�ยงใหเ้หลอืน้อยที�สดุ 

R.  มุ่งมั >นในความเป็นเลิศ 
สง่เสรมิการปฏบิตัใิหเ้กดิผลในทางที�ดกีว่าเสมอแก่บุคคลทุกฝ่าย โดยผลกัดนัทุกหน่วยงานใหมุ้่งเน้นพฒันา
ตนเองสูค่วามเป็นเลศิตลอดเวลา 

T.  ยึดมั >นในความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถงึหน้าที�และความรบัผดิชอบ ใหส้อดคลอ้งกบัประโยชน์ส่วนรวม สิ�งแวดลอ้ม และมี
สว่นร่วมในการพฒันาความเป็นอยู่ที�ดขี ึ;นของสงัคมไทย 

U.  จดัให้มีคณุธรรมและจริยธรรมในทุกระดบัขององคก์ร 
คุณธรรมและจรยิธรรมเป็นปัจจยัสาํคญัของหลกับรรษทัภบิาลของบรษิทัฯ  อนัเป็นธรรมเนียมปฏบิตัใินทุก
ระดบัขององคก์ร  ตั ;งแต่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั เนื�องจากคณะกรรมการตระหนักดวี่าองคก์ร
ที�ปราศจากคุณธรรมและจรยิธรรม ไม่สามารถดาํรงความยั �งยนือยู่ในธุรกจิได ้

7.  ต่อต้านทุจริตทุกรปูแบบ 
ดําเนินธุรกิจโดยยึดมั �นในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน 
(หมวดที� C) อย่างเคร่งครดั รวมถงึจดัให้มกีระบวนการบรหิารความเสี�ยงและตรวจสอบ เพื�อป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวฒันธรรมขององค์กรให้ยดึมั �นใน
ความซื�อสตัยส์จุรติและถูกตอ้งชอบธรรม 
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 หมวดที่ 2 การตอตานคอรรัปชั่น 

 

กรรมการ ผู้บ ริหาร และพนักงานจะไม่กระทําหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์ร ัปชั >น 
ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านคอร์รปัชั >นอย่างเคร่งครดั รวมถึงจดัให้มีโครงสร้าง
ผูร้บัผิดชอบและระบบการบริหารความเสี>ยง และการตรวจสอบภายในเพื>อป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
หรอืคอรร์ปัชั >นภายในองคก์ร 

แนวปฏิบติั 

 การทุจรติหรอืคอรร์ปัชั �น : การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัใินตําแหน่งหน้าที �หรอืใชอ้าํนาจในตําแหน่งหน้าที �
โดยมชิอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จรยิธรรม ระเบยีบหรอืนโยบายของบรษิัทฯ เพื �อการแสวงหาประโยชน์อนัมคิวรได ้
ทั /งนี/ ในรปูแบบต่างๆ เช่น การเรยีก รบั เสนอ หรอืใหท้รพัยส์นิ รวมถงึประโยชน์อื �นใดกบัเจา้หน้าที �ของรฐัหรอืบุคคล 
อื �นใดที �ทาํธุรกจิกบับรษิทัฯ เป็นตน้ 

 การช่วยเหลือทางการเมือง : การช่วยเหลอืทางด้านการเงินหรอืรูปแบบอื �นเพื �อสนับสนุนกจิกรรมทาง
การเมอืง เช่น การให้กูเ้งนิ การสนับสนุนบุคลากร การใหส้ิ �งของหรอืบรกิาร การโฆษณาเพื �อส่งเสรมิหรอืสนับสนุน
พรรคการเมือง การซื/อบตัรเข้าชมงานเพื �อระดมทุนหรือบริจาคเงินแก่องค์กรที �มีความสมัพันธ์ใกล้ชิดกบัพรรค
การเมอืง เป็นตน้ 

N. ความเป็นกลางทางการเมอืงและการช่วยเหลือทางการเมอืง 
• บรษิทัฯ เป็นองคก์รธุรกจิที�เป็นกลางทางการเมอืง สนับสนุนการปฏบิตัติามกฎหมายและการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตย บรษิทัฯ ไม่มแีนวปฏบิตัทิี�จะใหก้ารช่วยเหลอืทางการเมอืงแก่พรรคการเมอืงใดๆ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม  

• กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานมสีทิธแิละเสรภีาพทางการเมอืงตามกฎหมาย แต่จะไม่ดําเนินการใดๆ ที�ทํา
ใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีความเป็นกลางหรอืไดร้บัความเสยีหายจากการเขา้ไปมสีว่นเกี�ยวขอ้งทางการเมอืง 

• กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานจะไม่ดําเนินกจิกรรมทางการเมอืงภายในบรษิทัฯ รวมถงึใชท้รพัยากรใดๆ 
ของบรษิทัฯ เพื�อดาํเนินการดงักล่าว 

P. การบริจาคเพื>อการกศุลและเงินสนับสนุน 
บรษิทัฯ สนบัสนุนการพฒันาชุมชนและสงัคมเพื�อการพฒันาคุณภาพชวีติ สรา้งเศรษฐกจิและความเขม้แขง็ใหก้บั
ชุมชนและสงัคม ผ่านกระบวนการทางธุรกจิหรอืการบริจาคเพื�อการกุศลซึ�งต้องนําไปใช้สําหรบัสาธารณกุศล
เท่านั ;น รวมถึงเงินสนับสนุนเพื�อธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสําหรบัการคอร์รปัชั �น โดยมีเอกสาร
หลกัฐานชดัเจนและสอดคลอ้งกบัระเบยีบบรษิทัฯ 

Q. การเลี[ยงรบัรอง ของขวญั และค่าใช้จา่ยอื>นๆ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานไม่พงึรบัหรอืใหก้ารเลี;ยงรบัรอง ของขวญั และค่าใชจ้่ายอื�นใดที�เกนิความจําเป็น
และไม่เหมาะสมกบัเจา้หน้าที�ของรฐัหรอืบุคคลที�ทําธุรกจิกบับรษิัทฯ หากได้รบัของขวญัที�มมีูลค่าเกนิปกติวสิยั 
ในโอกาสตามประเพณีนิยม ใหพ้นกังานปฏเิสธไม่รบัและรายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั ;นเพื�อทราบ 
 



 

นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีบรษิทั บางจากไบโอฟูเอล จาํกดั ฉบบัปรบัปรุงปี 2560
  

 

 

โครงสรา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 
• คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที�ปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั �น และมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารนํามาตรการ

ต่อตา้นคอรร์ปัชั �นไปปฏบิตั ิ 

สว่นยุทธศาสตรแ์ละบรหิารความเสี�ยงองคก์รของบรษิทั บางจากคอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
• ส่วนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี�ยงองค์กรของบริษัท บางจากคอร์ปอเรชั �น จํากดั (มหาชน) ทําหน้าที�

ประสานงาน ประเมนิผล ใหม้กีารดาํเนินการตามแผนพฒันา 
• ประสานงานและสนบัสนุนผูบ้รหิาร พนกังานและหน่วยงานต่างๆ ในการดําเนินกระบวนการบรหิารความเสี�ยง

ใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื�อง รวมถงึการประเมนิความเสี�ยงดา้นคอรร์ปัชั �นที�อาจเกดิขึ;นกบับรษิทัฯ 

สาํนกัตรวจสอบภายในของบรษิทั บางจากคอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
• สาํนักตรวจสอบภายในของบรษิทั บางจากคอร์ปอเรชั �น จํากดั (มหาชน) ทําหน้าที�ตรวจสอบการปฏบิตัิงาน

ของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที�วางไว้ รวมทั ;งประเมนิประสทิธิภาพและความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในโดยยดึหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี 

มาตรการปฏิบติั  

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานมหีน้าที�ปฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการที�ดแีละการต่อต้านคอรร์ปัชั �น
โดยคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารนํามาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชั �นไปสื�อสารและปฏบิตั ิ 

2. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานซึ�งฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการที�ดแีละการต่อต้าน
คอรร์ปัชั �น จะมโีทษตามกฎหมายและ/หรอืระเบยีบของบรษิทัฯ แต่ทั ;งนี; บรษิัทฯ จะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษหรอื
ใหผ้ลทางลบต่อผูท้ี�ปฏเิสธการคอรร์ปัชั �น แมว้่าการกระทาํนั ;นจะทาํใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 

3. บรษิทัฯ สื�อสารนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ดแีละมาตรการต่อต้านคอรร์ปัชั �น รวมถงึช่องทางการแจง้เบาะแส
หรอืขอ้รอ้งเรยีนภายในบรษิทัฯ ผ่านสาํนกัตรวจสอบภายในของบรษิทั บางจากคอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) เพื�อ
นํามาตรการไปปฏบิตัิอย่างจรงิจงัและเพื�อให้มั �นใจว่าฝ่ายสนับสนุนและดําเนินงานมทีรพัยากรและบุคลากรที�มี
ทกัษะเพยีงพอต่อการนํามาตรการมาปฏบิตั ิ 
 

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ/ 
 ผูจ้ดัการ

บริษทั บางจากคอรป์อเรชั �น จาํกดั 

(มหาชน) 

ฝ่ายผลติ ฝ่ายการเงนิและบรหิาร ฝ่ายตลาด

สาํนกัตรวจสอบภายใน สว่นยทุธศาสตรแ์ละบรหิาร
ความเสี'ยงองคก์ร 
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4. บริษัทฯ จดัให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกําหนดวงเงิน ตารางอํานาจอนุมตัิ วตัถุประสงค์และผู้รบั ซึ�งต้องมี

เอกสารหลกัฐานที�ชดัเจนประกอบ เพื�อป้องกนัไม่ให้มกีารช่วยเหลอืทางการเมอืง รวมถึงเพื�อให้มั �นใจว่าการ
บริจาคเพื�อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื�อการคอร์รปัชั �น เงินสนับสนุนเพื�อธุรกจิไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสําหรบัการ
คอร์รปัชั �น และการเลี;ยงรบัรอง ของขวญั และค่าใช้จ่ายอื�นๆ เป็นไปตามนโยบาย พร้อมทั ;งมกีระบวนการ
ตรวจสอบจากสาํนกัตรวจสอบภายในของบรษิทั บางจากคอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

5. บรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบงานขายและการตลาด รวมถงึงานจดัซื;อและทําสญัญาเกี�ยวกบัความเสี�ยง
ต่อการเกิดคอร์รปัชั �นอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบจดัซื;อฯ โดยสํานัก
ตรวจสอบภายในของบรษิัท บางจากคอร์ปอเรชั �นจํากดั (มหาชน) จะให้ความเหน็และติดตามวิธกีารแก้ไขที�
เหมาะสม 

6. บรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนการบรหิารบุคลากรที�สะทอ้นถงึความมุ่งมั �นของบรษิทัฯ ต่อมาตรการต่อต้านคอรร์ปัชั �น 
ตั ;งแต่การคดัเลอืก การอบรม การประเมนิผลงาน การใหผ้ลตอบแทน และการเลื�อนตําแหน่ง 

7. บรษิทัฯ จดัใหม้กีารควบคุมภายในครอบคลุมทั ;งดา้นการเงนิ การบญัช ีการเกบ็บนัทกึขอ้มูล รวมถงึกระบวนการ
อื�นภายในบรษิทัฯ ที�เกี�ยวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชั �น  

8. บรษิัทฯ จดัให้มกีารบรหิารความเสี�ยงเพื�อป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบ โดยวเิคราะห์
ความเสี�ยงของการดาํเนินธุรกจิ กาํหนดระดบัความสาํคญัของความเสี�ยง และมาตรการที�เหมาะสมกบัความเสี�ยง
ที�ประเมนิได ้พรอ้มทั ;งตดิตามความกา้วหน้าของแผนจดัการความเสี�ยงอย่างสมํ�าเสมอ 

9. บรษิทัฯ จดัใหม้กีารตรวจสอบภายในเพื�อใหเ้กดิความมั �นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี�ยง
ที�กําหนดขึ;นช่วยให้บรษิัทฯ บรรลุเป้าหมายที�วางไว้ได้ รวมทั ;งตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงานให้
เป็นไปตามขอ้กาํหนด กฎระเบยีบ และช่วยคน้หาขอ้บกพร่องจุดอ่อน รวมถงึใหค้าํแนะนําในการพฒันาระบบการ
ปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามแนวทางการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี 

10. บรษิัทฯ จดัใหม้าตรการปฏบิตันีิ;ได้รบัการจดัทําเป็นเอกสารตามหลกัการควบคุมภายในเพื�อใหส้อดคล้องตาม
นโยบายและระเบยีบของบรษิทัฯ 

การแจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรียน 

คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้มีาตรการในการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนการกระทําผดิกฎหมาย จรรยาบรรณ หรอื
พฤติกรรมที�อาจส่อถึงการทุจรติหรอืประพฤติมชิอบ ของบุคคลในองค์กร ทั ;งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสยีอื�น 
รวมถงึรายงานทางการเงนิที�ไม่ถูกต้อง หรอืระบบควบคุมภายในที�บกพร่อง และกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
เพื�อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมสีว่นร่วมในการสอดสอ่งดแูลผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิ�งขึ;น 

เรื�องที�รบัแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีน  
- การกระทาํผดิกฎหมาย ทุจรติ ระเบยีบบรษิทัฯ หรอืการทาํผดิจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน  
- ความผดิปกตขิองรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในที�บกพร่อง  
- เรื�องที�มผีลกระทบต่อประโยชน์ หรอืชื�อเสยีงของบรษิทัฯ 

ช่องทางแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ ico@bangchak.co.th 
จดหมายธรรมดา สาํนกัตรวจสอบภายใน 
 บรษิทั บางจากคอรป์อเรชั �นจาํกดั (มหาชน) 
 เลขที� 210 ถนนสขุมุวทิ 64 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
 โทร : 0-2335-4566  
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กลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
- จดัทาํระบบฐานขอ้มลูเกบ็ความลบัของขอ้มูลผูแ้จง้เบาะแส และกําหนดบทลงโทษ สาํหรบัเจา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบ

ขอ้มลูดงักล่าวเมื�อขอ้มลูถูกเปิดเผย 
- การเขา้ระบบฐานขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้งสามารถกระทาํไดโ้ดยผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เท่านั ;น 
- ถอืเป็นหน้าที�ของผูบ้งัคบับญัชาหรอืหวัหน้าหน่วยงานของผูท้ี�ถูกรอ้งเรยีนทกุคน ในการใชดุ้ลพนิิจสั �งการที�สมควร 

เพื�อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที�ให้ข้อมูลในการสบืสวนสอบสวนมิให้ต้องรบัภยันตรายและความ
เดอืดรอ้น หรอืความไม่ชอบธรรมอนัเนื�องมาจากการรอ้งเรยีน การเป็นพยานหรอืการใหข้อ้มลู 

การสอบถามหรอืเสนอแนะ 

หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบันโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ดแีละการต่อตา้นคอรร์ปัชั �น  
สามารถตดิต่อไดท้ี� สาํนกัเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน)  
สายด่วน CG Hotline : dAFA  
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 หมวดที่ 3 คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการพึงปฏิบติัหน้าที>ด้วยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื>อสตัยส์ุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค ์ข้อบงัคบั และมติคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติที>ประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงมีบทบาทในการ
กาํกบัดแูลกิจการเพื>อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ อนันําไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ>มมูลค่าให้กบัผูถื้อหุ้น
ระยะยาว โดยรบัผิดชอบผลการปฏิบติัหน้าที>ต่อผูมี้ส่วนได้เสียอื>น รวมถึงเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

แนวปฏิบติั 
 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัและการแต่งตั [ง 
1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจาํนวน 6 คน ซึ�งแต่งตั ;งและถอดถอนโดยอาํนาจที�ประชุมใหญ่

ผูถ้อืหุน้ และมคุีณสมบตัติามที�กฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทัฯ กาํหนด 
2) คณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการอาจจะแต่งตั ;งกรรมการ

หรอืบุคคลใดเป็นผู้จดัการของบรษิัท และอาจมอบหมายใหผู้้จดัการของบรษิัทนี;มอีํานาจใดๆ ตามที�
คณะกรรมการมภีายใต้ขอ้ตกลงและเงื�อนไขและขอ้จํากดัตามที�คณะกรรมการจะเหน็สมควร หรอือาจ
ยกเลกิ เพกิถอน แกไ้ข หรอืเปลี�ยนแปลงอํานาจดงักล่าวนั ;นเป็นครั ;งคราวได ้ในกรณีที�ผูด้ํารงตําแหน่ง
ผูจ้ดัการของบรษิทัเป็นกรรมการบรษิทัใหเ้รยีกว่ากรรมการผูจ้ดัการ 

3) การแต่งตั ;งกรรมการเป็นไปตามวาระที�กาํหนดไวโ้ดยเจาะจง โดยเน้นมคีวามโปร่งใส และชดัเจน ทั ;งนี;
การเสนอชื�อกรรมการเพื�อการเลอืกตั ;ง จะตอ้งมขีอ้มลูประวตัขิองบุคคลนั ;น และมรีายละเอยีดที�เพยีงพอ 
ชดัเจน เพื�อประโยชน์ในการคดัสรร 

คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

1) มคุีณสมบตัทิี�ไม่ขดัต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
2) มภีาวะผูนํ้า วสิยัทศัน์กวา้งไกล มคุีณธรรม จรยิธรรม และมปีระวตักิารทาํงานที�ด ี
3) เป็นผูท้ี�มคีวามสนใจในกจิการของบรษิทัฯ และสามารถอุทศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพอ 
4) ตอ้งเป็นผูท้ี�ไม่ประกอบการคา้ขายใดๆ อนัมสีภาพเป็นอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบัการคา้ขาย

ของบรษิทั ไม่ว่าทําเพื�อประโยชน์ตนหรอืเพื�อประโยชน์ผูอ้ื�น หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนไม่จํากดัความรบัผดิ
ในหา้งคา้ขายอื�นซึ�งประกอบกจิการมสีภาพเป็นอย่างเดยีวกนั และแข่งขนักบักจิการของบรษิัท โดย
มไิดร้บัความยนิยอมของที�ประชุมใหญ่ของผูถ้อืหุน้ 

การสรรหากรรมการ 

การสรรหากรรมการนั ;น บรษิัทฯ จะใหค้วามสําคญักบับุคคลที�ม ีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์  
มปีระวตัิการทํางานที�ดี และมภีาวะผู้นํา วสิยัทศัน์กว้างไกล รวมทั ;งมคุีณธรรม จรยิธรรม ตลอดจน 
มทีศันคติที�ดต่ีอองค์กร สามารถอุทศิเวลาให้ไดอ้ย่างเพยีงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกจิการ
ของบริษัทฯ นอกจากนี; ยังจะคํานึงถึงคุณสมบัติที�เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและ
โครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกจิของบรษิทัฯ อกีดว้ย โดยมกีระบวนการที�โปร่งใส สรา้ง
ความมั �นใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
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บทบาท หน้าที> และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1) กรรมการใหม่ตอ้งเขา้รบัการปฐมนิเทศความรูเ้กี�ยวกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 
C) ปฏบิตัิหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติที�ประชุม 

ผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื�อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และมคีวามรบัผดิชอบ
เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย (Accountability to Shareholders) 

3) กําหนดและแต่งตั ;งคณะผู้บรหิารซึ�งเสนอชื�อโดยผู้ถือหุ้น ตลอดจนกําหนดขอบเขตหน้าที�และความ
รบัผดิชอบของคณะผูบ้รหิาร 

4) กําหนดนโยบายและทศิทางการดําเนินงานของบรษิัทฯ (Direct) และกํากบัควบคุมดูแล (Monitoring 
and Supervision) ใหฝ่้ายบรหิารดําเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายและระเบยีบของบรษิทัฯ อย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ภายใตก้ารกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีเพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่
กจิการและความมั �งคั �งสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)  

5) ติดตามการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดในสญัญาที�เกี�ยวข้องของบริษัทฯ โดยกําหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบตัิงาน 
ตลอดจนเรื�องที�สาํคญัอื�นๆ ของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการทุกครั ;ง 
เพื�อใหก้ารดาํเนินกจิการของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล 

6) รายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึสถานภาพขององคก์รโดยสมํ�าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ รวมถงึ
แนวโน้มในอนาคตขององคก์รทั ;งในดา้นบวกและลบ ดว้ยเหตุผลสนบัสนุนอย่างเพยีงพอ  

7) ดําเนินการให้บรษิัทฯ มรีะบบทางบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที�มปีระสทิธผิลและเชื�อถอืได ้ 

8) ทบทวนนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ดเีป็นประจาํอย่างสมํ�าเสมอ 
9) มบีทบาทสาํคญัในการดาํเนินการเรื�องการบรหิารความเสี�ยง โดยจดัใหม้แีนวทางและมาตรการบรหิาร

ความเสี�ยงที�เหมาะสม เพยีงพอ และมกีารตดิตามอย่างสมํ�าเสมอ 
10) ควบคุม ดแูลใหฝ่้ายบรหิารมกีารปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างมจีรยิธรรมและมคีวามเท่าเทยีม 
@@) ในกรณีที�จําเป็น คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเหน็ทางวชิาชพีจากที�ปรกึษาภายนอกเกี�ยวกบั

การดาํเนินกจิการดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 
@C) จดัใหม้บีทบญัญตัเิกี�ยวกบัจรรยาบรรณทางธุรกจิ (Code of Corporate Conduct) จรยิธรรมทางธุรกจิ 

จรยิธรรมของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน (Code of Ethics) เพื�อเป็นแนวทางปฏบิตัภิายในองคก์ร 
13) เขา้รบัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ที�เกี�ยวกบักรรมการ 

หรอืหลกัสตูรจากสถาบนัอื�นใดเพื�อเพิ�มทกัษะความสามารถในการปฏบิตังิาน 
@d) กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(ตลท.) ไดไ้ม่เกนิ F บรษิทั 

การประชมุคณะกรรมการบริษทั 

@) คณะกรรมการกาํหนดใหม้กีารประชุมอย่างสมํ�าเสมอ อย่างน้อย 3 เดอืนต่อ 1 ครั ;งหรอืเมื�อใดกต็ามที�
มเีหตุจาํเป็นและสมควร  

C) ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรอืกรรมการจํานวน 2 ท่านใดๆ ส่งหนังสอืนัด
ประชุมให้แก่กรรมการทั ;งหมดไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม โดยส่งทางไปรษณีย์หรือโทรสาร 
เพื�อใหม้เีวลาเพยีงพอที�จะศกึษา พจิารณาและตดัสนิใจอย่างถูกตอ้งในเรื�องต่างๆ ในการประชุม 
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คณะกรรมการ เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนเพื�อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทัฯ อาจแจง้การนัด
ประชุมโดยวธิอีื�นและกาํหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านั ;น  

3) การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั ;งควรมกีรรมการเขา้ร่วมเกนิกึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั ;งหมด  
d) ประธานกรรมการเป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการจดัเรื�องที�จะเขา้วาระการประชุม โดยการปรกึษาหารอื

กบัฝ่ายบรหิาร ทั ;งนี;ฝ่ายบรหิารจะพจิารณาคาํขอของกรรมการบางท่านที�จะบรรจุเรื�องอื�นที�สาํคญัเป็น
วาระการพจิารณาในการประชุมครั ;งต่อไป 

F) ประธานกรรมการมหีน้าที�จดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที�ฝ่ายบรหิารจะเสนอเอกสารขอ้มูลเพื�อการ
อภปิรายและเพยีงพอสาํหรบัคณะกรรมการที�จะอภปิรายในประเดน็ที�สาํคญั 

G) ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผูก้ล่าวสรุปประเดน็สาํคญัของวาระการประชุมเพื�อการพจิารณา
ของกรรมการ พรอ้มทั ;งสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนแสดงความคดิเหน็ เพื�อประมวล
ความคดิเหน็และสรุปเป็นมตทิี�ประชุม 

H) ในการพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ กรรมการซึ�งมสีว่นไดเ้สยีในเรื�องที�พจิารณา ไม่มสีทิธอิอกเสยีงและ
ตอ้งไม่อยู่ในที�ประชุมในวาระดงักล่าว 

I) กรรมการสามารถเขา้ถงึและขอสารสนเทศ คําปรกึษาและบรกิารต่างๆ ที�จําเป็นเกี�ยวกบัการดําเนินงาน
ของบรษิทัฯ จากฝ่ายบรหิาร และสามารถขอความเหน็ที�เป็นอสิระจากที�ปรกึษาภายนอกได ้

การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการนั ;น บริษัทฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที� ความ
รบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมาย เพยีงพอที�จะจูงใจให้กรรมการมคุีณภาพและสามารถปฏบิตัิหน้าที�ให้
บรรลุเป้าหมายและทศิทางธุรกจิบรษิทัที�กาํหนด โดยมกีระบวนการที�โปร่งใส สรา้งความมั �นใจใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการไดร้บัค่าตอบแทนเป็นค่าเบี;ยประชุมต่อครั ;งที�มาประชุม ซึ�งไดก้ําหนดใหอ้ยู่ในระดบัที�
เทยีบเคยีงไดก้บัที�ปฏบิตักินัในอุตสาหกรรมและธุรกจิที�มขีนาดใกลเ้คยีงกนั 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั ;ง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที�จะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ซึ�งกรรมการที�ออก
ตามวาระนั ;นอาจถูกเลอืกเขา้มาดาํรงตําแหน่งใหม่กไ็ด ้ 

นอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตําแหน่งเมื�อ 
1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ลม้ละลาย หรอืตกเป็นผูไ้รค้วามสามารถตามมาตรา 115d แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
4) ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ลงมตถิอนกรรมการตามมาตรา 1156 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
5) ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
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 หมวดที่ 4 ฝายบริหาร 

ผู้บริหารปฏิบติัหน้าที>ด้วยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื>อสตัย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค ์ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติที>ประชุมผู้ถือหุ้น และรกัษา
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นอย่างดีที>สุด  

แนวปฏิบติั 

 

ข้อกาํหนดของคณะกรรมการเรื>องขอบเขต หน้าที> ความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการไดก้าํหนดบทบาท หน้าที� ความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิาร ดงันี; 

1) ดําเนินกิจการและบริหารงานประจําวนัของบริษัทฯ  ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย 
ขอ้บงัคบัและระเบยีบบรษิทัฯ ที�คณะกรรมการบรษิทักาํหนด 

2) ดําเนินกจิการและบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามมตทิี�ประชุมคณะกรรมการ ดว้ยงบประมาณที�ไดร้บัอนุมตัิ
อย่างเคร่งครดั ซื�อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้อย่างดทีี�สดุ 

3) รายงานผลงาน ความกา้วหน้าจากการดําเนินงานตามมต ิและผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ที�สาํคญั
ต่อที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างต่อเนื�องเป็นประจาํอย่างน้อย 3 เดอืนต่อ 1 ครั ;ง 

4) ดําเนินกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที�ดีที�คณะกรรมการได้
กาํหนดไวเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิ

5) ต้องไม่ประกอบกจิการหรอืเขา้ร่วมในกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของ
บรษิทัฯ ไม่ว่าจะทาํเพื�อประโยชน์ตน หรอืประโยชน์ผูอ้ื�น  

6) มหีน้าที�เขา้รบัการอบรมในหลกัสูตรที�เกี�ยวเนื�องกบัการดําเนินกจิการและการบรหิารงานประจําวนัด้วย
 ค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ เพื�อใหม้คีวามรอบรู ้และเพิ�มทกัษะความสามารถในการปฏบิตังิาน  
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 หมวดที่ 5 ระบบการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯ จดัให้มีระบบการบริหารความเสี>ยง เพื>อให้การดาํเนินงานบรรลุตามวตัถปุระสงค ์รวมถึง
ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที>เกี>ยวข้อง และลดความเสี>ยงด้านการทุจริต  โดยมีระบบการตรวจสอบ
ภายในเพื>อให้เกิดความมั >นใจว่าระบบที>มีช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายที>วางไว้ได้ 

แนวปฏิบติั 

• ระบบการบริหารความเสี �ยง  

1. นโยบายการบริหารความเสี>ยงทั [งองคก์ร 

1.@ บรษิทัฯ กําหนดใหผู้บ้รหิารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ดูแลความเสี�ยง โดยจะต้องมี
บทบาทและส่วนร่วมในการพฒันาการบรหิารความเสี�ยงขององค์กร และมคีวามเขา้ใจในหน้าที�
ความรบัผดิชอบที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารความเสี�ยง  

@.2  จดัให้มกีระบวนการบริหารความเสี�ยงที�มปีระสทิธิภาพในทุกขั ;นตอนของการดําเนินงาน ตาม
หลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีเพื�อช่วยเพิ�มโอกาสแห่งความสาํเรจ็และลดความไม่แน่นอนในผลการ
ดาํเนินงานโดยรวม 

@.3 ดําเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี�ยงให้ประสบความสําเรจ็ทั �วทั ;งองค์กร โดยการใช้
ทรพัยากรที�มจีาํกดัอย่างมปีระสทิธภิาพ ในการบ่งชี; ประเมนิ และบรหิารความเสี�ยงอย่างเหมาะสม 

@.4  ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี�ยงเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึง
ความสาํคญัของการบรหิารความเสี�ยง 

 

2. โครงสรา้งการบริหารความเสี>ยงทั [งองคก์ร 

โครงสรา้งการบรหิารความเสี�ยงทั ;งองคก์ร ประกอบดว้ยกรรมการ ผูบ้รหิารและหน่วยงานทั ;งหมดในองคก์ร 
โดยมสี่วนยุทธศาสตร์และบรหิารความเสี�ยงองค์กรของบรษิัท บางจากคอรป์อเรชั �น จํากดั (มหาชน) ทํา
หน้าที�กํากบัดูแลให้เกดิระบบการบรหิารความเสี�ยงที�มปีระสทิธภิาพขึ;นในองค์กร มคีวามเขา้ใจถึงความ
เสี�ยงที�อาจมผีลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร และสร้างความมั �นใจว่ามกีารดําเนินการที�เหมาะสมเพื�อจดัการ
ความเสี�ยงนั ;นๆ และมีนักวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนผู้บริหารและ
หน่วยงานต่างๆ ในการดาํเนินกระบวนการบรหิารความเสี�ยงใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื�อง ดงันี;  
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3. กระบวนการบริหารความเสี>ยงทั [งองคก์ร 

กระบวนการบรหิารความเสี�ยงทั ;งองค์กรของบรษิัทฯ ได้นําหลกัการของ COSO Enterprise Risk 
Management (COSO ERM) และ ISO 31000 มาประยุกตใ์ช ้มกีารระบุ วเิคราะห ์ประเมนิ จดัลําดบัความ
เสี�ยงที�มผีลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องกระบวนการทาํงานของหน่วยงานหรอืขององคก์รในแต่ละปี 
มกีารวเิคราะหป์ระมวลผลจากแผนยุทธศาสตร์ธุรกจิองค์กรระยะสั ;นและระยะยาว แนวโน้มสถานการณ์
เศรษฐกจิของโลกและประเทศไทยในปีถดัไป รวมถงึปัจจยัเสี�ยงทั ;งภายในและภายนอกต่างๆ ขอ้คดิเหน็
ต่างๆ จากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึผลการบรหิารความเสี�ยงหรอืปัจจยัเสี�ยงที�เหลอือยู่จากปี
ก่อนหน้า จากนั ;น มกีารกําหนดแนวทาง มาตรการที�ใชใ้นการควบคุมบรหิารความเสี�ยงและตดิตามความ
เสี�ยงเพื�อสามารถจดัการความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�องค์กรยอมรบัได้ และสร้างความมั �นใจในการบรรลุ
วตัถุประสงคท์ี�กาํหนดไว ้

 

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ/ 
ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายผลติ 

บริษทั บางจากคอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)  

สว่นยทุธศาสตรแ์ละ
บรหิารความเสี'ยงองคก์ร 

ฝ่ายการเงนิและบรหิาร ฝ่ายตลาด

สายงานดา้นธุรกจิ
พลงังานทดแทน 

นกัวางแผน ผูป้ระสานงานบรหิารความเสี'ยง 
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• ระบบการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในเป็นสิ�งที�จาํเป็นและสาํคญัในการบรหิารงานขององคก์ร เนื�องจากการตรวจสอบภายใน
ถือเป็นส่วนหนึ�งของการกํากบัดูแลกิจการที�ด ีที�ช่วยให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการการบริษัท และฝ่ายบริหาร    
เกดิความมั �นใจไดว้่าระบบการควบคุมภายในที�องคก์รกาํหนดขึ;น สามารถช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายที�วาง
ไวไ้ด ้      

บรษิัทฯ จงึได้ใหส้ํานักตรวจสอบภายใน บรษิัท บางจากคอร์ปอเรชั �น จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นหน่วยงาน
อิสระ ทําหน้าที�ให้คําปรึกษาและตรวจสอบระบบการควบคุมที�มี ว่ามีการปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสมและ
สมํ�าเสมอ รวมทั ;งตรวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด กฎ ระเบยีบที�มชี่วย
ค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อนและให้คําแนะนําในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล       
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สิทธิของผูถื้อหุ้น 

ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยใช้สิทธิผา่นการแต่งตั [งกรรมการเพื>อทาํหน้าที>แทนตนและมี
สิทธิตดัสินใจเกี>ยวกบัการเปลี>ยนแปลงที>สาํคญั ซึ>งคณะกรรมการบริษทัตระหนักและให้ความสาํคญัถึงสิทธิ
ของผูถื้อหุ้นโดยส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิและจะไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือ
หุ้น 

แนวปฏิบติั 
 

@) คณะกรรมการตระหนกัถงึหน้าที�ในการดแูลและคุม้ครองใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายไดร้บัสทิธพิื;นฐาน อนัไดแ้ก่  
• สทิธไิดร้บัใบหุน้และสทิธกิารโอน และไดร้บัสารสนเทศที�เพยีงพอ ทนัเวลา และในรูปแบบที�เหมาะสมในการ

ตดัสนิใจที�มผีลกระทบต่อบรษิทัฯ และตนเอง 
• สทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื�อตดัสนิใจในการเปลี�ยนแปลงในนโยบายที�

สาํคญัของบรษิทัฯ และในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ที�คณะกรรมการต้องขอความเหน็ชอบจากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 
• สทิธเิลอืกตั ;งและถอดถอนกรรมการ และใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตั ;งผูส้อบบญัชอีสิระ 
• สทิธใินสว่นแบ่งกาํไร 

C) ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัหนงัสอืเชญิประชุมและสารสนเทศเกี�ยวกบัสถานที� เวลา ที�บรษิทัฯ ไดจ้ดัไวอ้ย่างเหมาะสม ตลอดจน
วาระการประชุม และขอ้มลูทั ;งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ตอ้งพจิารณา  

D) ในวาระเลอืกตั ;งกรรมการ ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกตั ;งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใหผู้ถ้อืหุน้คนหนึ�งมคีะแนนเสยีง
เท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสยีง 

d) ประธานกรรมการ กรรมการและผูบ้รหิารที�เกี�ยวขอ้ง มคีวามรบัผดิชอบในการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื�อตอบคําถาม
แก่ผูถ้อืหุน้ 

ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น 

ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รบัการปฏิบติัที>เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ซึ>งคณะกรรมการบริษัทจะกาํกบั
ดแูลให้ผูถื้อหุ้นได้รบัการปฏิบติัและปกป้องสิทธิขั [นพื[นฐานเท่าเทียมกนั 

แนวปฏิบติั 
 

@) ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามจาํนวนหุน้ที�ตนม ีและมคีวามเท่าเทยีมกนัในสารสนเทศเกี�ยวกบับรษิทัฯ 
C) ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัสารสนเทศที�จาํเป็นอย่างเพยีงพอและยุตธิรรม ทนัเวลา จากบรษิทัฯ และบรษิทัฯ ไม่แสดงความ

เอนเอยีงกบัผูถ้อืหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง โดยการใหส้ารสนเทศที�ยงัไม่เปิดเผย 
D) ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัการปฏบิตัโิดยยุตธิรรม 

บทบาทของบริษทัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย  

บริษัทฯ มีความมุ่ งมั >นที> จะดูแลผู้ มี ส่วนได้เสียตามสิทธิที> มีตามกฎหมายที> เกี> ยวข้อง ซึ> ง
คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความรว่มมือระหว่างบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนได้
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 
 

 
หมวดที่ 6 สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและบทบาทของบริษัท 

 ตอผูมีสวนไดเสีย 
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แนวปฏิบติั 
@) คณะกรรมการตระหนักและรบัรู้ถึงสทิธขิองผู้มีส่วนได้เสยีตามที�กฎหมายกําหนด รวมถึงการเคารพหลกัสทิธิ

มนุษยชนและการปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม และสนับสนุนใหม้กีารร่วมมอืกนัระหว่างบรษิทัฯ กบัผูม้สี่วน 
ไดเ้สยีในการ สรา้งงานและสรา้งกจิการใหม้ฐีานะการเงนิที�มั �นคงอย่างยั �งยนื คณะกรรมการมั �นใจว่าสทิธขิองผูม้ี
สว่นไดเ้สยีไดร้บัการคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยด ี

C) คณะกรรมการคาํนึงถงึผลประโยชน์ที�ไดร้บัและการทาํประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี ในการสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิ
การแขง่ขนั และการทาํกาํไรใหก้บับรษิทัฯ 

D) คณะกรรมการจดัให้มมีาตรการในการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีนการกระทําผดิกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือ
พฤตกิรรมที�อาจส่อถงึการทุจรติหรอืประพฤติมชิอบ ของบุคคลในองคก์ร ทั ;งจากพนักงานและผูม้สี่วนไดเ้สยีอื�น 
รวมถงึรายงานทางการเงนิที�ไม่ถูกตอ้ง และกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส เพื�อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีมสี่วนร่วมใน
การสอดสอ่งดแูลผลประโยชน์ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิ�งขึ;น 

ช่องทางในการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ ico@bangchak.co.th 
จดหมายธรรมดา สาํนกัตรวจสอบภายใน 
 บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 
 เลขที� C@A ถนนสขุมุวทิ Gd บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ @ACGA 
โทรศพัท ์: 0-2335-4566 โทรสาร : 0-2331-6530 
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บริษทัฯ จะเปิดเผยข้อมูลที>สาํคญัทั [งข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 
ทนัเวลา โปรง่ใส ผา่นช่องทางที>เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื>อถือ 

แนวปฏิบติั 

 
นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูนี;เป็นสว่นหนึ�งของนโยบายการกํากบัดูแลกจิการที�ดขีองบรษิทัฯ บรษิทัฯ มุ่งมั �น

ในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกนัแก่ผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี; ชุมชน สงัคมและ
สิ�งแวดล้อมโดยให้ความสําคญัอย่างที�สุดในการสื�อสารอย่างเปิดเผย ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และสมํ�าเสมอ 
เกี�ยวกบัขอ้มูลในอดตีและการสร้างมูลค่าในอนาคต ไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอขอ้มูลทั ;งในด้านบวกหรอืดา้นลบ แต่บรษิทัฯ 
ยงัคงตระหนักถึงความจําเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจเกี�ยวกบัข้อมูลทางธุรกิจที�สําคญัและกลยุทธ์ในการ
ดาํเนินงาน  

  
  

 หมวดที่ 7 การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส 
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 หมวดที่ 8 ขอพึงปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดมั >นข้อพึงปฏิบติัที>ดีตามนโยบายฯ นี[ เป็นหลกัปฏิบติัในการ
ดาํเนินงาน เพื>อการเติบโตอย่างยั >งยืนของบริษทัฯ 

แนวปฏิบติั 

ข้อพึงปฏิบติัของกรรมการและผูบ้ริหาร 

N. การดแูลประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคก์ร 
 มหีน้าที�กําหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ  ค่านิยมร่วม วตัถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์หลกั เพื�อเพิ�มมูลค่าระยะยาวต่อ 

ผูม้ปีระโยชน์ร่วม บรหิารและจดัการกบัความเสี�ยงที�จะมผีลกระทบต่อวตัถุประสงค/์เป้าหมาย โดยมรีะบบและ
รปูแบบที�เหมาะสมกบัองคก์ร ตามวธิปีฏบิตังิานอนัเป็นที�ยอมรบัทั �วไป 

P. การกาํกบัดแูลกิจการที>ดี 
 ส่งเสริมให้มีการบริหารธุรกิจที�ดี มีคุณธรรมตามระบบสากล สร้างความสัมพันธ์ที�ดีและเหมาะสมต่อผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่ายและสงัคม สรา้งความเชื�อถอื ความเชื�อมั �นต่อผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทั ;งในสงัคมและระดบัประเทศ 
ดูแลงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบตัิถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั ;งการเปิดเผยข้อมูลที�ถูกต้อง 
ชดัเจน เป็นปัจจุบนั เพื�อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

Q. ยึดมั >นในคณุธรรมและจริยธรรม 
 บรหิารองค์กรโดยยดึมั �นในคุณธรรมและจรยิธรรม รวมทั ;งส่งเสรมิให้มคุีณธรรมและจรยิธรรมในทุกระดบัของ

องคก์ร สอดสอ่งดแูลและจดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�อาจเกดิขึ;นในองคก์ร 

R. ความรบัผิดชอบในหน้าที> 
 ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความซื�อสตัย ์สุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจดําเนินการใดๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่

และรายย่อย เพื�อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

T. การรกัษาทรพัยสิ์นของบริษทัฯ 

 ตรวจสอบการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ ใหใ้ชป้ระโยชน์เตม็ที� ตลอดจนดูแลรกัษาทรพัยส์นิไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย 
หรอืถูกนําไปใชเ้พื�อการอื�นที�มไิดเ้กี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

U. การติดตามและประเมินผล 
 ทบทวนและใหค้วามเหน็ชอบกบักลยุทธแ์ละนโยบายที�สาํคญั โดยรวมถงึวตัถุประสงค ์เป้าหมายทางการเงนิและ

แผนงานต่างๆ พรอ้มทั ;งดูแลตดิตามฝ่ายบรหิารใหม้กีารปฏบิตัติามแผนงานที�กําหนดไว ้รวมทั ;งประเมนิผลงาน
ของผูบ้รหิารโดยสมํ�าเสมอ 

7. การปฏิบติัต่อพนักงาน 
 กรรมการและผูบ้รหิารพงึปฏบิตัต่ิอพนกังาน ดงันี; 
• ใหผ้ลตอบแทนที�เป็นธรรมต่อพนกังาน  
• ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังาน  
• การแต่งตั ;ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ ต้องกระทําด้วยความสุจรติใจ และ

 ตั ;งอยู่บนพื;นฐานความรูค้วามสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน  
• ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั �วถึงและ

 สมํ�าเสมอ 
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• ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั 

ข้อพึงปฏิบติัของพนักงาน 

1. การปฏิบติัตนของพนักงาน และการปฏิบติัต่อพนักงานอื>น  

• พงึปฏบิตัิหน้าที�ด้วยความซื�อสตัย์ สุจริต เอาใจใส่และเคร่งครดัต่อกิจกรรมทั ;งปวงที�จะเสรมิสร้างคุณภาพ 
ประสทิธภิาพและการพฒันาองคก์รไปสูค่วามเป็นเลศิ  

• ไม่กล่าวรา้ยต่อผูบ้รหิาร หรอืพนกังานอื�นโดยปราศจากซึ�งมลูความจรงิ 

• พงึงดเวน้การใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชา หรอืรบัของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

• เคารพในสทิธขิองพนกังานอื�น รวมทั ;งฝ่ายจดัการ 

• ผูบ้งัคบับญัชาพงึปฏบิตัตินใหเ้ป็นที�เคารพนบัถอืของพนกังาน และพนักงานไม่พงึกระทําการใดๆ อนัเป็นการ
ไม่เคารพนบัถอืผูบ้งัคบับญัชา 

• ร่วมสรา้งและรกัษาบรรยากาศแห่งความสามคัคแีละความเป็นนํ;าหนึ�งใจเดยีวกนัในหมู่พนกังาน  

P. การปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัที>เกี>ยวข้อง 
 พนักงานพึงปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง ไม่กระทําการช่วยเหลือ 

สนบัสนุน หรอืยอมเป็นเครื�องมอืที�จะทาํใหเ้กดิการหลกีเลี�ยงการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบต่างๆ  

Q. การจดัทาํรายงานและงบการเงิน 
 การลงรายการบญัช ีจดัทาํรายงานและงบการเงนิ  ตอ้งถูกตอ้งตรงกบัรายการที�เกดิขึ;นจรงิตามมาตรฐานการบญัชี

ที�ยอมรบัทั �วไป การเปิดเผยขอ้มลูที�ถูกตอ้ง ชดัเจน เป็นปัจจุบนั ใหผู้ท้ี�เกี�ยวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

R. การรบัหรอืให้ประโยชน์กบัผูท้าํธรุกิจกบับริษทัฯ 
 พนักงานย่อมไม่เรยีก รบั หรอืยนิยอมจะรบั รวมถึงการให้ที�ไม่เหมาะสม ซึ�งเงนิ สิ�งของหรอืประโยชน์อื�นใดกบั

ลูกค้า คู่ค้า ผู้รบัเหมา ผู้แทนจําหน่าย ผู้ขายสนิค้าและบรกิารให้บรษิัทฯ หรอืบุคคลอื�นใดที�ทําธุรกจิกบับรษิัทฯ 
หรอืใหค้วามชอบพอทาํตนสนิทสนมชดิชอบกบัผูค้า้ของบรษิทัฯ รายหนึ�งรายใดเป็นพเิศษ จนเป็นเหตุใหผู้ค้า้ราย
อื�นเกดิความเขา้ใจผดิคดิไปไดว้่าน่าจะเกดิความไม่ยุตธิรรมขึ;น และไม่ต้องการร่วมทําการคา้กบับรษิทั จนทําให้
บรษิทัฯ เสยีภาพพจน์ได ้

T. การรกัษาข้อมูลอนัเป็นความลบัของบริษทัฯ 
 พนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูล เอกสาร เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ สิทธิ ลิขสิทธิ � สิทธิบัตร ตลอดจน

สิ�งประดษิฐ ์ซึ�งถือเป็นขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบรษิทัฯ แก่ผู้อื�น ไม่ว่าโดยจงใจหรอืไม่กต็าม ซึ�งอาจจะมสี่วน
นํามาซึ�งความเสยีหายในการแขง่ขนัทางธุรกจิ เสยีภาพลกัษณ์หรอืชื�อเสยีงของบรษิทัฯ ได ้

U. การรกัษาทรพัยสิ์นของบริษทัฯ 
 พนกังานมหีน้าที�และความรบัผดิชอบที�จะใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ ใหเ้กดิประโยชน์อย่างเตม็ที� ต้องร่วมดูแลมใิห้

ชํารุดสญูหาย รวมทั ;งไม่นําไปใชใ้นการอื�นนอกเหนือจากธุรกจิของบรษิทัฯ  ขณะเดยีวกนั พนักงานต้องเคารพ
ทรพัยส์นิของผูอ้ื�นดว้ย 

 ทรพัยส์นิดงักล่าวหมายถงึ ทรพัยส์นิทั ;งที�มตีวัตน และไม่มตีวัตน เช่น สงัหารมิทรพัย ์อสงัหารมิทรพัย ์เทคโนโลย ี
ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ � ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนข้อมูลที�เป็นความลับที�ไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน อาท ิแผนธุรกจิ ประมาณการทางการเงนิ ขอ้มลูดา้นทรพัยากรบุคคล   
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c. การเลี[ยงรบัรองและรบัของขวญั 
พนักงานไม่พงึรบัหรือให้ของขวญั ของกํานัล รบัหรือจดัเลี;ยงรบัรองลูกค้า  คู่ค้า ผู้รบัเหมา ผู้ขายสนิค้าหรือ 
ผู้ให้บริการ หรือเจ้าหน้าที�ของรัฐ ที�เกินความเหมาะสม  ในโอกาสตามประเพณีนิยมซึ�งมีธรรมเนียมการให้
ของขวญั หากพนกังานไดร้บัของขวญัที�มมีลูค่าเกนิปกตวิสิยั ใหพ้นกังานรายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั ;น 

d. การขดัผลประโยชน์ทางธรุกิจ 
 พนักงานไม่พึงกระทําการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธุรกจิกบับรษิัทฯ ได้แก่ การมีกจิกรรมหรือ

กระทําการใดๆ อนัอาจทําให้บรษิัทฯ เสยีผลประโยชน์ หรอืได้รบัประโยชน์น้อยกว่าที�ควร หรือเป็นการแบ่ง
ผลประโยชน์จากบรษิทัฯ 
I.@ การแขง่ขนักบับรษิทัฯ 

  พนักงานไม่พงึประกอบการ  ดําเนินการ หรอืลงทุนใดๆ อนัเป็นการแข่งขนั หรอือาจเป็นการแข่งขนักบั
 กจิการของบรษิทัฯ 

 I.C แสวงหาผลประโยชน์จากกจิการสว่นตวักบับรษิทัฯ 
  พนักงานทุกคนควรจะเปิดเผยธุรกิจหรือกิจการที�ประกอบขึ;นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาต ิ

 พี�น้อง หรอืผูอ้ยู่ในอุปการะ มผีลประโยชน์อนัจะมผีลกระทบใหเ้กดิการขดัผลประโยชน์ทางธุรกจิได ้เช่น 
  I.C.@ ร่วมลงทุนหรอืมผีลประโยชน์กบัผูค้า้ที�ประกอบธุรกจิกบับรษิทัฯ 
  I.C.C ดาํรงตําแหน่งใด หรอืแมแ้ต่เป็นที�ปรกึษาของผูค้า้ที�ทาํธุรกจิกบับรษิทั หรอืลกูคา้ของบรษิทัฯ 
 I.C.D ทาํการคา้สนิคา้หรอืบรกิารโดยบรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอืโดยตรง หรอืทาํการผ่านผูอ้ื�น 
 I.D การใชข้อ้มลูของบรษิทัฯ หาผลประโยชน์ 
  พนักงานย่อมไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผู้อื�น โดยอาศยัขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทใน

 เครือ  เช่น แผนงาน รายได้ มติ การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคาเพื�อ
 ประโยชน์สว่นตน ซึ�งทาํใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัความเสยีหายหรอืไม่กต็าม 

 I.d พนักงานพงึละเว้นการถือหุ้นในกจิการคู่แข่งของบริษัทฯ หากทําให้พนักงานกระทําการ หรอืละเว้นการ
 กระทํา การที�ควรทําตามหน้าที� หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที� ในกรณีที�พนักงานได้หุ้นนั ;นมาก่อน
 การเป็นพนักงาน หรอืก่อนที�บรษิทัฯ จะเขา้ไปทําธุรกจินั ;น หรอืไดม้าโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงาน
 ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ  

9. การรกัษาชื>อเสียงของบริษทัฯ 
 พนักงานพึงหลกีเลี�ยงการกระทําใดๆ อนัอาจกระทบกระเทอืนต่อชื�อเสยีงของบรษิัทฯ หรอือาจเป็นปัญหาแก่

บรษิทัฯ ได ้พนกังานพงึรกัษาเกยีรตขิองตนใหเ้ป็นที�ยอมรบัในสงัคม  

10. การปฏิบติัต่อลูกค้า และคณุภาพผลิตภณัฑ ์
 พนักงานพงึส่งมอบผลติภณัฑ์ที�มคุีณภาพตรงตาม หรอืสูงกว่าความคาดหมายของลูกคา้ ภายใต้เงื�อนไขที�เป็น

ธรรม และใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารที�ถูกต้อง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ โดยไม่มกีาร
กล่าวเกนิความเป็นจรงิ อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เกดิความเขา้ใจผดิเกี�ยวกบัคุณภาพ ปรมิาณ หรอืเงื�อนไขใดๆ ของ
สนิค้าหรอืบรกิาร นอกจากนี;พนักงานพงึรกัษาความลบัของลูกคา้และไม่นําไปใชเ้พื�อประโยชน์ของตนเอง หรอื 
ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งโดยมชิอบ 

11. การปฏิบติัต่อคู่ค้า และ/หรอืเจ้าหนี[   
 พนักงานพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี;อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั ;งอยู่บนพื;นฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนที�เป็นธรรมต่อทั ;งสองฝ่าย และพงึปฏบิตัติามสญัญา หรอืเงื�อนไขต่างๆ ที�ตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั 
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    กรณีที�ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้ใดขอ้หนึ�ง ต้องรบีแจง้ใหคู้่คา้ และ/หรอืเจา้หนี;ทราบล่วงหน้า เพื�อร่วมกนั

พจิารณาหาแนวทางแกไ้ข 

12. การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 
 พนกังานพงึประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแข่งขนัที�ด ีไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทาง

การคา้ดว้ยวธิกีารที�ไม่สุจรติ หรอืไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงนิสนิจ้างใหแ้ก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่
ทาํลายชื�อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย 

13. การแจ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรียน 
 พนักงานมหีน้าที�และความรบัผดิชอบแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื�อพบเหน็เบาะแสการกระทําผดิกฎหมาย 

จรรยาบรรณ หรอืพฤติกรรมที�อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั ;งจากพนักงานและ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื�น รวมถงึรายงานทางการเงนิที�ไม่ถูกตอ้ง  
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 หมวดที่ 9 จรรยาบรรณของการจัดหา 

 

เพื>อให้การปฏิบติังานเกี>ยวกบัการจดัซื[อและจดัจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรกัษา
ภาพพจน์ที>ดีของบริษทัฯ ไว้อย่างต่อเนื>อง จึงกาํหนดหลกัเกณฑ์อนัเกี>ยวกบัจรรยาบรรณของการจดัซื[อและ
จดัจ้าง เพื>อเป็นแนวทางปฏิบติัของทั [งบริษทัฯ ไว้ ดงัต่อไปนี[  

แนวปฏิบติั 

N. การรบัของขวญั ของกาํนัล การรบัเลี[ยง และการให้ความชอบพอเป็นพิเศษ 
@.@ การรบัของขวญัหรอืของกาํนลั 

 ไม่รบัของขวญัหรอืสิ�งของอื�นใดไม่ว่ามูลค่าเท่าใดในทุกโอกาส กรณีไดร้บัของขวญัหรอืสิ�งของอื�นใดและไม่
สามารถส่งคืนได้ให้นําส่งแก่ส่วนพัฒนาประสิทธิภาพสํานักงานของบริษัทฯ เพื�อการกุศลหรือ
สาธารณประโยชน์ต่อไป (ตามแนวปฏบิตั ิNo Gift Policy) 

@.C การรบัเลี;ยง 
 การรบัเลี;ยงใหพ้จิารณาถงึความเหมาะสมและควรหลกีเลี�ยงหากไม่จําเป็น ในกรณีที�จําเป็น ควรจะผลดักนั

ออกค่าใชจ้่าย  
@.D การใหค้วามชอบพอเป็นพเิศษ 

ละเว้นการทําความสนิทชิดชอบกับผู้ค้ารายหนึ�งรายใด จนเป็นเหตุให้ผู้อื�นคิดไปว่าน่าจะเกิดความ 
ไม่ยุติธรรมขึ;น โดยเฉพาะอย่างยิ�งจะทําใหผู้้คา้รายอื�นเกดิความเขา้ใจผดิ และไม่ต้องการร่วมทําการคา้กบั
บรษิทัฯ จนทาํใหบ้รษิทัฯ เสยีภาพลกัษณ์ได ้

 P. ความไม่ยุติธรรมที>เกิดขึ[นในกระบวนการจดัซื[อและจดัจ้าง 
C.@ การจดัซื;อ ไม่ควรดําเนินการจากการเจาะจงข้อกําหนดของผลติภณัฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ�งโดยเฉพาะ หรือ

พยายามเลอืกสรรคุณลกัษณะที�โน้มเอยีงไปทางผลติภณัฑน์ั ;นๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมเีหตุผลสนับสนุน
อย่างเพยีงพอและมคีวามจาํเป็นเท่านั ;น 

C.C การเชญิผูเ้ขา้ร่วมเสนอราคาควรจะต้องเลอืกสรรผูค้้าที�ดแีละสนใจต่อการประมูลนั ;นๆ การเชญิผูค้้าที�เพยีง
เพื�อใหค้รบจํานวนตามระเบยีบโดยไม่คํานึงถงึความสามารถในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั จะทําใหก้ารจดัหา
ขาดคุณภาพ และขาดความยุตธิรรมทั ;งต่อบรษิทัฯ และต่อผูค้า้ที�ดรีายอื�นๆ ดว้ย 

C.D ผูค้า้ทุกรายจะต้องได้รบัรายละเอยีด ขอ้มูลและเงื�อนไขต่างๆ อย่างเดยีวกนั ซึ�งเป็นลายลกัษณ์อกัษร กรณี
อธบิายดว้ยวาจา ตอ้งยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

C.d ในกรณีที�ทําการประมูลแล้วไม่ตดัสนิใจซื;อหรอืจา้ง ควรจะบอกกล่าวให้ผูค้้าทราบ และถ้ามกีารประมูลครั ;ง
ต่อไป ผูท้ี�เสนอรายเดมิจะตอ้งไดร้บัโอกาสเท่าๆ กนัดว้ย 

Q. การปฏิบติัตนต่อผูค้้า 
D.@ ความสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ื;อกบัผูข้าย ควรจะเป็นในรปูของการสรา้งความมั �นใจต่อกนัดว้ยความสจุรติและความ

ยุตธิรรม พงึปฏบิตัต่ิอกนัอย่างสภุาพชน 
D.C ระเบยีบปฏบิตัแิละวธิกีารต่างๆ ที�บรษิทัฯ กําหนดขึ;นจะต้องแสดงใหผู้ค้า้ทราบทนัทนีับแต่ผูค้า้สมคัรเขา้มา

เป็นผูค้า้กบับรษิทัฯ และแจง้ใหท้ราบเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลง 
 



 

นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีบรษิทั บางจากไบโอฟูเอล จาํกดั ฉบบัปรบัปรุงปี 2560
  

 

 
 
 
D.D การตรวจรบัพสัดุ หรอืตรวจรบังาน ตลอดจนขั ;นตอนการจ่ายเงนิ ควรกระทําอย่างรวดเรว็รดักุมและใหค้วาม

ยุตธิรรมกบัผูค้า้ ผูท้ี�จงใจทาํใหเ้กดิความล่าชา้เป็นการปฏบิตัผิดิจรรยาบรรณเช่นกนั 
D.d ละเวน้การช่วยผูค้า้ที�ทาํงานบรษิทัฯ ดว้ยการกระทาํใดๆ อนัเป็นการช่วยใหไ้ม่ตอ้งเสยีภาษทีี�พงึจะเสยีใหก้บัรฐั 

R. ลาํดบัการเลือกซื[อสินค้า 
d.@ ควรพจิารณาผลติภณัฑภ์ายในประเทศ ซึ�งนอกจากเป็นการสนบัสนุนอุตสาหกรรมในประเทศแลว้ยงัสามารถ

ลดค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดอ้กีดว้ย 
d.C ไม่ควรซื;อสนิค้าผลติภณัฑ์ใดๆ จากผู้ผลติอื�น หากบรษิัทฯ และบรษิัทในเครอืผลติได้และมจีําหน่ายอยู่ใน

ตลาด ยกเวน้ในกรณีที�จาํเป็นจรงิๆ เช่น มอุีปสรรคในเรื�องการมจีาํหน่าย ณ จุดที�ต้องการ หรอืมคุีณลกัษณะ
เฉพาะที�จาํเป็น หรอืใหป้ระโยชน์มากกว่า 
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บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัการดแูลความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิ>งแวดล้อม และพลงังาน เพื>อให้
มั >นใจว่าการปฏิบติังานทุกกิจกรรมอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที>ได้มาตรฐานสากล ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ>งแวดล้อม สงัคม และชุมชน 

แนวปฏิบติั 

 บรษิัท บางจากไบโอฟูเอล จํากดั เป็นบรษิัทในเครอืบรษิัท บางจากปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) ดําเนิน
ธุรกจิผลติเมทลิเอสเตอร ์(ไบโอดเีซล) กลเีซอรนีดบิจากนํ;ามนัพชื ภายใต้วฒันธรรม "พฒันาธุรกจิอย่างยั �งยนืไปกบั
สิ�งแวดลอ้มและสงัคม" 

 บรษิัทฯ ถือว่า ระบบการจดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิ�งแวดลอ้มและพลงังานซึ�งครอบคลุม
กจิกรรม ผลติภัณฑ์ และการบริการทั ;งหมดเป็นส่วนหนึ�งของธุรกิจ ที�มีความสําคญั และโดยหน้าที�ถือเป็นความ
รบัผดิชอบโดยตรงของผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน ตลอดจนผูร้บัเหมาที�ทาํงานในบรษิทัทั ;งหมดในอนัที�จะ 

1. ปฏบิตังิานใหเ้กดิความปลอดภยั  ไม่สง่ผลกระทบต่อทั ;งตนเอง  ผูเ้กี�ยวขอ้ง ชุมชน และสิ�งแวดลอ้ม 

2. ปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัข้อกาํหนดของกฎหมายและข้อกาํหนดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัความปลอดภัย 
อาชวีอนามยั สิ�งแวดลอ้ม และพลงังาน 

3. ป้องกนัภาวะมลพษิ นํ;า อากาศ กลิ�น และเสยีง การรั �วไหลและการสญูเสยีนํ;ามนั 

4. ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุและการเจบ็ป่วยที�เกดิขึ;นในทุกดา้นเพื�อลดการสญูเสยีที�จะเกดิขึ;น 

5. ใชท้รพัยากรอนัไดแ้ก่ พลงังาน นํ;า สารเคม ีอย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

6. บรรเทาและลดผลกระทบที�เกิดขึ;น ควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบการจดัการด้านความปลอดภัย 
อาชวีอนามยั สิ�งแวดลอ้มและพลงังานอย่างต่อเนื�องและยั �งยนื 

 ทั ;งนี; ผูบ้รหิารจะจดัใหม้ทีรพัยากรเพยีงพอ เหมาะสมต่อการดาํเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย
ที�ตั ;งไว้  ตลอดจนอบรมพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมเพื�อให้มีความสามารถที�จะปฏิบัติหน้าที� และความ
รบัผดิชอบ รวมทั ;งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการให้ขอ้คดิเห็น ตลอดจนทบทวนนโยบาย และระบบการ
จดัการ  

 
 

 

 

 หมวดที่ 10 ความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดลอมและพลังงาน 


