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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
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กลุ่มบริษทั บีทเี อส

บุ ค คลที่ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประธานคณะกรรมการบริห าร กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ และผูอ้ าํ นวยการใหญ่

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
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บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

บทนํา
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการและเชื่อมันว่
่ า
การกํากับดูแลกิจการทีด่ จี ะช่วยส่งเสริมให้การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เจริญเติบโตได้อย่างยังยื
่ น
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ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้จดั ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจริยธรรม
ทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ขึน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ นของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานในทุกระดับชัน้ นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการขององค์กรให้
เป็ นไปตามมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับสภาวการณ์ และการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัท
กําหนดให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจริยธรรม
ทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ฉบับนี้ และนโยบายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการเป็ นประจําทุกปี
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business
Conduct) ฉบับ นี้ ใช้บ ังคับ กับ บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยทุ ก บริษัท ทัง้ นี้ สํา หรับ บริษัท ย่ อ ยซึ่งจดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้พจิ ารณานโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจริยธรรม
ทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ที่บริษัทตนได้จดั ทําขึ้นแยกต่ างหากเป็ นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทฯ
ส่งเสริมให้บริษทั ร่วม กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และคู่คา้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง ยึดมัน่
อยู่บนหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละมีจริยธรรมทางธุรกิจเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลหรือบรรทัดฐานของบริษทั ฯ
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ในการนี้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ประกาศและสื่อสารให้แก่กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษทั ได้รบั ทราบ และยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการดําเนินงาน รวมถึงเผยแพร่
นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ (Corporate Governance Policy) และจริย ธรรมทางธุ ร กิ จ (Code of Business
Conduct) ฉบับเต็ม ในระบบ Intranet และเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ

2

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที ่ 1 : วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กลยุทธ์ และเป้ าหมายระยะยาว
ั ่ ท่ยี งยื
ั ่ นและมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว เพื่อ
: การให้บริการแก่ชุมชนด้วยโซลูชนส์
ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน

พันธกิ จ

่
ฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานที่ครอบคลุมและแพลตฟอร์มที่
: เรามุ่งมันในการพั
หลากหลาย รวมทัง้ สร้า งสรรค์ก ารให้บ ริก ารที่ม คี ุณ ภาพต่อ ชุม ชนของเรา
ด้วยแนวทางที่ยงยื
ั่ น

ค่านิ ยม

: การส่ ง มอบความพึ ง พอใจให้ ลู ก ค้ า : ความสํ า เร็ จ ของเราขึ้ น อยู่ ก ั บ
ความสามารถของเราในการพัฒนาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้ยนื ยาว ซึ่งจะสําเร็จ
ได้ด้วยการรับฟั ง เข้าใจ และคาดการณ์ ค วามต้องการของลูกค้า และส่งมอบ
สินค้าหรือบริการทีต่ อบสนองความต้องการเหล่านัน้ ได้ เราเป็ นองค์กรทีม่ คี วาม
เป็ นมืออาชีพ รับผิดชอบ โปร่งใส และมุ่งมันที
่ จ่ ะตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าตลอดเวลา
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การสร้างมูลค่าของผูถ้ ือหุ้น: เรามีความมุ่งมันที
่ จ่ ะเพิม่ มูลค่าของผูถ้ อื หุน้ ผ่าน
การเติบโตของรายได้ และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน เรามี
จุดมุ่งหมายที่จะให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดกี ว่าการลงทุนอื่นที่มีความเสี่ยง
คล้ายกันแก่ผถู้ อื หุน้ ของเรา
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การสนับสนุนการเติ บโตอย่างยังยื
่ น: ลูกค้าและผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ประโยชน์ท่ี
เพิม่ พูนขึน้ อย่างยังยื
่ น เราดําเนินธุรกิจในแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ่วยลดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง

การพัฒ นาชุมชน: เราเป็ นส่วนสําคัญ ของชุม ชนที่ดําเนินธุรกิจ ด้วยแนวคิด
“ซิต้ ี โซลูชนส์
ั ่ ” ที่ทําให้ลูกค้ามีจติ สํานึกที่ดตี ่ อชุม ชน เราสนับสนุ นรายได้และ
ทรัพยากรต่ าง ๆ เพื่อทํางานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นในเรื่องการศึกษาและ
สวัสดิก ารของเด็ก รวมทัง้ ส่ง เสริม ในด้านสุข ภาพและความเป็ น อยู่ท่ีดีข อง
พนักงานและครอบครัว

กลยุทธ์และเป้ าหมาย
ระยะยาว

: กลุ่มบริษัทบีทีเอสพัฒนาและสร้างสรรค์กลยุทธ์เชิงนวัตกรรม ‘กลยุทธ์ 3M’
โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่าย MOVE และ MIX ซึง่ เป็ นเครือข่ายหลักของกลุ่ม
บริษทั

3

บริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
ภายใต้แ นวคิดการแบ่งปั น (sharing economy) เราเป็ น ผู้ให้บริก ารโซลูช นั ่ ส์
MATCH ที่ม ีเอกลัก ษณ์ เฉพาะตัว ด้ว ยการแบ่ ง ปั น การเข้า ถึง ผู้ โดยสารใน
เครือข่าย MOVE และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายอย่างตรงจุดด้วยเครือข่าย
MIX แก่พนั ธมิตรทางธุรกิจ
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เครือข่าย MOVE เป็ นแนวคิดที่เราบุ กเบิกในด้านการเดินทาง เรามุ่งมันการ
่
ให้บริการด้านการเดินทางในรูปแบบ door-to-door solutions เพื่ออํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒ นาสภาพ
ความเป็ นอยู่ ข องผู้ ค น รวมถึ ง สนั บ สนุ น เป้ าหมายการพัฒ นาที่ย ัง่ ยืน UN
SDG13 ว่าด้วยการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ด้วยการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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เครือข่าย MIX ของเราก้าวไปอีกขัน้ จากการเป็ นผูน้ ําการให้บริการสื่อโฆษณา
นอกบ้านสู่การเป็ นผู้ให้บริการ O2O โซลูชนส์
ั ่ แบบครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจ
สื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชําระเงินและธุรกิจ โลจิสติกส์ รวมถึงการผสมผสาน
ฐานข้อมูล (smart DATA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลในเชิงลึกและเพื่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ

4

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที ่ 2 : ระบบการบริหารจัดการ
บริษัท ฯ มีก ารกําหนดระบบการบริห ารจัดการและการกํากับ ดูแลกิจการ ซึ่งสนับ สนุ น และสอดคล้อ งกับ
หลัก การกํ ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดีข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย คณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และข้อแนะนําของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
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บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการซึ่งมีการแบ่งแยกอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบออกจากกันอย่าง
ชัดเจนระหว่างบทบาทใน (1) การกํากับ ดูแล (2) การบริห ารจัดการ และ (3) การปฏิบตั ิงาน ตลอดจนมีกลไกการ
ควบคุมและการถ่วงดุลอํานาจ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการบริหารจัดการของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
รายละเอียดเกี่ยวกับอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการของบริษัทฯ กําหนดไว้ในกฏบัตรและ
นโยบายการมอบหมายอํานาจ (Policy on Delegation of Authority)
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย

.b t

(ก)
ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น มีอํานาจสูงสุดในบริษัทฯ สามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ เว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี้ การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีขน้ึ ทุก ๆ ปี เพื่อ
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานและอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ ในปี ทผ่ี ่านมา และออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่าง ๆ
เช่น การจ่ายเงินปั นผล การแต่งตัง้ กรรมการและการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ อาจจัดให้มกี ารประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ เป็ นครัง้ คราวเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ซึง่ ต้องได้รบั อนุมตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
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(ข)
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณ วุฒิท่มี ีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
วิสยั ทัศน์อนั เป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการและ
ควบคุมการบริหารจัดการของฝ่ ายบริห าร กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุท ธ์ และเป้ าหมายระยะยาวของ
บริษัทฯ และมีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่การดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือเรื่องทีม่ นี ัยสําคัญต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษทั จัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ตามสมควร เพื่อให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั สําเร็จลุล่วงตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี


คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มคี วามถูกต้อง
และเพียงพอ ดูแลความน่ าเชื่อของงบการเงินและการเปิ ดเผยเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน และสอบ
ทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน



คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที่ให้คําแนะนํ าต่อคณะกรรมการบริษัท
เกีย่ วกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท การสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง และโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
5

บริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น ทําหน้าทีก่ ํากับดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับ
ดูแ ลกิจการซึ่งได้รบั การยอมรับ เป็ น การทัว่ ไป ปลูก ฝั งจริย ธรรมทางธุ รกิจ และค่ านิ ยมอันดีเพื่อ
เสริม สร้า งวัฒ นธรรมองค์ก ร และดู แ ลรับ ผิด ชอบงานด้า นสัง คม ชุ ม ชน และสิ่ง แวดล้อ ม และ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย เพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น



คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ทําหน้าทีพ่ จิ ารณากําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความ
เสีย่ งองค์กร ตลอดจนกํากับดูแลหน่วยธุรกิจของกลุ่มบริษทั ในการปฏิบตั ติ ามนโยบายและกรอบการ
บริหารความเสีย่ งขององค์กรอย่างเหมาะสม



คณะกรรมการบริ หาร ทําหน้าทีใ่ ห้คําแนะนําต่อคณะกรรมการบริษทั ในการกําหนดกลยุทธ์ แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริหาร และมีอํานาจในการ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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(ค)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่และฝ่ ายบริหาร ดําเนินงานอันเป็ นกิจวัตรประจําวันของบริษทั ฯ และ
บริหารจัดการงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงรายงานผลการ
ดําเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการอย่ างสมํ่า เสมอ โดยกรรมการผู้อํา นวยการใหญ่ ในฐานะหัว หน้ าฝ่ ายบริห ารจะต้อ ง
ดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง ข้อบังคับบริษ้ท มติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น มติ
คณะกรรมการบริษทั และหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
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ผูถ้ อื หุน้ / ผูม้ สี ่วนได้เสีย

ww

คณะกรรมการบริษทั

กํากับดูแล
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คณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ (CEO)
ฝ่ ายบริหาร
พนักงาน

6

บริหารจัดการและดําเนินงาน

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที ่ 3 : การกํากับดูแลกิจการ
การกํากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ มีรายละเอียดครอบคลุม 5 หมวด ดังนี้
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (Rights of Shareholders)

2.

การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

3.

การคํานึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Role of Stakeholders)

4.

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
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3.1

1.

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น (Right of Shareholders)

การจัดการประชุมผูถ้ อื หุ้น
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บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถอื หุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะ
เป็ นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สทิ ธิของตนตามสิทธิขนั ้ พื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหรือ
การโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้รบั ข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ ผ่านทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษทั ฯ หรือช่องทางอื่น ๆ การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อรับทราบ
ผลการดํ า เนิน งานประจํา ปี และการออกเสีย งลงคะแนนในที่ป ระชุม ผู ้ถ ือ หุ ้น เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ตั ิเ รื่อ งต่า ง ๆ
ที่สําคัญ ตามที่กฎหมายกํา หนด ซึ่ง รวมถึง การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การกํา หนดค่า ตอบแทนกรรมการ
การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีและพิจ ารณาค่ าตอบแทนผู้ส อบบัญ ชี การจ่ายหรือ งดจ่ ายเงิน ปั น ผล การเพิ่มทุ น และออก
หลักทรัพย์ใหม่ ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้รายงานให้ทราบหรือ
ได้ขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น

บริษัทฯ จะจัดให้มกี ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ภายใน 120 วันนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชี และบริษัทฯ
อาจจัดการประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่นซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพิม่ เติมตามความจําเป็ นและเหมาะสม ทัง้ นี้
บริษัทฯ ได้จดั ให้มสี าํ นักเลขานุ การบริษัทในการปฏิบตั ิตามนโยบายการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ้นให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยบริษทั ฯ จะจัดให้มที ป่ี รึกษากฎหมายทําหน้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้ความเห็นทางกฎหมายและ
เป็ นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนตลอดการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็ น
พยานในการตรวจนับการลงคะแนน ในกรณีทม่ี กี ารเสนอวาระเกีย่ วกับธุรกรรมทีซ่ บั ซ้อนและมีนัยสําคัญต่อการตัดสินใจ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีท่ปี รึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อตอบคําถามและชี้แจงในที่
ประชุม สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ซง่ึ พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน บริษทั ฯ จะจัดให้ผสู้ อบบัญชีเข้าร่วมการ
ประชุมด้วยทุกครัง้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการบริษทั สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารระดับสูง
และเลขานุการบริษทั เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ เว้นแต่ในกรณีมเี หตุอนั จําเป็ นหรือสมควรซึง่ ทําให้ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้
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การส่งหนังสือเชิ ญประชุมและการอํานวยความสะดวกแก่ผถู้ ือหุ้น
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เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่จํากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของ
ผูถ้ อื หุน้ ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ชาวไทยหรือชาวต่างชาติ บริษทั ฯ จะจัดให้มหี นังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมอบหมายให้ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่
เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็ นผูด้ ําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถอื หุน้ ทุกราย โดย
หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วันและเวลาการประชุม ระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละ
วาระพร้อ มทัง้ ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท และคะแนนเสีย งในการลงมติในแต่ ล ะวาระ ตลอดจนข้อ มู ล
ประกอบการประชุมต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มเี วลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยจะไม่มี
วาระซ่อนเร้น หรือเพิ่มเรื่องประชุม ใดไว้ในวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ ไว้ในหนังสือเชิญ ประชุม เว้นแต่ เป็ นกรณี จําเป็ น
เร่งด่วน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และประกาศลงหนังสือพิมพ์
การเรียกประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วัน

การดําเนิ นการในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
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บริษทั ฯ จะจัดการประชุมในสถานที่ทเ่ี หมาะสม เพียงพอต่อจํานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม มีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี และสะดวกต่อการเดินทางของผูถ้ ือหุน้ โดยจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง
เพื่อเพิม่ ความโปร่งใสและอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ และจะเปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่
น้ อยกว่า 2 ชัวโมง
่
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยดูแลต้อนรับ และอํานวยความสะดวก
ตลอดจนจัดให้มีโต๊ ะนั กลงทุ นสัมพันธ์ ซึ่งมีเจ้าหน้ า ที่นั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ท่ีมีค วามรู้ค วามเชี่ย วชาญในการให้ข้อ มู ล
สารสนเทศ ตลอดจนตอบคําถามต่าง ๆ เกีย่ วกับกิจการของบริษัทฯ แก่ผู้ถอื หุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะจัดเตรียม
อากรแสตมป์ ไว้สาํ หรับผูท้ เ่ี ข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ และเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้
ที่เป็ นนักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านคัสโตเดียน บริษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้มกี ารตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูล
และเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดระยะเวลาและขัน้ ตอนการ
ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในวันประชุม

บริษทั ฯ ยึดถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ เลขานุ การ
ทีป่ ระชุมจะแนะนําคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
และจะแจ้งให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารนับคะแนนเสียงในที่ประชุม
ทัง้ นี้ เมื่อมีการให้ขอ้ มูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานในทีป่ ระชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมแสดง
ความคิดเห็นและซักถามเกีย่ วกับวาระนัน้ ๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยจะมีการตอบคําถามและให้เวลาอภิปรายในแต่ละ
เรื่องตามความเหมาะสม สําหรับวาระการเลือกตัง้ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ จะลงมติเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล และเพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี กรรมการทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระและได้รบั การ
เสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ น กรรมการของบริษัท ฯ ต่ อไปอีกวาระหนึ่ ง จะออกจากห้องประชุมเป็ นการชัวคราวในการ
่
พิจารณาวาระดังกล่าว
บริษัทฯ จะจัดให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมี
การบันทึกมติทปี่ ระชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ องค์ประชุม รายชื่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และทีป่ รึกษาทีเ่ ข้าร่วมประชุม
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พยานในการตรวจนับคะแนน ผลการลงมติซ่งึ จะเปิ ดเผยทัง้ คะแนนเสีย งทีเ่ ห็น ด้วย ไม่เห็น ด้วย และงดออกเสีย ง
ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็ นสาระสําคัญ และเกี่ย วข้อ งกับ การ
ประชุมในแต่ ละวาระ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทําการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุม ผู้ถือ
หุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม รวมทัง้ เผยแพร่รายงานการประชุมบน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ

การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
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3.2

บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายนัน้ จะเป็ นผู้ถือหุ้นราย
ย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนักลงทุนสถาบัน


การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
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บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิของตนเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ิต่อผู้ถือ หุ ้นอย่างเป็ น ธรรมและเท่า เทีย มกัน โดยให้สทิ ธิ
ผู้ถือหุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ท่เี ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งข่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ในปี 2559 บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผูถ้ อื หุน้ ทีส่ ามารถ
เสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ องสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้มผี ลใช้บงั คับกับ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 เป็ นต้นไป โดยกําหนดให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มีคุณสมบัตดิ งั นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นได้ (1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ รายเดียวหรือหลาย
รายรวมกัน โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ หรือ
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ โดยผู้ถอื หุ้นทุกคนต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับ
จากวันทีไ่ ด้มาซึง่ หุน้ จนถึงวันทีเ่ สนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ


การมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารและหลักฐานทีต่ ้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ซึง่ ผูถ้ ือหุ้นสามารถ
มอบหมายให้ตวั แทนของผูถ้ ือหุน้ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนใน
การประชุมผู้ถ ือหุ้น ได้ โดยบริษัท ฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญ ประชุม ถึงรายชื่อกรรมการอิส ระที่ผู้ถ ือหุ้น สามารถมอบ
ฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (แบบ
ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พร้อมทัง้ รายละเอียดและขัน้ ตอนการมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
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การเข้าถึงข้อมูลของบริษทั

บริษทั ฯ ไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ นพิเศษ โดยผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของ
บริษัทฯ ซึ่งเปิ ดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.btsgroup.co.th หรือ
สามารถติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8631, +66 (0) 2273 8623, +66 (0) 2273
8637 โทรสาร: +66 (0) 2273 8610 หรือ E-mail: ir@btsgroup.co.th

3.3
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บริษัทฯ กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผู้ท่เี กี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ใน
ตําแหน่ งหรือสายงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ฯ ใช้ข้อ มูลภายในเพื่อประโยชน์ ในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษทั ร่วม และห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ท่ไี ม่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิ ดเผยให้ประชาชนทราบโดยทัวถึ
่ งกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าํ หนดในนโยบายป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน

การคํานึ งถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทั ฯ คํานึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสียและให้ความสําคัญกับสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ทุกกลุ่ม
โดยได้มกี ารดูแลให้ผู้มสี ่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็ นธรรม
โดยบริษทั ฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ นและความสําเร็จ
ในระยะยาวของกลุ่มบริษทั
การปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
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บริษัทฯ กําหนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตลอดจนสื่อสารให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษทั ได้รบั ทราบและถือปฏิบตั ติ าม ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าผูม้ สี ว่ นได้
เสีย ทุ ก กลุ่ ม ได้รบั การดูแลอย่ างเป็ น ธรรม เหมาะสมกับ ความต้อ งการ และมีช่ อ งทางการสื่อสารที่เพีย งพอ โปรด
พิจ ารณารายละเอีย ดการปฏิบ ัติต่ อ ผู้มีส่ว นได้เสีย เพิ่ม เติม ใน ส่ว นที ่ 4 : จริย ธรรมทางธุ รกิจ (Code of Business
Conduct)


การแจ้งเรือ่ งร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มชี ่องทางที่ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ กับคณะกรรมการ
บริษทั ได้โดยตรงผ่านสํานักเลขานุการบริษทั
สํานักเลขานุการบริษทั

:

โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-5 ต่อ 1525, 1531
โทรสาร: +66 (0) 2273 8610
อีเมล:
CompanySecretary@btsgroup.co.th
หรือทางไปรษณียไ์ ปยังสํานักเลขานุการบริษทั ตามทีอ่ ยู่ของบริษทั ฯ

หรือติดต่อหรือร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ กับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงผ่านสํานักตรวจสอบภายใน

10

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
สํานักตรวจสอบภายใน

:

โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-5 ต่อ 1553
โทรสาร: +66 (0) 2273 8616
อีเมล:
InternalAudit@btsgroup.co.th
หรือทางไปรษณียไ์ ปยังสํานักตรวจสอบภายในตามทีอ่ ยู่ของบริษทั ฯ

โครงการหนูดว่ นชวนชีช้ ่อง

3.4

:
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ดําเนินโครงการ “สายด่วน (Hotline) หนูด่วนชวนชี้ช่อง” เพื่อเป็ นหนึ่งในช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับการฝ่ าฝืนหรือการกระทําทีอ่ าจเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นจริยธรรมทางธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นช่องทางทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญอิสระภายนอกองค์กรเป็ นผูร้ บั เรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์: 1 800 292 777 หรือ +66 (0) 2677 2800
อีเมล:
tell@thailand-ethicsline.com
ไปรษณีย:์ ตู้ ป.ณ. 2712 ไปรษณียบ์ างรัก กรุงเทพฯ 10500

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมํ่าเสมอ โดยข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผย
จะต้องมีสาระสําคัญที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับ กฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง ตลอดจนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดที ่เี ป็ นมาตรฐานสากล ผ่านการเปิ ดเผยข้อมูลในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั
การรายงานทางการเงิ นและไม่ใช่ทางการเงิ น
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คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีใ่ นการเปิ ดเผยสารสนเทศทัง้ ที่เป็ นสารสนเทศทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน
อย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รบั สารสนเทศอย่าง
เท่าเทียมกัน รวมทัง้ จัดทําและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มคี วามครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ โดย
สารสนเทศของบริษทั ฯ จะต้องจัดทําขึน้ อย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใส ด้วยภาษาทีก่ ระชับและ
เข้าใจง่าย


ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

กลุ่ม บริษ ทั บีท เี อส ให้ค วามสํา คัญ กับ ฝ่ ายนัก ลงทุน สัม พัน ธ์เป็ น อย่า งมาก โดยหน้าทีข่ องฝ่ ายนัก ลงทุน
สัมพัน ธ์คอื การสร้างและคงไว้ซ่งึ การสื่อสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลากับผู้ถือหุ้นและผู้ท่สี นใจจะลงทุนใน
บริษ ัท ฯ ในรูป แบบต่า ง ๆ ไม่ว่า จะเป็ น คําอธิบ ายและการวิเคราะห์ผ ลการดําเนินงาน (MD&A) วารสารนักลงทุน
สัมพันธ์ (IR Newsletter) รายไตรมาส รวมทัง้ เอกสารนําเสนอของบริษัทฯ (Presentation) โดยมีการนําเสนอผ่าน
ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษทั ฯ การส่งอีเมล์อตั โนมัติ และกิจกรรม Roadshow
ทัง้ นี้ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์มแี ผนการดําเนินงานระยะ 1 ปี และ 3 ปี โดยมีการจัดเตรียมและนําเสนอข้อมูลให้แก่คณะ
กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทั อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําดัชนีชว้ี ดั ผลการดําเนินงานของฝ่ าย
นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้วตั ถุประสงค์ในการดําเนินงานเป็ นไปในแนวทางเดียวกับจุดมุ่งหมายของบริษทั ฯ เช่น จํานวน
ครัง้ ของการประชุม จํานวนครัง้ ของกิจกรรม Roadshow ทีเ่ ข้าร่วม ปริมาณคนเข้า-ออกและเยีย่ มชมเว็บไซต์ (Website
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Traffic) และคุณภาพและการทันต่อเวลาในการให้บริการแก่นักลงทุนและผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะพิจารณาจากเวลาใน
การส่งข้อมูลและการตอบคําถามแก่นกั ลงทุนและผูถ้ อื หุน้ รวมถึงจากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามต่าง ๆ
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เนื่องจากนักลงทุนสัมพันธ์มหี น้าทีห่ ลักในการติดต่อสือ่ สารและประชาสัมพันธ์กบั ฝ่ ายต่าง ๆ ตลอดจนเปิ ดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับกิจการและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทั จึงได้จดั ให้มจี รรยาบรรณของนักลงทุน
สัมพันธ์ขน้ึ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านและช่วยส่งเสริมให้การดําเนินงานของนักลงทุนสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัท
ตัง้ อยู่บนหลักจริยธรรมและเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยเน้นให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่เี กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด และยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ ายเป็ น
สําคัญ ทัง้ นี้ นอกเหนือจากการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และคู่มอื
จริย ธรรมทางธุ ร กิจ (Code of Business Conduct) ของบริษั ท ฯ แล้ว นั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ กรรมการ ผู้บ ริห าร และ
พนักงานทุกคนทีเ่ กีย่ วข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ของกลุ่มบริษทั ยังต้องปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
อย่างเคร่งครัด ซึง่ มีหลักปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
1. ปฏิบตั หิ น้าทีน่ ักลงทุนสัมพันธ์ดว้ ยความรูค้ วามสามารถอย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบ และมีความเป็ น
มืออาชีพ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ และดํารงตนอยู่บนพืน้ ฐานของหลักความถูกต้องและความเท่าเทียม
กันโดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ หรือเอือ้ ประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
2. ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบ และแนวปฏิบตั ติ ่าง ๆ ของหน่ วยงานกํากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
ข้อบังคับและนโยบายของกลุ่มบริษทั อย่างเคร่งครัด
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3. เปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าํ คัญและจําเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง ชัดเจน แม่นยํา ครบถ้วน ทันเวลา
และเป็ นธรรม โดยใช้ความระมัดระวังอย่างยิง่ เพื่อหลีกเลีย่ งความเข้าใจผิดหรือการตีความผิด และปฏิเสธการเปิ ดเผย
ข้อมูลซึง่ เป็ นความลับทางการค้าหรือข้อมูลลับทีอ่ าจทําให้กลุ่มบริษทั เสียเปรียบหรือสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
เปิ ดโอกาสให้บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
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5. รัก ษาความลับ ไม่ เปิ ด เผย และไม่ ใช้ข้อ มูล ภายในใด ๆ ของกลุ่ ม บริษัท ซึ่งยังไม่ ได้เปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรือ บุคคลอื่นโดยมิชอบ

6. ตอบคําถามและข้อสงสัยของผู้ถือหุ้น นัก ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่ว นได้เสีย ทุ กฝ่ าย ได้อย่ าง
รวดเร็วและทันท่วงที
7. งดเว้นการจัดประชุมหรือชีแ้ จงข้อมูลให้กบั นักลงทุนและนักวิเคราะห์ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวัน
ประกาศผลการดําเนินงานรายไตรมาสของกลุ่มบริษทั
8. งดเว้ น การซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ข องบริษั ท ฯ ในช่ ว งเวลาห้ า มการซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย์ (Blackout
Period) ตามนโยบายป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ
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9. ในกรณี รบั ทราบการฝ่ าฝื น หลัก ปฏิบ ัติข้อ ใดข้อ หนึ่ งของจรรยาบรรณนัก ลงทุ น สัม พัน ธ์ฉ บับ นี้ ให้
รายงานการฝ่ าฝืนและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่ชกั ช้าต่อหัวหน้าฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ/หรือ กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ใหญ่ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ (แล้วแต่กรณี)
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ในการติดต่อสื่อสารและจัดกิจกรรมให้กบั ผู้ถือหุ้นและผู้ท่สี นใจจะลงทุนในบริษัทฯ รวมทัง้ นักวิเคราะห์จาก
บริษทั หลักทรัพย์ต่าง ๆ ในแต่ละปี บริษทั ฯ จะจัดงานประชุมชีแ้ จงผลประกอบการประจําไตรมาส รวมถึงจัดให้มกี ารเข้า
เยีย่ มชมกิจการ การเข้าร่วมกิจกรรม SET Opportunity Day ทีจ่ ดั โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ทําให้บริษทั ฯ
ได้เข้าไปพบปะพูดคุยและนําเสนอข้อมูลแก่นกั ลงทุนรายย่อยมากขึน้
เว็บไซต์ของบริษัทฯ นับเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับนักลงทุน โดยเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็ น
แหล่งข้อมูลทีส่ าํ คัญและถูกออกแบบโดยใช้หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ เี ป็ นหลัก เนื้อหาในเว็บไซต์ประกอบด้วยราคา
หลักทรัพย์ล่าสุด สิง่ ตีพมิ พ์ให้ดาวน์โหลด (ประกอบด้วย แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี (แบบ 561 One Report) งบการเงิน คําอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน เอกสารนํ าเสนอของบริษัท ฯ และวารสาร
นักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นต้น) ปฏิทนิ หลักทรัพย์และวีดโี อ (Webcast) จากการประชุมนักวิเคราะห์ และบริการส่งอีเมล์
อัตโนมัตเิ มื่อมีขา่ วสารหรือการเพิม่ เติมข้อมูลในเว็บไซต์ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ส่ี นใจจะลงทุนในบริษทั ฯ หรือมีขอ้ สงสัย
และต้องการสอบถามข้อมูลใด ๆ สามารถติดต่อมายังฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
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โทรสาร: +66 (0) 2273 8610
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ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

การเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาํ คัญต่อสาธารณชน
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บริษทั ฯ มีนโยบายเปิ ดเผยสารสนเทศทีส่ าํ คัญต่อสาธารณชน อาทิเช่น วัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ ฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั บีทเี อส รายชื่อ
ประวัติ และข้อมูลการถือหุน้ ของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ปั จจัยและนโยบายเกีย่ วกับการจัดการความเสีย่ งที่
สามารถคาดการณ์ได้ทงั ้ ทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานและการเงิน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance
Policy) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการรายงานทางการเงิน และรายงานของ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย การเข้า ร่ว มประชุ ม ของกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ย หลัก เกณฑ์ก ารจ่ ายค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล ข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาซือ้
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ หรือต่ อ การตัด สินใจลงทุน หรือต่ อสิท ธิประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อบังคับบริษทั รายงานการประชุม
ผู ้ถ ือ หุ ้น แบบแสดงรายการข้อ มูล ประจํา ปี / รายงานประจํา ปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานความยัง่ ยืน
(Sustainability Report) ตามกรอบแนวทางด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั ง่ ยื น ของ Global Reporting Initiative (GRI)
นโยบายการบริหารความเสีย่ งองค์กร และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนและผู้
ที่เกี่ยวข้องทัง้ ที่เป็ นผู้ถือหุ้นและผูท้ ส่ี นใจจะถือหุน้ ในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ขอ้ มูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
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3.5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงการกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กลยุทธ์ และเป้ าหมายการดําเนินงานของบริษทั ฯ การกํากับดูแล และการประเมินผลการบริหารจัดการของฝ่ ายบริหาร
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั ต้องมันใจว่
่ ามีการปฏิบตั หิ น้าที่
ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงยังต้องตระหนักถึงการกํากับดูแลกิจการ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมันให้
่ บริษทั ฯ เป็ นองค์กรชัน้ นําทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากลว่าเป็ นบริษทั
ทีป่ ระสบความสําเร็จมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจทีม่ คี วามหลากหลาย ด้วยการบริหารจัดการที่
แข็งแกร่งและบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ มีความเป็ นอิสระใน
การตัดสินใจ และรับผิดชอบตามหน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการ
แบ่งแยกหน้าทีร่ ะหว่างคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายบริหารไว้อย่างชัดเจน
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
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คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการในจํานวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ไม่
น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อกํากับดูแลและติดตามการดําเนิน
กิจการต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิส ระทัง้ หมดและมีจํานวนไม่ น้อ ยกว่า 3 ท่ าน โดยมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพื่อทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5
ท่าน และเป็ นกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ นจะต้องประกอบด้วยกรรมการ ผูบ้ ริหาร
ระดับ สู ง หรือ ที่ป รึก ษาภายนอกซึ่ง เป็ นผู้ เชี่ย วชาญเฉพาะด้ า น จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 4 ท่ า น แต่ ไ ม่ เกิน 7 ท่ า น
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
ท่าน, ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการเงิน และผูอ้ าํ นวยการสํานักตรวจสอบ
ภายใน, และผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจต่ าง ๆ ของกลุ่มบริษัท และคณะกรรมการบริหารจะต้องประกอบด้วย
สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารไม่จําเป็ นต้องเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการบริษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษา (Advisory Board) ในโครงสร้างองค์กร ซึง่ มีบทบาท
ในการให้คาํ ปรึกษาและคําแนะนําทีเ่ ป็ นประโยชน์ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับกิจการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด มีดงั ต่อไปนี้
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1.

ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ปี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสําคัญ
14

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
กําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้ าหมายการดําเนินงานทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตวั เงินของบริษทั ฯ และกํากับ ติดตาม และดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการและปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม
นโยบายทีก่ ําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างคุณค่าและเพิม่ มูลค่าสูงสุดให้แก่
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างยังยื
่ น โดยให้พจิ ารณา ทบทวน และกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้ าหมายการดําเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นประจําทุกปี ทงั ้ (1) ระยะสัน้ สําหรับ 1 ปี
และ (2) ระยะกลางถึงระยะยาวสําหรับ 3 – 5 ปี ตลอดจนติดตามดูแลให้มกี ารนํ ากลยุทธ์การดําเนิน
ธุรกิจไปปฏิบตั ิ และทบทวนกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา เพื่อกําหนด
กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจสําหรับปี บญ
ั ชีถดั ไป

3.

กําหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจําปี ของบริษัทฯ รวมทัง้ พิจารณาและทบทวนผลงานและผล
ประกอบการประจําเดือ นและประจําไตรมาสของบริษัท ฯ เทียบกับ แผนงานและงบประมาณ และ
พิจารณาแนวโน้มในช่วงถัดไป

4.

กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานทุกระดับ ตลอดจนกํากับดูแลให้มรี ะบบกลไก
การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูด้ แู ลอย่างมีประสิทธิภาพ

5.

ดําเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่เี ชื่อถือได
รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนจัดให้ม ีระบบการควบคุ ม
ภายในทีด่ แี ละมีความเพียงพอเหมาะสม

6.

พิจารณาอนุ มตั กิ ารได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดําเนินการใด ๆ
ทีก่ ฎหมายกําหนด เว้นแต่เรื่องทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

7.

พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพื่อให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ

8.

ดูแลไม่ให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ

9.

พิจารณาเรื่องต่ าง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นและผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ
อย่างเป็ นธรรม โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาทีท่ ํา
กับบริษัทฯ หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท ฯ หรือบริษัทย่ อย ทัง้ นี้ สําหรับรายการที่ทํากับ
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนอนุ มตั กิ ารทํา
รายการในเรื่องนัน้

10.

กํากับ ดูแลกิจการอย่ างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงส่งเสริม การสร้างวัฒ นธรรม
องค์กรให้พนักงานทุกระดับยึดมันและปฏิ
่
บตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และทบทวนนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นประจําทุกปี และประเมินผลการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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2.
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บริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ ง ทบทวนและประเมินความเหมาะสมของนโยบายและ
กรอบการบริหารความเสีย่ งอย่างสมํ่าเสมอ และติดตามดูแลให้มกี ารนํานโยบายการบริหารความเสีย่ ง
องค์กรและระบบการควบคุมภายในไปปฏิบตั จิ ริงเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล

12.

กําหนดนโยบายด้านความยังยื
่ น ครอบคลุมความรับผิดชอบด้านสิง่ แวดล้อม สังคมและชุมชน และการ
กํากับดูแลกิจการ (ESG) ตลอดจนดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว

13.

พิจารณาอนุ มตั ิกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศเพื่อบริหารจัดการความเสีย่ งและ
โอกาสที่อ าจเกิด ขึ้น จากการเปลี่ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ และกํ ากับ ดูแ ลการดําเนิ น ธุ รกิจ การ
พิจารณาตัดสินใจทางธุรกิจ และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและค่าตอบแทนของฝ่ ายบริหาร ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ดงั กล่าว

14.

รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของ
ผู้สอบบัญ ชีในรายงานประจําปี และครอบคลุมเรื่องที่ม ีนัยสําคัญ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบตั ิท่ีดี
สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเปิ ดเผยข้อมูลที่
สําคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา โดยให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ทิ ่ี
เกีย่ วข้อง

15.

มอบหมายให้ก รรมการคนหนึ่ ง หรือ หลายคนหรือ บุ ค คลอื่น ใดปฏิบ ัติก ารอย่ า งหนึ่ งอย่ า งใดแทน
คณะกรรมการบริษัทได้ การมอบอํานาจแก่กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการมอบอํานาจหรือการ
มอบอํานาจช่วงที่ทําให้กรรมการหรือผู้รบั มอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุ มตั ิรายการที่ตนหรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทีข่ ดั แย้งกับผลประโยชน์
ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

16.

ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี ทัง้ ในรูปแบบการประเมินของทัง้ คณะ
และเป็ น รายบุ ค คล เพื่อ ใช้เป็ น กรอบในการทบทวนการปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ข องคณะกรรมการบริษั ท
ตลอดจนทบทวนหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจําทุกปี
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11.

17.

แต่ งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยติดตามดูแลระบบบริหารจัดการ และระบบควบคุ มภายในให้
เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าํ หนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกําหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําปี และทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎ
บัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

18.

พิจารณามอบหมายอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อ
แบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายบริหารอย่างชัดเจน
ตลอดจนกํากับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารดําเนินการและปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และ
ทบทวนการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ดงั กล่าว รวมถึงประเมินผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหารอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อรักษาความสมดุลในการบริหารจัดการ เสริมสร้างอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
16

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
กําหนดและทบทวนโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ตลอดจนแต่งตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษา
(Advisory Board) ซึ่งจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณ วุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่ าง ๆ เพื่อให้
คําปรึกษาและคําแนะนําทีเ่ ป็ นประโยชน์ในเรื่องเกีย่ วกับกิจการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย อย่างไรก็
ตาม ความเห็นหรือคําแนะนําโดยคณะกรรมการทีป่ รึกษานัน้ เป็ นการให้ความเห็นและคําแนะนําจาก
บุคคลซึง่ มิได้เป็ นฝ่ ายบริหารจัดการของบริษทั ฯ ซึง่ จะทําให้บริษทั ฯ ได้ประโยชน์จากมุมมองเพิม่ เติม
ของบุ ค คลภายนอก โดยคํ าปรึก ษา ความเห็น หรือ คํ าแนะนํ าดังกล่ าวนั น้ จะไม่ มีผ ลผูก พัน ทาง
กฎหมายต่อบริษทั ฯ

20.

จัดทําและทบทวนแผนสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื่อกําหนดกระบวนการสืบทอดตําแหน่ ง
ของประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และ
ผูบ้ ริหารระดับสูงอื่น ๆ

21.

จัดให้มเี ลขานุ การบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการบริษทั และบริษทั ฯ ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องต่าง ๆ
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19.

บทบาทและหน้าทีข่ องประธานกรรมการ

ประธานกรรมการในฐานะผูน้ ําของคณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกํากับดูแล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานทีก่ าํ หนดไว้ ตลอดจนดูแลให้มนใจว่
ั ่ ากรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรทีม่ จี ริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

2.

ประธานกรรมการเป็ นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซ่ึงได้รบั มอบหมายเป็ นผู้ส่งหนังสือเชิญ ประชุม ไปยังกรรมการ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ ละครัง้ ให้ส่งคําบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้ า
อย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั ฯ
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้โดยให้สง่ คําบอกกล่าวนัน้ โดย
ให้คนนํ าไปส่งถึงกรรมการแต่ ละคนหรือส่งทางโทรสารถึงกรรมการของบริษัทฯ ทุกคน ในคําบอก
กล่าวนัน้ ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการทีป่ ระชุมปรึกษาหารือกันนัน้ ด้วย นอกจากนี้
ประธานกรรมการต้อ งจัด สรรเวลาในการประชุ ม อย่ างเพีย งพอเพื่อ ให้ฝ่ ายบริห ารสามารถชี้แ จง
รายละเอีย ดได้อย่ างครบถ้วน และให้ก รรมการสามารถอภิป รายประเด็น สําคัญ ได้อย่ างรอบคอบ
ตลอดจนใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจได้อย่างอิสระ
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1.

3.

เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และเป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทค่ี ะแนนเสียง
เท่ากันในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั

4.

เป็ น ประธานในการประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ฯ และควบคุ ม การประชุ ม ให้ เป็ น ไปตามข้อ บัง คับ
ของบริษทั ฯ และระเบียบวาระทีก่ าํ หนดไว้ และเป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทค่ี ะแนนเสียงเท่ากัน
ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
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5.

ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็ นหน้าทีข่ องประธานกรรมการ

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามทีค่ วร ตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่
และมีการเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ

2.

สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) และนโยบายการประเมินความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ น
อิสระของสํานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบร่วมกับกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ใน
การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสํานักตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่ วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้บ ริษัท ฯ ปฏิบ ตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอ แต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ตลอดจนเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุม
กับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และผูส้ อบบัญชีจะพ้นจาก
การทําหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
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1.

ผู้สอบบัญชี ฝ่ าฝื น และ/หรือ ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 89/25 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)

(2)

ใบอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตไร้ผลตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี

(3)

ผูส้ อบบัญชีประพฤติผดิ จรรยาบรรณ ฝ่ าฝืน ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับจรรยาบรรณ สําหรับผูส้ อบ
บัญ ชีในสาระสําคัญ และได้รบั โทษการพักใช้ใบอนุ ญ าต หรือ ถู กเพิก ถอนใบอนุ ญ าต ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
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(1)

(4)

ถูกคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดว่า เป็ นผู้มพี ฤติกรรมอันนํ ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศกั ดิแห่
์ งวิชาชีพบัญชี

5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ

6.

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1)

ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
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ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ

(3)

ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ

(4)

ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

(5)

ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6)

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน

(7)

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

(8)

รายการอื่น ที ่เ ห็น ว่า ผู ้ถ ือ หุ ้น และผู ้ล งทุน ทั ่วไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้ า ที ่แ ละ
ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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(2)

สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบตั งิ านของสํานักตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ
ผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่า
เกีย่ วข้องจําเป็ น

8.

ในการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการหรือการกระทํา
ดังต่ อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ต่ อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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7.

รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2)

การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าํ คัญในระบบควบคุมภายใน

(3)

การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
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(1)

หากคณะกรรมการบริษั ท หรือ ผู้ บ ริห ารไม่ ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือ
การกระทํานัน้ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีใ่ นการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบายบริหาร
ความเสีย่ งด้านการทุจริตและระบบทีใ่ ช้ในการจัดการความเสีย่ ง โดยมีหน้าทีห่ ลักในการบริหารความ
เสีย่ งองค์กรดังต่อไปนี้
(1)

ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของฝ่ ายตรวจสอบภายในเพื่อให้ครอบคลุมถึงการสอบทาน
การควมคุมภายในของการดําเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และนโยบาย
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนความเสีย่ งจากการทําทุจริตในกระบวนการดําเนินงานอื่น ๆ

(2)

รับทราบรายงานเกีย่ วกับการทุจริต อาทิเช่น การรายงานตามรอบระยะเวลาทัวไปเพื
่
่อให้ขอ้ มูล
รายละเอียดของการบริหารความเสีย่ งด้านการทุจริต รายงานเรื่องการทุจริตตามรอบระยะเวลา
ทัวไป
่ รายงานด่วนเรื่องการทุจริตร้ายแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ เป็ นต้น

(3)

ปรึกษาหารือกับผูส้ อบบัญชีในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ประสบเหตุการณ์ทุจริตทีม่ นี ยั สําคัญ
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9.

10.

พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

11.

ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษั ท ที่ ค วรจะเป็ นเมื่ อ พิ จ ารณาตามขนาดและกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของบริษั ท ฯ
เปรียบเทียบกับขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ในปั จจุบนั รวมทัง้ พิจารณาความเป็ น
อิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลีย่ นองค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ

2.

กําหนดวิธแี ละหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก
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1.

3.

-

คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และเป็ นไปตามโครงสร้า งขนาด และองค์ป ระกอบของคณ ะกรรมการบริษ ัท ตามที่
คณะกรรมการบริษัท กํา หนดไว้ ตลอดจนความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษทั (Board Diversity) และคุณสมบัตขิ องกรรมการทีจ่ าํ เป็ นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ
บริษทั (Board Skill Matrix)

-

ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ การอุทศิ เวลาของกรรมการ รวมถึง
คุณสมบัตติ ามกฎหมายหรือข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ

สรรหาผูม้ าดํารงตําแหน่งกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัตทิ ก่ี าํ หนดไว้
-

ในกรณี ท่ีก รรมการต้อ งออกจากตํ า แหน่ ง ตามวาระ เพื่อ ให้ค ณะกรรมการบริษั ท ให้ค วาม
เห็นชอบและนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้
20

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
-

ในกรณีท่มี กี รรมการพ้นจากตําแหน่ งโดยเหตุอ่นื ใด (นอกจากการออกจากตําแหน่ งตามวาระ)
เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนตําแหน่งกรรมการทีว่ ่างลง

-

ในกรณีทต่ี ้องแต่งตัง้ กรรมการใหม่เพิม่ เติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนํ าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั แิ ต่งตัง้

พิจารณาโครงสร้าง จํานวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงิน
และมิใช่ตวั เงินที่เหมาะสม ให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ทใ่ี ช้อยู่ในปั จจุบนั พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูล
การจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษทั ฯ และบริษทั จดทะเบียนอื่น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มมี ูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัทฯ
เพื่อ จูงใจและรักษาไว้ซ่งึ กรรมการที่มคี ุณประโยชน์กบั บริษัทฯ และนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้ความเห็นชอบและนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

5.

สรรหาผู้ม าดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้บ ริห ารระดับ สูง (ตํ า แหน่ งประธานคณะกรรมการบริห าร กรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และผู้อํานวยการใหญ่ ) ที่มีคุณ สมบัติอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี้
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4.

มีคุ ณ สมบัติถู ก ต้ อ งและไม่ ม ีล ัก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลัก ทรัพ ย์ กฎหมายว่ า ด้ว ยบริษัท มหาชนจํ า กัด กฎระเบีย บข้อ บัง คับ ของบริษั ท ฯ และ
หน่วยงานกํากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง และหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ

-

มีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีวสิ ยั ทัศน์ใน
การบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ มีภาวะผู้นํา ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์
ความเชีย่ วชาญ และสามารถอุทศิ เวลาของตนในการทํางานให้กบั บริษทั ฯ ได้อย่างเต็มทีท่ งั ้ ใน
ประเทศและต่างประเทศในฐานะผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ
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6.

พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูอ้ ํานวยการใหญ่ และนําเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นัน้ ๆ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ตลอดจนนําเสนอโครงสร้าง จํานวน และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะ
กรรมการบริหารและกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ที่สอดคล้องกับ ผลการ
ประเมินการปฏิบตั งิ านเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป รวมถึงกําหนดและกํากับดูแล
ให้มีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานและระบบกลไกการจ่ ายค่ าตอบแทนและสวัส ดิก ารต่ าง ๆ แก่
พนักงานทุกระดับตามโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนด

7.

พิจารณาจัดทําแผนการพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรูก้ รรมการปั จจุบนั และกรรมการเข้าใหม่ ให้
เข้าใจธุรกิจของบริษทั ฯ บทบาทหน้าทีข่ องกรรมการ และพัฒนาการต่าง ๆ ทีส่ าํ คัญ รวมถึงพิจารณา
กําหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

21

บริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่าง ๆ เกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุ้น
หรือหลักทรัพย์อ่นื ให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบตั หิ น้าที่
เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพได้
อย่างแท้จริง ภายใต้เกณฑ์ทเ่ี ป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้

9.

รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

10.

ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี และรายงาน
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั

11.

แต่ ง ตัง้ คณะทํ า งานเพื่อ ช่ ว ยเหลือ การปฏิบ ัติ ง านต่ า ง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่า ตอบแทน ตลอดจนแต่ งตัง้ ที่ป รึก ษาอิสระที่มีค วามรู้ค วามเชี่ย วชาญ เพื่อให้คําปรึก ษาและให้
คําแนะนํา ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

12.

ปฏิบตั กิ ารอื่นใดในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย และปฏิบตั กิ ารใด ๆ ตามทีก่ าํ หนดโดยกฎหมายหรือข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ
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8.

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น

กําหนด ทบทวน และปรับปรุง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ด้านความยังยื
่ นของบริษัทฯ รวมถึง
เสนอคําแนะนําต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั

2.

พัฒนาและสร้างความตระหนักให้แก่ผมู้ สี ่วนได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องแนวปฏิบตั ิ
ด้านความยังยื
่ น และทบทวนรายงานความยังยื
่ นของบริษทั ฯ

3.

ดู แ ลให้ มีก ารจัด ทํ า นโยบายและแนวปฏิบ ัติ ต่ า ง ๆ ที่เกี่ย วข้อ งตามหลัก เกณฑ์ ท่ีส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานสากล (ซึ่ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กัด เพีย งด้ า นสุ ข ภาพและความปลอดภัย สิ่ง แวดล้อ ม การ
เปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ สิทธิมนุ ษยชน นโยบายและสิทธิในสถานที่ทํางาน การกํากับดูแล
ความรับผิด ชอบต่ อ ชุม ชนและสังคม) โดยครอบคลุม ถึงบริษัท ฯ และ/หรือ บริษัท ย่ อย ตามความ
เหมาะสม
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1.

4.

ส่งเสริมและสนับ สนุ น การสร้างคุ ณ ค่าให้แ ก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่ านการผสมผสานจริย ธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมเข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร

5.

ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านคณะทํางาน ในการประเมินการบริหาร
จัดการและการบรรเทาความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับความยังยื
่ น รวมถึงการจัดทําประเด็นสําคัญด้านความ
ยังยื
่ น (Materiality Maps)

6.

พิจารณา กําหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มอื และแนวทางปฏิบตั ใิ นการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบตั สิ ากล
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ตลอดจนกํากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบาย
22

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
คู่มอื และแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจริยธรรม
ของพนักงานดังกล่าว
พิจารณา กําหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
(Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริษั ท เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติ
ตลอดจนดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมดังกล่าว

8.

พิจารณา กําหนด ทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ดา้ นการเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ รวมถึงการ
บริหารจัดการความเสีย่ งและโอกาสทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ตามคําแนะนํา
ระดับนานาชาติหรือมาตรฐานสากล เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติ ตลอดจน
กํากับดูแลและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ดา้ นการเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ

9.

พิจ ารณา กํ าหนด ทบทวน และปรับ ปรุงนโยบายและแนวปฏิบ ัติเกี่ย วกับ การต่ อ ต้ านทุ จ ริต และ
ติด สิน บน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริษั ท เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติ
ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่ อต้านทุจ ริต และติดสินบน
ดังกล่าว

10.

รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

11.

ประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานของคณะกรรมการพัฒ นาเพื่อ ความยังยื
่ น ประจําปี และรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั
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7.

ปฏิบตั ิหน้าทีห่ รือดําเนินการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบตั กิ ารใด ๆ ตามที่
กําหนดโดยกฎหมายหรือข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ
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12. แต่ งตัง้ คณะทํา งาน เพื่อ ช่ วยเหลือ การปฏิบ ัติงานต่ า ง ๆ ของคณะกรรมการพัฒ นาเพื่อ ความยัง่ ยืน
ตลอดจนแต่ งตัง้ ที ่ป รึก ษาอิส ระที ่ม ีค วามรู ้ ความเชี่ย วชาญ เพื่อ ให้คํา ปรึก ษาและให้คํา แนะนํ า
ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1.

พิจารณา กําหนด ปรับปรุง และสอบทานความเพียงพอของนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ ง
องค์กร รวมถึงผลกระทบของความเสีย่ งในแง่บวกและแง่ลบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้ าหมายการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยครอบคลุมความเสีย่ งในด้านต่าง ๆ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ิการ ความเสีย่ งด้าน
การเงิน ความเสี่ย งด้ า นการปฏิบ ัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ และข้อ บัง คับ และความเสี่ย งด้ า น
สิง่ แวดล้อม สังคมและชุมชน และการกํากับดูแลกิจ การ ตลอดจนกํากับดูแลและสนับสนุ นให้แต่ละ
หน่ วยธุรกิจของกลุ่มบริษทั มีการดําเนินการบริหารความเสีย่ งตามนโยบายและกรอบการบริหารความ
เสีย่ งองค์กรทีก่ าํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

23

บริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
พิจารณา กําหนด ทบทวน และอนุ มตั กิ ารประเมินความเสีย่ ง วิธกี ารตอบสนองความเสีย่ ง แผนจัดการ
ความเสีย่ งที่เสนอโดยฝ่ ายบริหาร และรายงานความเสีย่ ง และกํากับดูแลกระบวนการบริหารความ
เสีย่ ง โดยการระบุความเสีย่ งที่อาจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัททัง้ จากปั จจัยภายในและภายนอก เพื่อ
ประเมินผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึน้ ของความเสีย่ ง จัดลําดับความเสีย่ ง และกําหนดแผนการ
ดําเนินงานและมาตรการในการจัดการความเสีย่ ง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าความเสีย่ งดังกล่าวอยู่ในระดับที่
เหมาะสมและยอมรับ ได้ อีก ทัง้ กํ า หนดระดับ ความเสี่ย งที่ย อมรับ ได้ (Risk Appetite) และความ
เบีย่ งเบนของระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Tolerance) ของกลุ่มบริษทั

3.

พิจ ารณาความเสี่ย งใหม่ ๆ (Emerging Risks) ที่อ าจมีผ ลกระทบในระยะยาวกับ บริษัท ฯ รวมถึง
กําหนดแผนการดําเนินงานและมาตรการในการจัดการความเสีย่ งดังกล่าว

4.

ส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ
รวมถึงการพัฒ นาเครื่องมือ และระบบสารสนเทศต่ าง ๆ อย่ างต่ อเนื่ อ ง อีก ทัง้ ส่งเสริม การพัฒ นา
วัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร

5.

ควบคุมและติดตามผลการบริหารความเสีย่ งอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงประเมินโอกาสทีอ่ าจเกิดขึน้ ของ
ความเสีย่ งจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งควรจัดให้มี
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าในการติดตามความเสีย่ ง โดยการกําหนดตัวชี้วดั ความเสีย่ ง (Key Risk
Indicators) ทีเ่ หมาะสม เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าแต่ละหน่ วยธุรกิจจะสามารถตอบสนองต่อความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้
ด้วยความรวดเร็วและเหมาะสม และเป็ นไปตามแนวทางทีก่ าํ หนดไว้

6.

คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งอาจร้องขอเอกสารและข้อ มูล ที่จําเป็ น จากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตน ตลอดจนอาจเชิญผูบ้ ริหาร และ/หรือ
เจ้าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เห็นสมควร

7.

จัดตัง้ คณะทํางานบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ตลอดจนแต่ งตัง้ ที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อให้คําปรึกษา คําแนะนํ า
ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

-Fo
rw

ww

.b t

sg
rou
p .c
o.t
h-

2.

8.

รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสีย่ งซึง่ จัดทําโดยสํานักตรวจสอบภายใน
ของบริษทั ฯ จากคณะทํางานบริหารความเสีย่ งอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

9.

ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประจําปี และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษทั

10.

ปฏิบตั ิการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสีย่ งตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
หรือตามทีก่ ฎหมายหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด

24

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
กําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้ าหมายการดําเนินงานทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตวั เงิน ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะ
เศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ

2.

กํา หนดแผนธุ ร กิจ งบประมาณ และอํา นาจการบริห ารจัด การต่ า ง ๆ ของบริษั ท ฯ เพื่อ เสนอให้
คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ

3.

กํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย วิสยั ทัศน์
พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้ าหมายการดําเนินงานทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ตลอดจนแผน
ธุรกิจและงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ไิ ว้ เป็ นประจําทุกไตรมาส เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการดําเนินงานของบริษทั ฯ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.

พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารดํ า เนิ น การโครงการต่ า ง ๆ ของบริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ย และรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ถึงความคืบหน้าของโครงการ

5.

บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทัง้ องค์กร ประเมินความเสีย่ ง และวางรูปแบบโครงสร้างการบริหาร
ความเสีย่ งขององค์กร ติดตามและควบคุมความเสีย่ งหลักและปั จจัยต่าง ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อบริษทั ฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั

6.

รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

7.

ประเมิ น ผลการปฏิบ ัติ ง านของคณะกรรมการบริห ารประจํ า ปี และรายงานผลการประเมิน ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั

8.

แต่งตัง้ คณะทํางาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแต่งตัง้
ทีป่ รึกษาอิสระที่มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ เพื่อให้คําปรึกษาและให้คําแนะนํ า ตลอดจนช่วยเหลือการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหาร

-Fo
rw

ww

.b t

sg
rou
p .c
o.t
h-

1.

9.

ดํา เนิ น การอื่น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และปฏิบ ัติก ารใด ๆ ตามที่กําหนดโดย
กฎหมายหรือข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
1.

ดําเนินงานอันเป็ นกิจวัตรประจําวันของบริษัทฯ กํากับดูแลและบริหารจัดการงานในด้านต่าง ๆ ของ
บริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้ าหมายการดําเนินงานทัง้ ที่
เป็ นตั ว เงิน และไม่ ใ ช่ ตั ว เงิน ตลอดจนแผนธุ ร กิ จ และงบประมาณของบริษั ท ฯ ที่ กํ า หนดโดย
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

2.

มีอํานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้าง พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ยกเว้น (1) การ
แต่งตัง้ โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารระดับสูงที่ดํารงตําแหน่ งรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และ
25

บริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ ํานวยการใหญ่ จะต้องได้รบั การอนุ มตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั และ (2) การแต่งตัง้ โยกย้าย หรือ
เลิกจ้างหัวหน้าสํานักตรวจสอบภายใน จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
กําหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน ปรับขึน้ เงินเดือน โบนัส บําเหน็จรางวัล และสวัสดิการของพนักงาน
ทุกระดับของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงทีด่ ํารงตําแหน่ งรองกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ และ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ โดยให้เป็ นไปตามระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการซึง่ ได้รบั การอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

4.

มีอํานาจอนุ มตั กิ ารเข้าทําสัญญา หรือการเลิกสัญญาใด ๆ (ซึง่ ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจําปี ทไ่ี ด้รบั
อนุ มตั แิ ล้ว) ระหว่างบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย กับบุคคลภายนอก ซึง่ มูลค่ารวมของแต่ละสัญญาไม่เกิน
วงเงินทีก่ าํ หนดไว้

5.

พิจารณาอนุมตั กิ ารกูย้ มื เงินระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย

6.

กําหนดและนํ าเสนอกลยุทธ์ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเพื่อบริหารจัดการความเสีย่ งและ
โอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศต่ อคณะกรรมการพัฒนาด้านความยังยื
่ น
เพื่อการพิจารณาอนุ มตั ิของคณะกรรมการบริษทั ทบทวน แก้ไข และปรับปรุงกลยุทธ์ดงั กล่าวอย่าง
สมํ่าเสมอ ตลอดจนติดตามดูแลการปฏิบตั ติ ามเพื่อให้กระบวนการทํางาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของบุคคลากรของบริษทั ฯ สอดคล้องกับกลยุทธ์ดงั กล่าว

7.

ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่ าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัท ฯ
เป็ นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร

8.

ดํ า เนิ น การอื่น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการบริษั ท และ/หรือ คณะกรรมการบริห ารมอบหมาย และ
ปฏิบตั กิ ารใด ๆ ตามทีก่ าํ หนดโดยกฎหมายหรือข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ

9.

มอบหมายให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตน โดยการมอบอํานาจ
ดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการมอบอํานาจทีท่ ําให้ผรู้ บั มอบอํานาจสามารถอนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขดั แย้งกับผลประโยชน์ ของ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
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10.

ในกรณีทก่ี รรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ใหญ่ เป็ นผู้รกั ษาการและปฏิบตั ิหน้ าที่ต่าง ๆ แทนทุกประการ และให้รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
รายงานหรือเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่ตนได้พจิ ารณาอนุ มตั ิไปแล้วต่อกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ในทันทีท่ี
สามารถกระทําได้

ทัง้ นี้ การใช้อํานาจของกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ จะต้องไม่มีลกั ษณะที่ทําให้กรรมการผู้อํานวยการใหญ่
สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ทีข่ ดั แย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

26

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
การแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการบริษทั
การแต่ งตัง้ และถอดถอนกรรมการบริษัท ให้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีการที่กําหนดในกฎหมาย และ
ข้อบังคับบริษทั ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
ในการประชุมสามัญ ประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทัง้ หมดในคณะกรรมการบริษทั พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ถ้าจํานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น
3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ท่สี ุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้พ้นจากตําแหน่ งมีสทิ ธิ
ได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้อกี

2.

ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิแต่งตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
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1.

-

ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง

-

ผู้ถือหุ้นแต่ ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ม ีอยู่ทงั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

-

บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ น ผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ า
จํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมา
มีค ะแนนเสีย งเท่ ากัน เกิน จํานวนกรรมการที่จะพึงมีห รือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผู้เป็ น
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

นอกจากการพ้นตําแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่ งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคาํ สังให้
่ ออก

4.

ในกรณีท่ตี ําแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้
มีการแก้ไขเพิม่ เติม) เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวต่อไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
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5.

ที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

การสรรหากรรมการใหม่
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะทําหน้าทีใ่ นการสรรหากรรมการใหม่ โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อ
เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ หรือเพื่อเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ (แล้วแต่กรณี) โดย
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคํานึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ จะประกอบด้วยกรรมการใน
27

บริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
จํ า นวนที่ เหมาะสมกับ ขนาดและกลยุ ท ธ์ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ของบริษั ท ฯ ความหลากหลายในโครงสร้า งของ
คณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง เชือ้ ชาติ ศาสนา ถิน่ กําเนิด และเพศ เป็ นต้น ความ
เหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการทีจ่ ําเป็ นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษทั โดยการจัดทํา Board
Skill Matrix เพื่อกําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ อ้ งการสรรหา
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บริษทั ฯ เชื่อว่าความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั จะช่วยเพิม่ มุมมองและประสิทธิภาพ
การทํางานของคณะกรรมการบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังตระหนักถึงบทบาททีส่ าํ คัญและการมีสว่ นร่วมของผูห้ ญิงใน
คณะกรรมการบริษทั และส่งเสริมให้มกี ารสรรหาบุคคลเพศหญิงเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ โดยไม่มี
การเลือกปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม การสรรหากรรมการใหม่จ ะพิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติเฉพาะตัวของ
บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นสําคัญ
กระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่ งกรรมการของ
บริษทั ฯ จากการแนะนําของกรรมการอื่นในบริษทั ฯ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการโดยผูถ้ อื หุน้
ของบริษัท ฯ การสรรหาโดยที่ป รึก ษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อ มู ล กรรมการ
(Director Pool) ของหน่ วยงานต่าง ๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม
คุณสมบัตกิ รรมการ

มีคุณสมบัตถิ ูกต้องและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษทั มหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ฯ และหน่ วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ
การกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ และในกรณีท่เี ป็ นการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการ
อิสระของบริษัท ฯ บุค คลดังกล่าวต้องมีคุณ สมบัติต ามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกรณี
กรรมการตรวจสอบ จะต้องมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติมเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด

2.

เป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลายอันเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ

3.

มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงและจิตใจทีส่ มบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทํางานให้กบั บริษทั ฯ ได้อย่างเต็มที่

4.

มีประวัตกิ ารทํางานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็ นหุ้นส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่
จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้ ตลอดจนได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
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28

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
คุณสมบัตเิ พิม่ เติมกรณีกรรมการอิสระ
ในกรณีทเ่ี ป็ นกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัตติ ามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ซึง่ มีหลักเกณฑ์ท่ี “เข้มกว่า”
ข้อกําหนดขัน้ ตํ่าตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ี
เกีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย (หมายเหตุ: บริษทั ฯ กําหนดหลักเกณฑ์ในข้อนี้เข้ม กว่า
ข้อ กํา หนดขัน้ ตํา่ ตามประกาศของคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน ซึง่ กําหนดไว้ว่าให้ถือหุน้ ไม่เกิน
ร้อยละ 1)

2.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา
หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี

3.

ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มอี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

4.

ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถอื หุน้ ที่มนี ัย หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของผู้ทม่ี คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม ของ
บริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีก่ ระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ
รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ท่ตี ้องชําระต่ออีก
ฝ่ ายหนึ่ ง ตัง้ แต่ ร้อยละ 3 ของสิน ทรัพ ย์ท่ีมีตัว ตนสุท ธิข องบริษัท ฯ หรือ ตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึ้น ไป
แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี้ ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ท่เี กิดขึ้นใน
ระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอํ า นาจควบคุ ม ของบริษั ท ฯ และไม่ เป็ นผู้ถื อ หุ้ น ที่มีนั ย ผู้ มีอํ า นาจควบคุ ม หรือ หุ้ น ส่ ว นของ
สํานักงานสอบบัญชีซง่ึ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือ ผู้มีอํา นาจควบคุ ม ของบริษัท ฯ สังกัด อยู่ เว้น แต่ จ ะได้พ้น จากการมีล ัก ษณะดังกล่ าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
29

บริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ทีป่ รึกษาทางการเงินซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี าํ นาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7.

ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

8.

ไม่ ป ระกอบกิจการที่มีสภาพอย่ างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน ที่มีนัย กับ กิจการของบริษัท ฯ หรือ
บริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั อื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการ
ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

9.

ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ

sg
rou
p .c
o.t
h-

6.

ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

.b t

การดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ

ww

วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ควรเกิน 9 ปี ติดต่อกันนับจากวันแรกที่เข้าดํารง
ตําแหน่ ง อย่างไรก็ตาม เมื่อครบวาระ 9 ปี กรรมการอิสระอาจดํารงตําแหน่ งต่ อไปได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว
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คุณสมบัตเิ พิม่ เติมกรณีกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีทเ่ี ป็ นกรรมการตรวจสอบ นอกจากจะต้องเป็ นกรรมการอิสระแล้ว ต้องมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติม ดังนี้
1.

ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ

2.

ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ อี าํ นาจควบคุม
ของบริษทั ฯ และไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่
เป็ นบริษทั จดทะเบียน

3.

มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จ ะสามารถทําหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มคี วามรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
30

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
4.

มีคุณสมบัตอิ ่นื ๆ ครบถ้วนและเหมาะสมตามกฎหมาย และข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ

ทัง้ นี้ เพื่อส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ตามหลักเกณฑ์ทเ่ี ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดย
บริษทั ฯ จะแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


การแบ่งแยกอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายบริหาร
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บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการที่แบ่งแยกอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูก้ าํ กับดูแลเชิงนโยบาย มีหน้าทีใ่ นการกําหนด วิสยั ทัศน์
พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้ าหมายระยะยาวของบริษทั ฯ ตลอดจนควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ข องฝ่ ายบริห าร โดยฝ่ ายบริห ารในฐานะผู้บ ริห ารงาน มีห น้ าที่ในการปฏิบ ัติง านประจํ าให้เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผล และเป็ นไปตามนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้ าหมายทีก่ ําหนดไว้ รวมถึง
รายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจัดการ และก่อให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายบริหารตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ 1 ท่าน ดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการอิสระ โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
เป็ นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการและฝ่ ายบริหาร ในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้อง
และมีความสําคัญต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงเป็ นผู้ประสานการติดต่อระหว่างกรรมการ
อิสระกับประธานกรรมการและฝ่ ายบริหาร

(2)

พิจารณากําหนดวาระการประชุมประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าร่วมกับประธานกรรมการ
และกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

(3)

เป็ นผูป้ ระสานการติดต่อระหว่างผูถ้ อื หุน้ กับคณะกรรมการบริษทั

(4)

ทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานในการประชุมกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร



การประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
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(1)

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดการประชุมมากกว่า 6 ครัง้ ในหนึ่งปี บญ
ั ชีตามตารางการประชุมที่กําหนดไว้
ล่วงหน้าทัง้ ปี นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทัง้ หมดในรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่ในกรณีมเี หตุอนั จําเป็ นหรือสมควรซึง่
ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูล สําหรับคณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีกาํ หนดการประชุมเป็ นประจําทุกไตรมาสและเพิม่ เติมตามความเหมาะสม สําหรับ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น และคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งนัน้ มีกาํ หนดการประชุมอย่างน้อยปี บญ
ั ชีละ 2 ครัง้ และเพิม่ เติมตามความเหมาะสม สําหรับคณะกรรมการบริหาร
31

บริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
มีกําหนดการประชุมเป็ นประจําตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารยังสามารถประชุมกันเองได้
ตามความเหมาะสม ซึง่ จะมีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ทัง้ นี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารสามารถ
อภิปรายเรื่องต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยไม่มกี รรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารหรือฝ่ ายบริหารเข้าร่วมประชุม


การพัฒนาความรูค้ วามสามารถของกรรมการ
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บริษทั ฯ ส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนได้จดั ทําแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรูก้ รรมการปั จจุบนั และกรรมการเข้าใหม่ให้
เข้าใจธุรกิจของบริษทั ฯ บทบาทหน้าทีข่ องกรรมการ และพัฒนาการต่าง ๆ ทีส่ าํ คัญ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการเข้า
รับการอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ กับสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย (IOD) สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน และ/หรือ หน่ วยงานอื่น ๆ เพื่อเพิม่ พูนความรูใ้ นการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั จดทะเบียน นอกจากนี้ บริษทั ฯ
จัดให้มคี ู่มอื สําหรับกรรมการ ซึง่ รวบรวมข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สาํ หรับการเป็ นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เช่น คู่มอื
บริษทั จดทะเบียน ข้อเตือนใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการบริษทั จดทะเบียน คู่มอื กรรมการบริษทั จดทะเบียน คู่มอื
กรรมการอิสระ คู่ มือ คณะกรรมการตรวจสอบ แนวปฏิบ ัติ เรื่อ งคณะกรรมการสรรหา แนวปฏิบ ัติเพิ่ม เติม เรื่อ ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดสี ําหรับ
บริษทั จดทะเบียน หลักเกณฑ์การสํารวจโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD) หลัก เกณฑ์เกี่ยวกับ การได้ม าและจําหน่ ายไปซึ่งทรัพ ย์สิน หลัก เกณฑ์การทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง ฯลฯ ตลอดจนแบบรายงานและเอกสารอื่น ๆ สําหรับ
กรรมการ เช่น แบบแจ้งรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) หนังสือรับรองและประวัตขิ องกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (F 24-2) แบบรายงาน
การเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (แบบ 59) และแบบแจ้งข้อมูล คํารับรอง และคํายินยอม
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1) เป็ นต้น โดยมีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ทนั สมัยและเป็ นข้อมูล
ล่าสุดอยู่เสมอ
การปฐมนิ เทศกรรมการเข้าใหม่
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บริษ ัท ฯ จะจัด ให้ม กี ารปฐมนิเทศกรรมการที่เข้า รับ ตํา แหน่ ง กรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษ ัท ตาม
แผนการพัฒนากรรมการที่กําหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการที่เข้าใหม่ได้
รับ ทราบและเข้าใจถึงประวัติค วามเป็ น มา โครงสร้างกลุ่ม ธุร กิจ และการถือ หุ ้น ของกลุ่ม บริษ ัท บีท เี อส โครงสร้า ง
องค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายธุรกิจ ของกลุ่มบริษ ัท บีทเี อส ฐานะการเงินและผลการดําเนิน งานของ
บริษ ัทฯ ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษ ัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
รวมทัง้ ให้ข อ้ มูล ต่า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจํา ปี (แบบ 56-1 One
Report) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และคู่มอื จริยธรรมทางธุรกิจ เป็ นต้น


การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษ ัท จะจัด ให้ม กี ารประเมิน ผลการปฏิบ ตั ิง านของคณะกรรมการบริษ ัท ประจํ า ปี
ทัง้ ในรูปแบบการประเมินแบบทัง้ คณะและแบบรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจ ารณาทบทวนผลงาน
ปั ญ หา และอุป สรรคในการดําเนิ น งานระหว่า งปี ท่ีผ่ านมา เพื่อ นํ ามาแก้ไข และเพิ่ม เติม ประสิท ธิภ าพการทํางาน
นอกจากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ประจําปี แล้ว บริษทั ฯ ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั จัด
32

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
ให้มที ่ปี รึกษาภายนอกที่เป็ นอิสระทําการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
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การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษทั แบบทัง้ คณะ คณะกรรมการบริษทั ใช้
หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ 2) บทบาท
หน้ าที่ และความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุม คณะกรรมการ 4) การทํ า หน้า ที ่ข องกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร ทัง้ นี้ เมื่อกรรมการแต่
ละท่านได้ตอบแบบประเมินตนเองแบบทัง้ คณะเรียบร้อยแล้ว สํานักเลขานุ การบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผล
คะแนนของการประเมินคณะกรรมการบริษทั แบบทัง้ คณะต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อร่วมกันพิจารณาและหา
วิธแี ก้ไขปรับปรุงในส่วนทีไ่ ด้คะแนนยังไม่เป็ นทีน่ ่ าพอใจ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการทํางานในปี ถดั ไป ตลอดจนร่วมกัน
พิจารณาและทบทวนความเห็นและข้อเสนอที่กรรมการแต่ละท่านได้แนะนํ าในปี ท่ผี ่านมา ว่าได้มกี ารปฏิบตั ใิ ห้สาํ เร็จ
ลุล่วงหรือไม่

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการชุดย่อย
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การประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านประจํา ปี ของคณะกรรมการบริ ษ ัท แบบรายบุค คล คณะกรรมการ
บริษัท ใช้หลัก เกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งหัวข้อการประเมินจะครอบคลุมถึงการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลบริหารกิจการ
บริษทั ฯ ให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ (Fiduciary Duty) การจัดสรรเวลาและการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ การแสดงความคิดเห็นหรือให้ขอ้ เสนอแนะหรือแนวทางใน
เรื่องต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหาร ความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้ความสําคัญและสนับสนุ น
การปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ และการฝึ กอบรมและ
พัฒนาตนเองในหลักสูตรทีจ่ ําเป็ นต่อการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการของบริษทั จดทะเบียน ทัง้ นี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้
ตอบแบบประเมินตนเองแบบรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว สํานักเลขานุการบริษทั จะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของ
กรรมการแต่ละท่านให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั รับทราบ
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คณะกรรมการบริษทั กําหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยังยื
่ น คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการ
บริหาร ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจําทุกปี

การประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ งานประจําปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบใช้
หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งเป็ น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2) ความเป็ น
อิส ระของสมาชิก ในคณะกรรมการตรวจสอบ 3) การฝึ ก อบรมและทรัพ ยากร 4) การประชุ ม 5) กิจ กรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ 6) ความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริหาร ทัง้ นี้
เมื่อตอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สํานักตรวจสอบภายในจะรวบรวมคะแนน และ
สรุปผลคะแนนของการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาวิธแี ก้ไขปรับปรุงใน
ส่วนทีไ่ ด้คะแนนยังไม่เป็ นทีน่ ่าพอใจ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการทํางานในปี ถดั ไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวน
ในส่วนทีเ่ ป็ นความเห็นและข้อเสนอทีแ่ ต่ละท่านได้แนะนําในปี ทผ่ี ่านมา ว่าได้มกี ารปฏิบตั ใิ ห้สาํ เร็จลุล่วงหรือไม่ จากนัน้
จะนํ าเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถให้
ความเห็นหรือขอให้คณะกรรมการตรวจสอบไปดําเนินการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ เพิม่ เติมได้ตามความเหมาะสม
33
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การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานประจํา ปี ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการพัฒ นาเพื่อ ความยั ่งยืน คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการบริ ห าร ใช้
หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การทําหน้าทีข่ องกรรมการ
3) การฝึ กอบรม / แหล่งข้อมูลข่าวสาร 4) การประชุม และ 5) หน้าที่ และความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ เมื่อตอบแบบประเมิน
ตนเองแบบทัง้ คณะของคณะกรรมการชุดย่อยเรียบร้อยแล้ว สํานักเลขานุ การบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผล
คะแนนของการประเมินต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ ๆ เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาวิธแี ก้ไขปรับปรุงในส่วนที่
ได้คะแนนยังไม่เป็ นทีน่ ่ าพอใจ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงการทํางานในปี ถดั ไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและ
ทบทวนความเห็นและข้อเสนอทีแ่ ต่ละท่านได้แนะนําในปี ทผ่ี ่านมา ว่าได้มกี ารปฏิบตั ใิ ห้สาํ เร็จลุล่วงหรือไม่ จากนัน้ จะ
นํ าเสนอผลการประเมินต่ อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจ ารณาต่ อไป โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถให้
ความเห็นหรือขอให้คณะกรรมการชุดย่อยไปดําเนินการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ เพิม่ เติมได้ตามความเหมาะสม
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 : ผลสําเร็จ
ทางธุรกิจ ซึ่งพิจารณาจากความสําเร็จของกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในปี บญ
ั ชีท่ผี ่านมาหมวดที่ 2 : การวัดผลการ
ปฏิบตั งิ าน และหมวดที่ 3 : การพัฒนาประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่


การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั อื่นนอกกลุม่ บริษทั บีทีเอส
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บริษทั ฯ กําหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นนอก
กลุ่มบริษทั บีทเี อสได้ไม่เกิน 4 บริษทั เพื่อให้กรรมการสามารถอุทศิ เวลาและปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนในฐานะกรรมการของ
บริษทั ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ทัง้ นี้ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่
นอกกลุ่มบริษัทบีทเี อส เว้นแต่ในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ กําหนด
นโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการของผู้บริหารระดังสูงของบริษัทฯ ในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัทบีทีเอสไม่เกิน 5
บริษทั โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่


แผนสืบทอดตําแหน่ ง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญ ของการบริห ารจัดการอย่างมีประสิท ธิภาพและประสิทธิผ ล
ตลอดจนการดําเนิ นกิจ การอย่างต่ อเนื่ อง อันจะนํ ามาซึ่งการเติบโตและความก้าวหน้ าขององค์กรอย่ างยัง่ ยืน โดย
กํา หนดให้บ ริษั ท ฯ จัด ทํ า แผนสืบ ทอดตํ า แหน่ ง ของตํ า แหน่ งประธานคณะกรรมการบริห าร ตํ าแหน่ งกรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่ ตําแหน่ งรองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และตําแหน่ งผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ และมีการพิจารณา
ทบทวนตามความเหมาะสม เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีผบู้ ริหารระดับสูงทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในการสืบทอดตําแหน่ งทีส่ าํ คัญ
ขององค์กรต่อไปในอนาคต
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การสรรหาและกระบวนการสรรหากรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนจะพิจ ารณาสรรหาบุ ค คลที่จ ะมาดํ ารงตํ า แหน่ งกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ตามคุณสมบัตทิ บ่ี ริษทั ฯ กําหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัตขิ องรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
และผู้ อํ า นวยการใหญ่ ภ ายในองค์ ก รก่ อ น หากไม่ ม ี ผู้ ท่ี มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมภายในองค์ ก ร จึง จะสรรหาจาก
บุคคลภายนอกองค์กร เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
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คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทนจะพิ จ ารณากํ า หนดค่ า ตอบแทนของกรรมการจาก
ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ มี ลู ค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดทีใ่ กล้เคียงกับบริษทั ฯ
และบริษทั จดทะเบียนอื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษทั ฯ และเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั เิ ป็ นประจําทุกปี

คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทนจะเป็ นผู้ พิ จ ารณากํ า หนดจํ า นวนและรูป แบบการจ่ า ย
ค่ า ตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริ ห ารและกรรมการผู้ อํ า นวยการใหญ่ ทั ง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
โดยมีด ัช นี ช้ีว ัด ต่ า ง ๆ เป็ น เกณฑ์ ซึ่ง รวมถึ ง ผลประเมิน การปฏิบ ัติง านของประธานคณะกรรมการบริห ารและ
กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ ผลสําเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อนําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
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สํา หรับ ผู้บ ริห ารระดับ สูง กรรมการผู้ อํ า นวยการใหญ่ จ ะเป็ นผู้ พิจ ารณาความเหมาะสมในการกํ า หนด
ค่าตอบแทนเป็ นรายบุ คคลจากผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริห ารแต่ ละท่าน โดยใช้ดชั นีช้ีวดั ต่ าง ๆ เป็ นตัวบ่ งชี้ และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ทัง้ นี้ ในส่วนของสิทธิประโยชน์ระยะสัน้
จะมีการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจําปี ซึง่ จะสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
และในส่วนของสิทธิประโยชน์ระยะยาว จะมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ เพื่อ
เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการสร้างความเจริญเติบโตแก่บริษทั ฯ


เลขานุการบริษทั

คณะกรรมการบริษัทกําหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่เลขานุ การบริษัท โดยจะต้องจบการศึกษาด้าน
กฎหมายหรือบัญ ชี และ/หรือ เคยผ่ านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิห น้ าที่เลขานุ การบริษัทแล้ว
เลขานุการบริษทั มีหน้าทีใ่ นการดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ เพื่อให้เป็ นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน ดังนี้
1.

จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนด
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุม

2.

จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
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ดูแ ลให้ม กี ารเปิ ด เผยข้อ มูล สารสนเทศต่า ง ๆ ให้เ ป็ น ไปตามข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกํากับ
ดูแลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

4.

เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสําเนารายงาน
การมีสว่ นได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

5.

เก็บรักษาสําเนารายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร

6.

ให้คําแนะนํ าแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการกํากับดูแล
กิจ การที่ด ี การดํา รงสถานะเป็ น บริษ ัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย และ
ข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

7.

ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด หรือที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั



การควบคุมภายใน (Internal Control)
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คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการมีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี ซึง่ จะทําให้มนใจได้
ั่
ว่าการ
บริหารจัดการและการควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างมีระเบียบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายระยะยาวของกลุ่มบริษัท โดยกําหนดให้ฝ่ายบริหารมีหน้ าที่ในการจัดทําโครงสร้างของระบบการควบคุม
ภายในซึ่งครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสีย่ ง
(Risk Management) การควบคุ ม การปฏิ บ ั ติ ง าน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล
(Information & Communication) และระบบการติด ตาม (Monitoring Activities) และนํ า ไปปฏิบ ัติจ ริง เพื่อ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดําเนินการเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ ณ ช่วงเวลาใด ๆ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีใ่ นการสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกปี โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ 1) ประสิทธิภาพและ
ประสิท ธิผ ลของการดํ า เนิ น งาน 2) ความน่ า เชื่อ ถือ ในการรายงานทางการเงิน 3) การปฏิบ ัติต ามกฎหมายและ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง 4) การบริหารจัดการความเสีย่ ง และ 5) การบริหารจัดการทรัพย์สนิ เป็ นต้น


การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการบริ ห ารความเสี่ย งองค์ ก ร (Enterprise Risk
Management) ในการบริหารจัดการความเสีย่ งของกลุ่มบริษทั ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
นโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งองค์กรของกลุ่มบริษทั มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ ข้มแข็ง
มี ก ระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งเป็ นระบบ ตามมาตรฐานของ The Committee of the Sponsoring
Organisations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับขององค์กร
ครอบคลุมทุกหน่ วยธุรกิจในกลุ่มบริษทั สามารถบริหารจัดการความเสีย่ งได้มปี ระสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงระดับความ
36

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
เสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Tolerance) ในการพิจารณาความเสีย่ งต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร ความเสีย่ ง
ด้านการเงิน ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ รวมถึงประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม สังคมและ
ชุมชน และการกํากับดูแลกิจการ และความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risks) เป็ นต้น



สํานักตรวจสอบภายใน
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ทัง้ นี้ โครงสร้างการบริหารความเสีย่ งองค์กรของบริษทั ฯ กําหนดบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (Roles
and Responsibilities) และภาระความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ (Accountability) ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในกระบวนการ
บริหารความเสีย่ ง รวมถึงกําหนดผู้มอี ํานาจในการตัดสินใจในการบริหารความเสีย่ งองค์กรของกลุ่มบริษทั โครงสร้าง
การจัดการข้อมูลความเสีย่ ง และการรายงานความเสีย่ ง โปรดพิจ ารณารายละเอียดเพิม่ เติมใน นโยบายการบริหาร
ความเสียงองค์
่
กร บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.btsgroup.co.th

สํานักตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระภายในบริษทั ฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินข้อมูลทัง้ ที่เป็ นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน รวมทัง้ สอบทานการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ภายในต่าง ๆ ขององค์กร ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการกํากับดูแลและการควบคุมภายในที่ด ี สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์การดําเนินงานของ
องค์กร

ความน่ าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน และนโยบายด้านการ
บัญชี และการเงิน เพื่อให้ขอ้ มูลทางบัญชีและการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ แผนการจัดโครงสร้าง
องค์กร วิธีการ และมาตรการต่ าง ๆ ที่นํ ามาใช้ในการป้ องกันทรัพ ย์สนิ ให้ปลอดภัยจากการทุจริต
ผิดพลาดทัง้ ปวง
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สํานักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบประจําปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการ
จัด ทําแผนการตรวจสอบเป็ นไปตามหลักการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่ อการดําเนินงาน และครอบคลุม
กระบวนการดําเนินงานขององค์กร ซึง่ ผ่านการอนุ มตั แิ ผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทํางาน
ของสํานัก ตรวจสอบภายในจะครอบคลุม ถึงการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม ทดสอบ สอบทาน และประเมิน ความ
เพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ รวมทัง้ คุณภาพของการปฏิบตั งิ านในเรื่อง
ดังต่อไปนี้

-

ความน่ าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านการบริหาร และการปฏิบตั ิงานว่าได้มกี ารปฏิบตั ิท่ี
สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และเป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และ
หน่ วยงานกํากับดูแล และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่
การจัดการ การปฏิบตั กิ าร การจัดหา การตลาด การบริหาร การเงิน การบัญชี และทรัพยากรบุคคล

-

ความน่ า เชื่อ ถือ ของระบบการควบคุ ม ภายในด้า นสารสนเทศ โดยสอบทานโครงสร้า งของฝ่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูล การเข้าสู่โปรแกรม การประมวลผล การพัฒนาระบบ การ
จัดทําข้อมูลสํารอง การจัดทําแผนการสํารองกรณีฉุกเฉิน อํานาจการปฏิบตั ิงานในระบบ การจัดทํา
เอกสารจากระบบ รวมทัง้ การเก็บรักษาเอกสาร คู่มอื ตลอดจนผังระบบงานคอมพิวเตอร์
37

บริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่อให้สอดคล้องและ
ตอบรับกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ ซึง่ จะช่วยส่งเสริมการดําเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม และพัฒนาอย่างยังยื
่ นมากยิง่ ขึน้ อันประกอบไปด้วยกรอบแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน การ
จัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีการประสานงานกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อดําเนินการแก้ไขปั ญหาและ
หาแนวทางป้ องกัน เพื่อให้พนักงานรวมทัง้ ผู้มสี ่วนได้เสียอื่น ๆ มีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน
หรือเบาะแส ซึง่ สํานักตรวจสอบภายในเป็ นช่องทางหนึ่งในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน โดยได้จดั ทํา
คู่มอื การรับเรื่องร้องเรียนสําหรับเรื่องร้องเรียนทัวไป
่ เรื่องร้องเรียนทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ และ
เรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยสํานักตรวจสอบภายในจะมีการติดตามความ
คืบหน้าของการดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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สํานักตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส รวมทัง้
ติดตามผลการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ


การป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน

บริษทั ฯ กําหนดนโยบายป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุ่ม
บริษทั ตลอดจนผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั
ร่วม และห้ามมิให้เปิ ด เผยข้อมูลภายในต่ อ บุ คคลภายนอกหรือ ผู้ท่ีมิได้ม ีส่วนเกี่ย วข้อ ง ก่อ นที่จ ะมีก ารเปิ ด เผยให้
ประชาชนทราบโดยทัวถึ
่ งกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บุคคลที่ถกู
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เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบตั ิ และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) คณะกรรมการบริษทั กําหนดหลักปฏิบตั ใิ นการป้ องกันการ
ใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบของกลุ่มบริษทั เพิม่ เติม โดยให้มผี ลบังคับใช้กบั บริษัทฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมทัง้ หมด
ภายใต้กลุ่มบริษทั ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ
บริษทั ร่วม

หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม
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ห้ามการซื้อขาย

หลักทรัพย์ที่
ห้ามการซื้อขาย

- กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน และ/หรือ ผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ
บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม
ทีอ่ ยู่ในตําแหน่งหรือสาย
งานทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูล
ภายในได้

ช่วงเวลาห้ามการซื้อขาย
กรณี เปิ ดเผยงบการเงิ น
1 เดือนก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ทีม่ วี าระอนุ มตั งิ บการเงิน
จนถึง 1 วันทําการหลังการเปิ ดเผย
งบการเงินผ่านช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

38

กรณี ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์
14 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ทีม่ วี าระอนุ มตั เิ รือ่ งทีอ่ าจส่ง
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ จนถึง
1 วันทําการหลังการเปิ ดเผยเรือ่ ง
ดังกล่าวผ่านช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)


การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร

กรรมการและผู้บริห ารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ย นแปลงการถือครองหลัก ทรัพ ย์ (รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ ย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่ อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535
(ตามที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตลอดจน
จัดส่งสําเนาให้แก่สาํ นักเลขานุการบริษทั เพื่อรวบรวม และนําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นรายไตรมาส
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ทัง้ นี้ เพื่อ ให้การจัดการของบริษัทฯ เป็ น ไปเพื่อผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น เป็ น สําคัญ บริษัท ฯ ส่งเสริมให้
กรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่ เพิม่ การถือครอง และ/หรือ รักษาสัดส่วนการถือครอง หุน้ ในบริษทั ฯ เท่ากับ 10 เท่าของ
ฐานเงินเดือนประจําปี โดยแนวทางการถือครองหุ้นดังกล่าวจะช่วยให้ผลประโยชน์ของกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
สอดคล้องในแนวทางเดียวกันกับบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
รายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษ ัท กํา หนดนโยบายการทํา รายการระหว่า งกัน และรายการที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ดังนี้
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ
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การทํ า รายการระหว่ า งกัน จะต้ อ งผ่ า นการพิจ ารณาอนุ ม ัติเห็น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทหรือผ่านการอนุ มตั ิเห็นชอบจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ตามแต่ กรณี ทัง้ นี้ จะมีการดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ. 21 /2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกีย่ วโยงกัน (ตามที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ตลอดจนกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้องกับ
ข้อกําหนดในเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกฎเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้องในขณะนัน้ (“ประกาศและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการทํารายการระหว่างกัน”)
นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกัน

บริษทั ฯ อาจมีความจําเป็ นในการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต หากเกิดกรณีดงั กล่าว บริษัทฯ จะกําหนดเงื่อนไขต่ าง ๆ ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้า
โดยทัวไป
่ และในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กบั ราคาและเงื่อนไขทีใ่ ห้กบั บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
และจะปฏิบตั ติ ามประกาศและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการทํารายการระหว่างกัน

หากมีรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยเกิดขึน้ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งในลักษณะอื่น บริษัทฯ จะดําเนินการให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ น ผู้ให้ความเห็น เกี่ย วกับ ความจําเป็ น และความเหมาะสมของรายการนัน้ ๆ ในกรณี ท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ที่ปรึกษา
39

บริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
ทางการเงินอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนํ าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่ กรณี และในกรณี ท่มี ีการขอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเพื่ออนุ มตั ิรายการระหว่างกัน จะมีการแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทํารายงานและให้ความเห็น
เกีย่ วกับการเข้าทํารายการต่อผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One
Report) และของบริษทั ฯ
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นโยบายเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อมิให้เกิดรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของกิจการและผูถ้ อื หุน้ และเพื่อดํารงไว้ซ่งึ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์
ของบริษทั ฯ ดังนี้


นโยบายการทําธุรกิจใหม่



.b t

บริษัทฯ จะต้องนําเสนอรายละเอียดของแผนการเข้าทําธุรกิจเหล่านัน้ ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดําเนินการ และจัดให้มกี ารพิจารณาแผนการลงทุนเหล่านัน้ โดยต้องพิจารณาถึง
ผลตอบแทนและประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายใน
การเข้าทําธุรกิจร่วมกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่มเี หตุจาํ เป็ นหรือ
เป็ นการสนับสนุนธุรกิจของบริษทั ฯ และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็ นหลัก และ
บริษทั ฯ จะต้องดําเนินการตามประกาศและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการทํารายการระหว่างกัน
นโยบายการถือหุน้ ในบริษทั ทีบ่ ริษทั ฯ ลงทุน
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ในการลงทุนต่าง ๆ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะถือหุ้นด้วยตนเอง ยกเว้น ในกรณีมคี วามจําเป็ นและเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ ท่ีดีท่ีสุ ด สํา หรับ บริษั ท ฯ หรือ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยรวม โดยจะต้ อ งนํ า เสนอให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุ มตั ิ และบุคคลทีม่ สี ่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ขณะการ
พิจารณารายการดังกล่าวและจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน


นโยบายการให้กยู้ มื แก่บริษทั ทีร่ ่วมทุน

การให้กยู้ มื ไม่ใช่ธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องให้บริษทั ทีร่ ่วมทุนกูย้ มื เงิน
เพื่อให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่บริษัทที่ร่วมทุนในลักษณะเงินกู้ยมื จากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะให้กู้ตามสัดส่วนการ
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีมเี หตุจาํ เป็ นและสมควรตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะได้พจิ ารณาอนุมตั เิ ป็ นแต่ละกรณีไป อย่างไร
ก็ต าม บริษั ท ฯ ไม่ มีน โยบายในการให้กู้ยืม แก่ ก รรมการ ผู้บ ริห าร หรือ ผู้ถือ หุ้ น รายใหญ่ ข องบริษั ท ฯ และ/หรือ
ผูเ้ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ร่วมทุนกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็ นการให้กตู้ ามสัดส่วนการลงทุน
หรือเป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ดี ที ่สี ุดสําหรับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นหลัก และบริษัทฯ จะต้องดําเนินการตาม
ประกาศและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับการทํารายการระหว่างกัน รวมถึงหากรายการมีขนาดตํ่ากว่าเกณฑ์ท่จี ะต้อ ง
เปิ ดเผย บริษทั ฯ จะรายงานการเข้าทํารายการให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย

40

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)


นโยบายการจัดทําเอกสารทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร

บริษทั ฯ จะจัดทําตั ๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาเงินกู้ และ/หรือ สัญญาทีม่ กี ารให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้รดั กุม
และจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บหลักฐานให้เรียบร้อย ถึงแม้ว่าจะเป็ นการให้กยู้ มื แก่บริษทั ในเครือของบริษทั ฯ


นโยบายการทํารายการเกีย่ วโยงทีม่ ขี อ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ �ูชนพึงกระทํากับ
คู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน
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คณะกรรมการบริษทั อนุ มตั นิ โยบายในหลักการสําหรับการเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ หรือ บริษัท
ย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ทีม่ ลี กั ษณะเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ และ/หรือ เป็ นไปตามราคา
ตลาด ตามข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ �ูชนพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วย
อํานาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตาม
มาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) สําหรับ
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันที่ไม่ได้มลี กั ษณะเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ และ/หรือ เป็ นไปตามราคาตลาด ให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิ
ตามประกาศและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการทํารายการระหว่างกัน
การจัดทํารายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร

เพื่อป้ องกันรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ และเพื่อให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั ฯ กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จัดส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องให้กบั บริษทั ฯ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
จัดส่งแบบแจ้งรายงานครัง้ แรก เมื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารเข้าใหม่ของบริษทั ฯ

2.

จัดส่งแบบแจ้งรายงาน เพื่อปรับปรุงข้อมูล ณ วันเริม่ ต้นปี บญ
ั ชี (1 เมษายน ของทุกปี )

3.

จัดส่งแบบแจ้งรายงานเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลสําคัญทีม่ ผี ลทําให้เกิดการมีส่วนได้เสียหรือความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างปี บญ
ั ชี
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1.

เลขานุ การบริษัทเป็ นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่ง
สําเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงานนัน้ ทัง้ นี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์


การกํากับดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม

บริษทั ฯ ในฐานะบริษทั แม่ ทําหน้าทีก่ าํ กับดูแลการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั กําหนดนโยบายและมาตรฐาน
การกํากับดูแลกิจการ กําหนดทิศทางและเป้ าหมายการดําเนินงานภายในกลุ่มบริษทั ตลอดจนติดตามการปฏิบตั ติ ามใน
เรื่องดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจในการกําหนดทิศทางและรูปแบบในการดําเนินธุรกิจ
กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั โดยรวม และมีอาํ นาจในการตัดสินใจเรื่องที่
มีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เช่น การลงทุนหรือการจําหน่ ายไปซึง่ เงินลงทุน การได้มาหรือจําหน่ าย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ การเข้าร่วมลงทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมลงทุนกับบริษทั อื่น เป็ นต้น
41

บริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม มีรายละเอียดดังนี้
นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อย
บริษทั ฯ มีนโยบายลงทุนในกิจการทีส่ อดคล้องหรือสนับสนุนธุรกิจหลักของแต่ละสายธุรกิจ โดยใช้บริษทั ย่อย
เป็ นตัวกําหนดตําแหน่ งทางการตลาดและความชัดเจนของแต่ละสายธุรกิจ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ
และความคล่องตัวในการเติบโต
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บริษัทฯ กําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจ ทิศทางและเป้ าหมายการดําเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นการสนับสนุ นวัตถุประสงค์และเป้ าหมายระยะยาวของกลุ่มบริษัท ผ่าน (1) ที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
ของบริษทั ย่อย โดยกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ฯ ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ย่อยจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ฯ และ (2) คณะกรรมการของบริษทั ย่อย
โดยการส่งตัวแทนในระดับกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ (รวมถึงผูบ้ ริหาร) ในบริษัทย่อย เพื่อร่วมกําหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ
งบประมาณ และติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ตัวแทนของบริษทั ฯ ดังกล่าวจะต้องได้รบั การแต่งตัง้
จากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่บริษทั ย่อยทีม่ ขี นาดเล็ก คณะกรรมการบริษทั
หรือคณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายให้กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ตัวแทนเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
(รวมถึงผูบ้ ริหาร) ในบริษทั ดังกล่าวก็ได้
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บุคคลซึง่ เป็ นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการ (หรือผู้บริหาร) ของบริษทั ย่อยด้วย
ความรับผิดชอบ กํากับดูแลและติดตามการดําเนิ นธุรกิจ ของบริษัท ย่อยให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of
Business Conduct) ฉบับนี้ และนโยบายการมอบหมายอํานาจ (Policy on Delegation of Authority) โดยใช้ดุลยพินิจ
ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของบริษทั ย่อยและสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษทั โดยรวม ทัง้ นี้ บุคคล
ซึ่งเป็ นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หรือเสนอเรื่องที่มีนัยสําคัญ ต่ อการ
ดําเนิ น ธุ รกิจ ของบริษัท ย่ อ ยต่ อ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริห าร (แล้วแต่ ก รณี ) ตามนโยบายการ
มอบหมายอํานาจ (Policy on Delegation of Authority) รวมถึงกํากับดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีการจัดการเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยอย่างเหมาะสม (at arm’s length basis) ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในทีร่ ดั กุมและเพียงพอ
นโยบายการลงทุนในบริษทั ร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บริษัทที่มคี วามชํานาญเฉพาะด้านเพื่อเสริม
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท โดยจะลงทุนในสัดส่วนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25 เว้นแต่ในกรณีมเี หตุสมควรหรือเหมาะสมที่จะ
ลงทุนในสัดส่วนตํ่ากว่าร้อยละ 25

บริษทั ฯ สอบทานและติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ร่วม รวมถึงส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดแี ละจริยธรรมทางธุรกิจซึง่ จะต้องเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลหรือบรรทัดฐานของบริษทั ฯ โดยการส่ง
ตัวแทนในระดับกรรมการบริหารหรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทร่วมนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ตัวแทนของบริษัทฯ ดังกล่าวจะต้องได้รบั การแต่งตัง้ จาก
42

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ เว้นแต่บริษทั ร่วมซึง่ บริษทั ฯ ถือครองหุน้ อย่างมีนยั สําคัญ แต่ไม่มอี าํ นาจควบคุมกิจการ ให้
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ บุคคลเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั
ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจัดให้มีสญ
ั ญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) ของบริษัทร่วม หรือ
ข้อตกลงอื่นใดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการและการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่องทีม่ นี ยั สําคัญต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ร่วม ตลอดจนเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการร่วมลงทุนในกิจการดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กลุ่มบริษทั
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บุคคลซึง่ เป็ นตัวแทนของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการของบริษทั ร่วมด้วยความรับผิดชอบ
เพื่อประโยชน์ของบริษทั ร่วมและสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษทั โดยรวม ทัง้ นี้ บุคคลซึง่ เป็ นตัวแทนของบริษทั ฯ
จะต้องรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หรือเสนอเรื่องที่มนี ัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทร่วมต่อ
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณา กํากับดูแลให้มกี ารจัดการเกีย่ วกับรายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทร่วมอย่างเหมาะสม (Arm’s Length Basis)
และตรวจสอบให้มกี ารบันทึกมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงความคิดเห็นหรือคัดค้านของ
กรรมการเสียงส่วนน้อย

43

บริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที ่ 4 : จริยธรรมทางธุรกิจ
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ด้ว ยความมุ่ ง หมายให้ก ลุ่ ม บริษัท บีทีเอสประกอบธุ รกิจ ด้ว ยความซื่อ สัต ย์สุ จ ริต และเที่ยงธรรมตามหลัก
จริยธรรมอันดี คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดข้อพึงปฏิบตั ิหรือจริยธรรมทางธุรกิจทีส่ อดคล้องกับหลักการสําคัญของ
การกํากับ ดูแลกิจการที่ดีข้นึ เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั บุคลากรของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และ
พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ยึดถือและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ นอกจากการประพฤติตนให้เป็ น
แบบอย่างทีด่ แี ล้ว กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าทีใ่ นการสอดส่อง ดูแล และส่งเสริมผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้
ประพฤติและปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ก่ี าํ หนดด้วย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ส่งเสริมให้บริษทั ร่วม กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และคู่คา้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ยึดมันอยู
่ ่บนหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละมีจริยธรรมทางธุรกิจเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล
หรือบรรทัดฐานของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้ าหมายร่วมกัน
นโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ส่ี าํ คัญของกลุ่มบริษทั มีดงั นี้

4.1

การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
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กลุ่มบริษทั บีทเี อสให้ความสําคัญกับการเคารพสิทธิมนุ ษยชน โดยคํานึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียม
กัน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกําเนิด เพศ สีผิว อายุ สมรรถภาพทางร่างกาย รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ฐานะ การศึกษา หรือสถานภาพอื่นใด รวมทัง้ ให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิศรี
์ ของความ
เป็ นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนทีเ่ ป็ นบรรทัดฐานสากล ซึง่ รวมถึงปฏิญญาสหประชาชาติและอนุ สญ
ั ญาเกีย่ วกับสิทธิ
มนุษยชน
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บุคลากรของบริษทั ฯ จะต้องเคารพศักดิศรี
์ สว่ นบุคคล ความเป็ นส่วนตัว และสิทธิของบุคคลทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารใน
ระหว่างการทํางาน และไม่กระทําการใด ๆ อันก่อให้เกิดหรือมีสว่ นก่อให้เกิดการฝ่ าฝืนหรือล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

4.2

การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น

ผูถ้ อื หุน้ ในฐานะเจ้าของบริษทั ฯ มีสทิ ธิได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันตามสิทธิของผูถ้ อื หุ้น
ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และสิทธิในการได้รบั ผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรม เป็ นต้น
บริษัท ฯ มีค วามมุ่ งมัน่ ในการสร้า งมู ล ค่ าเพิ่ม ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ผ่ า นการเติบ โตของรายได้แ ละการปรับ ปรุ ง
ประสิท ธิภ าพในการดําเนิ น งาน โดยมีเป้ าหมายที่จะให้ผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุ น อื่น ที่มีความเสี่ย ง
คล้ายคลึงกันแก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
บุคลากรของบริษทั ฯ จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตนตามสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ปฏิบตั ติ ่อ
ผูถ้ ือหุ้นด้วยความเคารพ รับฟั งความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน ตลอดจนเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และดําเนินงานของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
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4.3

การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า

กลุ่มบริษทั บีทเี อสมุ่งมันสร้
่ างความพึงพอใจและความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า โดยคํานึงถึงคุณภาพของสินค้าและ
บริการ ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า ตลอดจนติดตามวัดผลความพึง
พอใจของลูกค้าเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการ ความสําเร็จของกลุ่มบริษัทขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการ
พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้าในระยะยาว

4.4

การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน
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บุคลากรของบริษทั ฯ จะต้องติดต่อสือ่ สารกับลูกค้าด้วยความเคารพและความเอาใจใส่ รับฟั งความคิดเห็นหรือ
ข้อร้องเรียน เข้าใจและคาดการณ์ ความต้องการของลูกค้า และนํ าเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้าให้ยงยื
ั่ น

พนักงานเป็ นทรัพยากรที่มคี ่าในการดําเนินธุรกิจ การสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดจี ะช่วยส่งเสริมการ
จ้างงานทีเ่ ป็ นธรรม และการประพฤติปฏิบตั ทิ างจริยธรรมทีม่ คี ุณค่า

กลุ่มบริษทั บีทเี อสมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานทีด่ ี โดยยอมรับและเคารพสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน
ของแรงงานตามอนุสญ
ั ญามาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึง่ รวมถึงเสรีภาพในการสมาคม การ
ร่วมเจรจาต่อรอง และแรงงานสัมพันธ์ การขจัดการใช้แรงงานเด็ก การห้ามใช้แรงงานบังคับ โอกาสและการปฏิบตั ทิ เ่ี ท่า
เทียมกัน และความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน เป็ นต้น
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พนักงานมีสทิ ธิได้รบั โอกาสและการปฏิบตั ิท่เี ท่าเทียมกัน โดยยึดหลักสิทธิมนุ ษยชนและแรงงาน กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจริยธรรม
ทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ฉบับนี้ เป็ นฐานสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทและพนักงาน และ
ระหว่างพนักงานดัวยกันเอง
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พนักงานมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสม การฝึ กอบรมทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ตลอดจนโอกาสในการเติบโตก้าวหน้ าในการทํางาน รวมทัง้ มีสุขภาพอนามัยทีด่ ี และมี
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ทัง้ นี้ ความสมดุล ของชีว ิต การทํา งานจะส่ง เสริม และสนับ สนุ น ให้พ นัก งาน
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ
บุคลากรของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต และยึดมันในจริ
่
ยธรรม

บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องปฏิบตั ติ ่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นที่ติดต่อสื่อสารในระหว่างการทํางานด้วย
ความเคารพ เปิ ดใจรับฟั งความคิดเห็นด้วยเหตุและผล และไม่กระทําการซึง่ เป็ นการเลือกปฏิบตั หิ รือแบ่งแยกเชือ้ ชาติ
ศาสนา ถิน่ กําเนิด เพศ สีผวิ อายุ สมรรถภาพทางร่างกาย รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ การศึกษา
หรือสถานภาพอื่นใด ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่ยอมรับการกระทําในลักษณะทีย่ อมรับไม่ได้หรือดูหมิน่ ศักดิ ์ศรีในสถานทีท่ าํ งาน
ซึง่ รวมถึงการทารุณจิตใจ การเลือกปฏิบตั หิ รือการล่วงละเมิดทางเพศ ตลอดจนการใช้ท่าทาง ภาษา หรือการสัมผัสทาง
กายทีส่ อ่ ลักษณะในทางเพศ บีบบังคับ ข่มขู่ เหยียดหยาม หรือเอาเปรียบ
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บุคลากรของบริษทั ฯ จะต้องเข้ารับการฝึ กอบรมด้านการทํางานบนความหลากหลายและการยอมรับความ
แตกต่ า งภายในสถานที่ทํา งาน (Diversity and Inclusion) ซึ่ง ให้ค วามสํา คัญ กับ การไม่เ ลือ กปฏิบ ตั ิแ ละการ
ต่ อต้านการล่วงละเมิด ทุก รูป แบบ ตลอดจนเข้าร่วมกิจ กรรมสร้า งความสัมพันธ์ภายในองค์ก ร ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้น
อย่า งสมํ่า เสมอ เพื่อ ปลูก ฝั ง จิต สํา นึก และให้ค วามรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ ประโยชน์ อ นั พึง ได้ร บั ซึ่ง จะเสริม สร้า ง
วัฒนธรรมและบรรยากาศการทํางานที่ดี และส่งเสริมการทํางานร่วมกันเป็ นทีม

4.5

การปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า
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กลุ่มบริษัท บีทีเอสตระหนักดีว่าคู่ค้ามีส่วนสําคัญ ในการดําเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษัท ความสามารถในการ
แข่งขัน และการผลิตสินค้าและบริการ โดยกลุ่มบริษทั ยึดถือหลักการไม่เลือกปฏิบตั แิ ละการให้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมก้นใน
การคัดเลือกคู่คา้ และในการดําเนินธุรกิจระหว่างกัน เพื่อพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ท่ดี กี บั คู่คา้ อันจะนําไปสู่การ
เป็ นพันธมิตรทีส่ นันสนุนการดําเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องปฏิบตั ิต่อคู่ค้าด้วยความโปร่งใสและเป็ น ธรรม คัด เลือ กคู่ค้า ตามกระบวนการ
จัดซือ้ จัดจ้างที่บ ริษ ัท ฯ กํา หนด เจรจาตกลงเข้าทําสัญญากับคู่ค้าด้วยเงื่อนไขและผลตอบแทนที่เป็ นธรรมกับทัง้ สอง
ฝ่ าย และปฏิบตั ิต่อคู่ค้าให้เป็ นไปตามข้อตกลงในสัญญาและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance
Policy) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ฉบับนี้

4.6

.b t

บุคลากรของบริษทั ฯ จะต้องใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกคู่คา้ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าคู่คา้ ไม่มกี ารประพฤติปฏิบตั ซิ ง่ึ ไม่เป็ นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจทีด่ ี ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงของบริษทั ฯ

การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
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กลุ่มบริษัทบีทเี อสดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็ นมืออาชีพ โดยสนับสนุ นให้มกี ารแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็ นธรรม ตลอดจนไม่ดาํ เนินการใด ๆ อันเป็ นการฝ่ าฝืนกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศและในระดับสากล
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บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องปฏิบตั ิต่อคู่แข่งของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมายและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Policy) และจริย ธรรมทางธุ ร กิ จ (Code of Business Conduct) ฉบับ นี้ โดยมุ่ ง เน้ น การ
แข่งขันที่เป็ นธรรม ซื่อตรง และโปร่งใส ไม่กระทําการซึ่งทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย
รวมทัง้ ไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธกี ารไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม

4.7

การปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้

กลุ่มบริษัทบีทเี อสมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่เจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัท โดยการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ดว้ ยความ
สุจริต โปร่งใส และเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ และบุคลากรของกลุ่มบริษัท จะต้องยึดมันตามข้
่
อกําหนดและเงื่อนไขของสัญ ญากับ เจ้าหนี้อย่าง
เคร่ง ครัด ดูแ ลให้มีก ารชํา ระเงิน กู้แ ละดอกเบี้ย ถู ก ต้อ ง ตรงต่ อ เวลา ตลอดจนไม่ นํ าเงิน กู้ยืม ไปใช้ในทางที่ข ดั ต่ อ
วัตถุประสงค์การกูย้ มื และไม่ปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทําให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของกลุ่มบริษทั
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4.8

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดําเนินธุรกิจอย่างมีจติ สํานึกต่อสังคมและชุมชนเป็ นพลังขับเคลื่อนทีส่ าํ คัญสู่การพัฒนาอย่างยังยื
่ นทัง้ ใน
ระดับชุมชนและในระดับประเทศ
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กลุ่ ม บริษั ท บี ที เ อสยึ ด มั น่ ในเจตนารมณ์ ที่ จ ะสานต่ อ เป้ าหมายการพั ฒ นาอย่ า งยัง่ ยื น (Sustainable
Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี อง
สังคมและชุมชน ซึง่ จะเสริมสร้างความเข้มแข็งและนํามาซึง่ ประโยชน์สขุ ของสังคมและชุมชนโดยรวม
กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้การสนับสนุ นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียง
ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน และความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง แต่ยงั เป็ นการสนับสนุ น
ให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมและตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนต่อสังคมและชุมชนอย่างเป็ น
รูปธรรม
บุคลากรของบริษทั ฯ จะต้องมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนของกลุ่มบริษทั ซึง่ จัดขึน้ อย่างสมํ่าเสมอ
ในทุกภูมภิ าคทัวประเทศ
่

4.9

สิ่ งแวดล้อม

.b t

กลุ่มบริษัทบีทเี อสมุ่งเน้นการรักษาความสมดุลในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมี
จิตสํานึกต่ อสิง่ แวดล้อม โดยดําเนิน ธุรกิจ พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็ น มิตรต่ อสิง่ แวดล้อมหรือส่งผล
กระทบน้อยทีส่ ุดต่อสิง่ แวดล้อม ตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั การยอมรับในประเทศและในระดับ
สากล ตลอดจนปลูกฝั งวัฒนธรรมการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมให้เกิดขึน้ ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
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บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว โดยร่วมกันป้ องกัน
และจัดการการใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พลังงาน นํ้ า รวมถึงมีส่วนร่วมในการลดการ
ปลดปล่อยและจัดการของเสียซึง่ เป็ นมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอเสียทางอากาศ หรือ
ของเสียในแหล่งนํ้า และจัดซือ้ จัดหาและคัดเลือกคู่คา้ ทีม่ จี ติ สํานักต่อสิง่ แวดล้อมเฉกเช่นเดียวกันกับกลุ่มบริษทั

4.10 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

กลุ่มบริษัท บีทีเอสให้ค วามสําคัญ ต่ อการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและถูก ต้องตามหลัก
อาชีวอนามัย และมุ่งมันในการส่
่
งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานทีท่ าํ งาน
กลุ่มบริษทั บีทเี อสกําหนดมาตรการป้ องกันอุบตั เิ หตุและโรคภัยในการทํางานตามกฎหมายและมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทีไ่ ด้รบั การยอมรับในประเทศและในระดับสากล
บุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าทีส่ นับสนุ นความมุ่งมันของบริ
่
ษทั ฯ โดยจะต้องยึดถือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและ
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด เข้ารับฝึ กการอบรมและรับทราบการสือ่ สารในประเด็น
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนสามารถระบุ รายงาน และมีส่วนร่วมในการป้ องกันหรือ
ลดความเสีย่ งซึง่ อาจเป็ นอันตรายต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีท่ าํ งาน
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บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องยึดถือหลักด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการคัดเลือกคู่ค้าและในการ
ดําเนินธุรกิจระหว่างกัน

4.11 การต่อต้ านการทุจริตคอร์รปั ชัน
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การทุจริตคอร์รปั ชัน หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ทม่ี ชิ อบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผูอ้ ่นื ในทุกรูปแบบ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทําให้เกิดความไม่เป็ นธรรมและความเสียหายต่ อธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
โดยรวม การทุจริตคอร์รปั ชันรวมถึงการรับหรือติดสินบน การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงิน
สนับสนุ น ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็ นต้น การแสดงเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ถือเป็ นประโยชน์ร่วมกันของทุกคน
กลุ่มบริษัทบีทเี อสมีความมุ่งมันในการต่
่
อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชันใด ๆ
ทัง้ สิน้ และไม่มนี โยบายลงโทษหรือกระทําการใด ๆ ในทางลบต่อบุคลากรของบริษัทฯ ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน
แม้ว่าการกระทํานัน้ จะทําให้กลุ่มบริษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

.b t

บุคลากรของบริษทั ฯ รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่เข้าไปมีสว่ นร่วมในการทุจริตคอร์รปั ชันไม่ว่ารูปแบบใด
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยให้ความสําคัญกับความโปร่งใสและคํานึงถึงความซื่อสัตย์สจุ ริตในการติดต่อทําธุรกรรมกับ
คู่ค้า พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหน่ วยงานต่าง ๆ เพื่อหลีกเลีย่ งการดําเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระทําที่ไม่เหมาะสม
และขัดแย้งต่อนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันของบริษัทฯ หรือเป็ นการกระทําที่ผดิ กฎหมายว่าด้วยการทุจริต
คอร์รปั ชัน
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โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่ม เติม ใน มาตรการต่ อต้านการทุ จริต คอร์รปั ชัน บนเว็บ ไซต์ของบริษัทฯ ที่
www.btsgroup.co.th รวมถึง คู่มือบริหารความเสีย่ งด้านการทุจริต และ แนวทางและขัน้ ตอนปฏิบตั ิต่าง ๆ ในระบบ
Intranet ของบริษทั ฯ
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4.12 การป้ องกันการฟอกเงิ น

กลุ่มบริษทั บีทเี อสยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการ
ฟอกเงินทุกรูปแบบ เพื่อป้ องกันไม่ให้บุคคลใดใช้กลุ่มบริษัทเป็ นช่องทางหรือเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิ ด หรืออํา
พรางแหล่งที่มาของทรัพย์สนิ ที่ได้ม าโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมาย เสมือนว่าได้ม าจากการดําเนิ นธุรกิจ โดยชอบด้วย
กฎหมาย
บุค ลากรของบริษัท ฯ จะต้องใช้ค วามระมัด ระวังในการคัดเลือ กคู่ค้า และตรวจสอบประวัติของคู่ค้า อย่ าง
รอบคอบ โดยจะต้องดําเนินธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่มกี ารประพฤติปฏิบตั ิท่อี าจเข้าข่ายเป็ นการฟอกเงิน
หรือสนับสนุนการฟอกเงิน

บุคลากรของบริษัท ฯ จะต้องป้ องกันและสองส่องดูแลไม่ให้ม ีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สนิ หรือ
สนับสนุนให้มกี ารรับโอน หรือเปลีย่ นสภาพทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นรูปแบบการชําระราคาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายกับบริษทั ฯ
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4.13 กิ จกรรมทางการเมือง
กลุ่มบริษทั บีทเี อสเป็ นองค์กรทีย่ ดึ มันในความเป็
่
นกลางทางการเมือง สนับสนุ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยไม่มนี โยบายสนับสนุ นหรือให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมือง
นักการเมือง หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทางการเมือง

sg
rou
p .c
o.t
h-

กลุ่ มบริษัท เคารพและสนับ สนุ น ให้บุ ค ลากรของกลุ่ ม บริษัท ใช้สทิ ธิท างการเมืองของตนตามครรลองของ
กฎหมาย ในฐานะพลเมืองดี
บุคลากรของบริษทั ฯ มีสทิ ธิทจ่ี ะแสดงออก เข้าร่วม สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองได้นอกเวลาการทํางาน ใน
นามส่วนตัว โดยใช้ทรัพยากรของตนเอง และจะต้องไม่กระทําการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในนามของบริษัทฯ
ภายในสถานทีข่ องบริษทั ฯ หรือใช้ทรัพยากรของบริษทั ฯ เพื่อดําเนินการดังกล่าว

4.14 การไม่ล่วงละเมิ ดทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเป็ นสิง่ ที่มคี ่าในการดําเนินธุรกิจและอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน
กลุ่มบริษทั ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและเคารพในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื ทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญา หมายถึง เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร สิง่ ประดิษฐ์ ความลับทางการค้า และ Know-how เป็ นต้น

.b t

บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับทางการค้าและ Know-how ที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รวมถึงสอดส่องดูแลและปกป้ องทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษทั ฯ จากการเข้าถึงโดยมิได้รบั อนุญาต การส่งต่อ และการ
ใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และจะต้องเคารพและไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื
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4.15 การรักษาความลับ
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ข้อมูลสําคัญหรือเป็ นความลับเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ คี ่าของกลุ่มบริษทั การเข้าถึงหรือการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ
บุคลภายนอกโดยไม่ได้รบั อนุญาตอาจทําให้ขอ้ มูลดังกล่าวด้อยค่าลง และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อมูลซึง่ ได้รบั หรือเกีย่ วข้องกับลูกค้า พนักงาน หรือบุคคลภายนอกจะต้องได้รบั การคุม้ ครองและเก็บรักษาไว้
เป็ นความลับตามกฎหมายและข้อกําหนดในสัญญา
บุคลากรฯ ของบริษทั ฯ จะต้องตระหนึกถึงความสําคัญของข้อมูลซึง่ ตนมีสทิ ธิเข้าถึง และใช้ความระมัดระวังใน
การติดต่อสือ่ สาร ให้ หรือส่งต่อข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ฯ หรือกลุ่มบริษทั เพื่อป้ องกันมิให้ขอ้ มูลนัน้ รัวไหล
่
และหลีกเลีย่ งมิ
ให้บุคคลภายนอกหรือผูท้ ม่ี ไิ ด้มสี ว่ นเกีย่ วข้องนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้หรือเผยแพร่โดยมิชอบ หากต้องมีการให้หรือส่งต่อ
ข้อมูลสําคัญหรือเป็ นความลับให้แก่บุคคลภายนอก บุคลากรของบริษทั ฯ จะต้องดําเนินการให้มนใจว่
ั ่ า มีการทําสัญญา
รักษาความลับ (Confidentiality Agreement) กับบุคคลดังกล่าวแล้ว

บุคลากรฯ ของบริษัทฯ มีหน้ าที่ในการรักษาความลับ และไม่ เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ หรือเป็ นความลับให้แก่
บุคคลภายนอก แม้ภายหลังการทํางานกับบริษทั ฯ จะสิน้ สุดลง เช่น เกษียณอายุ ลาออก เลิกจ้าง หรือสิน้ สุดสัญญาจ้าง
ใด ๆ ตลอดระยะเวลาทีข่ อ้ มูลดังกล่าวยังเป็ นความลับ
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4.16 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ปั จ จุ บ ัน การเข้า ถึ ง อิน เตอร์เน็ ต การติ ด ต่ อ สื่อ สาร และการแลกเปลี่ย นข้อ มู ล ผ่ า นสื่อ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์มี
ความสําคัญอย่างยิง่ ต่ อการดําเนินงานและความสําเร็จของธุรกิจโดยรวม อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศนํ ามาซึ่งความเสี่ยงในการรักษาความเป็ นส่วนตัวและการคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่ม บริษัทบีทีเอส
ตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
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การรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลซึ่งได้รบั หรือเกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่ค้า
พนักงาน หรือบุคคลภายนอก รวมถึงบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว จะต้องกระทําเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและ
โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อสนับสนุ นการดําเนินงาน การติดต่อสื่อสาร การบริหารจัดการความสัมพันธ์ (Relationship
Management) การวิเคราะห์และปรับปรุงสินค้าและบริการ การดูแลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมทางธุรกิจหรือ
การค้า และการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม เป็ นต้น
บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยรวบรวม ประมวลผล
ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตและปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนใม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตนหรือในลักษณะทีไ่ ม่เหมาะสม

4.17 การซื้อขายหลักทรัพย์
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กลุ่มบริษทั บีทเี อสตระหนักถึงความสําคัญในการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื
ของบุคลากรของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผู้ท่เี กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ การใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์
เป็ นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
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บุคลากรของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด โดย
หากมีหรือได้รบั ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจากการปฏิบตั ิหน้ าที่หรือจากแหล่งอื่นใด บุคลากรของบริษัทฯ
จะต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ บริษัท
ย่อย และบริษัท ร่วม และจะต้องไม่ เปิ ดเผยข้อมูลภายในต่ อบุ คคลภายนอกหรือผู้ท่ีมิได้มีส่วนเกี่ย วข้อง ไม่ ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดระยะเวลาทีข่ อ้ มูลภายในดังกล่าวยังไม่มกี ารเปิ ดเผยให้ประชาชนทราบโดยทัวถึ
่ งกันผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือจนกว่าข้อมูลภายในนัน้ จะสิน้ สภาพหรือไม่มผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุน รวมถึงห้ามมิให้ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ ในช่วงทีจ่ ะมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับงบการเงินหรือ
รายการที่มนี ัยสําคัญของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กําหนดในนโยบายป้ องกัน
การใช้ขอ้ มูลภายใน
บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องดูแลมิให้บุคคลทีม่ คี วามเกี่ยวข้องของตน เช่น คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ภาวะ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้ กระทําการอันเป็ นการฝ่ า
ฝืนนโยบายป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
หากมีข อ้ สงสัยในการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ บุค ลากรของบริษ ัท ฯ สามารถปรึกษาฝ่ ายกฎหมายหรือ สํา นัก
เลขานุ การบริษัท
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4.18 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การมีผลประโยชน์ ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ ภายนอกที่ข ดั แย้งกับ
ผลประโยชน์สงู สุดของกลุ่มบริษทั ผลประโยชน์ส่วนตัวอาจเป็ นผลประโยชน์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
ผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์อ่นื ใดทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาและตัดสินใจ
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บุคลากรของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบต่อบริษทั ฯ โดยจะต้อง
ปกป้ องผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และหลีกเลีย่ งการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ใช้อํานาจของตนเพื่อโน้ม
น้าวการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตน พิจารณาแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็ นอิสระภายในกรอบ
จริยธรรมทีด่ ี ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยรวมเป็ นสําคัญ
บุคลากรของบริษทั ฯ จะต้องไม่ประกอบกิจการทีเ่ ป็ นการแข่งขัน หรือมีลกั ษณะเดียวกันกับกลุ่มบริษทั และไม่
แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายในของกลุ่มบริษทั ตําแหน่งหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในบริษทั ฯ

บุ ค ลากรของบริษัท ฯ จะต้ องไม่ มีหน้ าที่ห รือตํ าแหน่ งภายนอกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน เว้นแต่หน้าทีห่ รือตําแหน่งดังกล่าวจะได้รบั การอนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากหัวหน้างาน

4.19 การรายงานหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน

บุคลากรของบริษทั ฯ จะต้องไม่เพิกเฉยหรือละเลยต่อการฝ่ าฝืนนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นจริยธรรมทางธุรกิจ
ฉบับนี้ รวมถึงข้อกําหนดหรือนโยบายต่าง ๆ ของบริษทั ฯ
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หากมีขอ้ สังสัยหรือต้องการคําแนะนําในกรณีใด ๆ เป็ นการเฉพาะเจาะจง บุคลากรของบริษทั ฯ สามารถปรึกษา
หัวหน้ างานของตนเองโดยตรง หรือสอบถามฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-5 ต่ อ 1418, 1419
หรืออีเมล: DoItRight@btsgroup.co.th
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หากพบการฝ่ าฝื นหรือการกระทําทีอ่ าจเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นจริยธรรมทางธุรกิจ บุคลากร
ของบริษัทฯ สามารถรายงานหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านหัวหน้างานของตนเอง หรือฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ หรือช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียน “สายด่วน (Hotline) หนูด่วนชวนชี้ช่อง” ซึง่ เป็ นช่องทางทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญอิสระภายนอกองค์กร
เป็ นผูร้ บั เรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์: 1 800 292 777 หรือ +66 (0) 2677 2800
อีเมล:
tell@thailand-ethicsline.com
ไปรษณีย:์ ตู้ ป.ณ. 2712 ไปรษณียบ์ างรัก กรุงเทพฯ 10500

ข้อมูลทัง้ หมดถือเป็ นความลับ โดยผูร้ ายงานหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตน ทัง้ นี้ เพื่อเป็ น
การคุม้ ครองสิทธิของผูร้ ายงานหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน บริษทั ฯ จะปกปิ ดชื่อหรือข้อมูลใด ๆ ทีส่ ามารถระบุตวั ผูร้ ายงาน
หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน และจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไว้เป็ นความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูม้ ี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
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4.20 บทลงโทษ
บุ ค ลากรของบริษั ท ฯ ที่ก ระทํ า การฝ่ าฝื น นโยบายและแนวปฏิบ ัติในจริย ธรรมทางธุ รกิจ ฉบับ นี้ รวมถึง
ข้อกําหนดและนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึง่ ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบในทางลบต่อ
กลุ่มบริษัท นอกจากจะมีโทษตามกฎหมายในเรื่องนัน้ ๆ ยังอาจเป็ นการกระทําผิดระเบียบข้อบังคับการทํางานของ
บริษัทฯ ซึ่งมีโทษทางวินัย โดยบทลงโทษทางวินัยสามารถแบ่งเป็ น 5 ลําดับขัน้ ขึน้ อยู่กบั ลักษณะแห่งความผิดหรือ
ความหนักเบาของการกระทําความผิดหรือตามความร้ายแรงทีเ่ กิดขึน้ ดังนี้
ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้พกั งาน
เลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย และ/หรือ
เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
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นอกจากนี้ บุคลากรของบริษัทฯ อาจได้รบั โทษทางวินัย เนื่องจากการขอให้ผู้อ่นื กระทําการฝ่ าฝื น การไม่
รายงานการฝ่ าฝืนโดยทันที การไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการกระทําทีอ่ าจเป็ นการฝ่ าฝืน การรายงานหรือแจ้ง
ข้อร้องเรียนเท็จ หรือการกลันแกล้
่
งหรือตอบโต้ผรู้ ายงานหรือแจ้งข้อร้องเรียนโดยสุจริต
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ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบตั ิ
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ข้าพเจ้าได้อ่านนโยบายการกํากับดูแลกิจการและคู่มอื จริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์
จํากัด (มหาชน) แล้ว
ข้าพเจ้าเข้าใจและจะปฏิบตั ติ ามนโยบาย หลักปฏิบตั ิ และแนวทางในการดําเนินงานภายใต้นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการและคู่มอื จริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้ต่อไป

ลงชื่อ :

(

.b t

รหัสพนักงาน :
ตําแหน่ง :

วันที่ :
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หน่วยงาน :
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