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9.1

โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ รายละเอียดดังนี ้
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 15 31 มีนาคม 2556 มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายวินยั วิทวัสการเวช
ประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จดั การ
3. นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
4. นางธนนันท์ ซาโต
กรรมการ
5. นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ
กรรมการ
6. นางนภัสสรณ์ ทิพย์อคั รยอด
กรรมการ
7. นางศิริใจ เอกนันท์
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. ดร.เขียน วงศ์สรุ ี ย์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. ว่าที่เรื ออากาศโทอนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมี นายสราวุธ เอี่ยมสาอาง นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริ ษัท
เปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลผู้ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ, นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ, นายธีระเมศฐ์
รัตนาสุวรรณชาติ, นางนภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด, นางธนนันท์ ซาโต กรรมการสองในห้ าคนลงลายมือชื่อ ร่ วมกันและประทับตราสาคัญ
ของบริ ษัท
ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ ป ระชุม วิส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/ 2554 เมื่ อ วัน ที่ 25 มิ ถุน ายน 2554 มี ม ติให้ ค ณะกรรมการมี อ านาจ หน้ าที่ และ ความ
รับผิดชอบในการจัดการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท โดยสรุ ปอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ที่สาคัญได้ ดงั นี ้
1. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท
2. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
3. จัดให้ มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท ซึง่ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว
และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4. จัด ให้ มี ร ะบบการควบคุม ภายในและตรวจสอบภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ด าเนิ น การตรวจสอบ ดูแ ลปฏิ บัติงานและ
ประสานงานร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อ หลายคน หรื อ บุคคลอื่ นใดปฏิ บัติการอย่างหนึ่งอย่ างใดแทน
คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจเพื่ อให้ บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง
หรื อแก้ ไขบุคคลที่ได้ รับมอบอานาจ หรื ออานาจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร
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6.

7.
8.
9.

10.

นอกจากนี ้ คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หารมี อานาจหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมี
รายละเอี ยดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจ หน้ าที่ข องคณะกรรมการบริ ห าร ทัง้ นี ้ การมอบอ านาจนัน้ ต้ อ งไม่ มี
ลักษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบอ านาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่
คณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบอานาจ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา
และอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษัท ควบคุม กากับดูแลการบริ หารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี ้ คณะกรรมการต้ องได้ รับมติ
อนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินการอันได้ แก่ เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
หรื อการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัท การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที่ในการกากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื ้อหรื อขายทรัพย์สินที่
สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน แต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม
ติดตามผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วน
ในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชน หรื อ
บริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตน
หรื อเพื่อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้ เสียไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาที่บริ ษัททาขึ ้น หรื อถือ
หุ้น หรื อหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 15 31 มีนาคม 2556 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นางศิริใจ เอกนันท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็ นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทา
หน้ าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. ดร.เขียน วงศ์สรุ ี ย์
กรรมการตรวจสอบ
3. ว่าที่เรื ออากาศโทอนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายเจษฎา พวงพุ่ม ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทมีความเป็ นอิสระตามนิยามความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระ โดย
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
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2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน / พนักงาน / ลูกจ้ าง/ ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา / ผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ ว ม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ปั จจุบนั และ
ช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง)้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทัง้
คู่สมรสของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หารหรื อผ็มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่
อาจเป็ นการขั ด ขวางการใช้ วิ จ ารณญาณอย่ า งอิ สระของตน รวมทัง้ ไม่ เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่ ง ไม่ ใ ช่
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง
5. ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็ น
การขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่เป็ นกรรมการอิสระ หรื อ
ผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
6. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การ
เกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง รวมทังไม่
้ เป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพด้ วย
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
9. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนที่
เป็ นบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน
10. มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณ สมบัติและขอบเขตการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 และรวมถึงที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 มีมติให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจ หน้ าที่ และ ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและพอเพียง
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณา แต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโชยน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7.
ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8.
มีอานาจในการดาเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาเป็ นในเรื่ องต่างๆ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ได้ แก่
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจของบริ ษัทฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจาเป็ น
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านภายใต้ หน้ าที่ความรับผิดชอบสาเร็ จลุล่วงด้ วยดี ทังนี
้ ้ ้้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่
รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริ ษัทฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควร
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท ณ วันที่ 15 31 มีนาคม 2556 มีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการบริ หาร
3. นางบุศริ นทร์ สุวรรณรัตน์
กรรมการบริ หาร
4. นางสุพรรณี วัชโรทัย
กรรมการบริ หาร
ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2556 มีมติให้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับ
การดาเนินงานตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอานาจ
การบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ
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บริ ษัทพิจารณาและอนุมตั แิ ละ/หรื อให้ ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทตามนโยบายที่
กาหนด โดยสรุ ปอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ ดงั นี ้
1. ดาเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษัทตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสั่ง และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกประการ
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท กาหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้ เป็ นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมัติ
และควบคุมกากับดูแลให้ การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตังบรรลุ
้
ตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและ
อนุมัติ ทังนี
้ ใ้ ห้ รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในระหว่างที่ไม่มี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และให้ นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั หิ รื อให้ สตั ยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป
4. กาหนด อ านาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้ าง การโยกย้ าย การกาหนดเงินค่าจ้ าง ค่าตอบแทน ของ
พนักงานในระดับผู้บริ หาร และการเลิกจ้ าง
5. ให้ มีอานาจในการมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อ บุคคลอื่ นใดปฏิบัติ การอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้ การควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอ านาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดัง กล่ า ว มี อ านาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไข บุคคลที่ได้ รับมอบอานาจ หรื ออานาจนันๆ
้ ได้ ตามที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้ จะไม่มีการมอบ
อานาจให้ แก่บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ
6. ให้ มีอานาจอนุมตั กิ ารดาเนินการทางการเงินดังนี ้
(ก) อนุมตั กิ ารเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานปกติ
i. ตามงบประมาณการลงทุน: วงเงินไม่เกิน 10 ล้ านบาทต่อครัง้ (สิบล้ านบาทต่อครัง้ ) ซึง่ ถ้ าหากเกินวงเงินที่กาหนด
ให้ ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท
ii. เกินกว่างบประมาณการลงทุน: วงเงินไม่เกินร้ อยละ 20 ของงบประมาณ (ร้ อยละยี่สิบของงบประมาณ) ซึง่ ถ้ า
หากเกินวงเงินที่กาหนด ให้ ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท
(ข) อนุมตั กิ ารจัดซื ้อจัดจ้ างในทรัพย์สินและบริ การเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท (ตามงบประมาณการลงทุน) และการซื ้อ
สินทรัพย์ ถาวร (ไม่รวมที่ดนิ ) ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้ านบาทต่อครัง้ ซึง่ ถ้ าหากเกินวงเงินที่กาหนดให้ ขออนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริ ษัท การลงนามในสัญญาว่าจ้ างหรื อจัดหา ในวงเงินตังแต่
้ 10 ล้ านบาทขึ ้นไป (สิบล้ านบาทขึ ้นไป)
(ข) อนุมตั ิการขอให้ สถาบันการเงินออกหนังสือค ้าประกัน เพื่อประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ในเงื่อนไขตามปกติ
ธุรกิจ โดยวงเงินในการออกหนังสือค ้าประกันจะไม่เกินจานวนวงเงินกู้ยืมหรื อวงเงินสินเชื่อที่บริ ษัท ได้ รับอนุมัติจาก
สถาบันการเงิน ทังนี
้ ้ การกู้ยืมหรื อขอสินเชื่อใดๆ ของบริ ษัทจะต้ องผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท
(ค) อนุมตั ิการขายหรื อการให้ บริ การตามปกติธุรกิจของบริ ษัท เช่น การอนุมตั ิขายสินค้ า การอนุมตั ิให้ ทาสัญญารับงาน
โครงการตามปกติธุรกิจ เป็ นต้ น ในวงเงินต่อรายการตังแต่
้ 10 ล้ านบาทต่อสัญญา (ตังแต่
้ สิบล้ านบาทต่อสัญญา)
(ง) อนุมัติการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญ ๆ ที่ได้ กาหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการไว้ แล้ ว
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ห ารจะพิ จ ารณาและอนุมัติ ร ายการที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารมี ส่ ว นได้ เสี ย หรื อ มี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะ กรรมการ
บริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอานาจคณะกรรมการบริ หารได้ โดยมติคณะกรรมการบริ ษัท
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ หารอาจมอบอานาจให้ กรรมการผู้จดั การหรื อพนักงานบริ ษัทมีอานาจหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว ทังนี
้ ้ การมอบอานาจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจให้ กบั
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษั ทย่อย
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2556 มีมติอนุมตั กิ าหนดขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ ดังนี ้
1. มีอานาจดาเนินการเป็ นผู้บริ หารงาน จัดการและควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท
2. มีอานาจดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารได้ มอบหมาย ตลอดจนให้ มีอานาจในการ
มอบหมายให้ บุคคลอื่นๆที่กรรมการผู้จดั การเห็นสมควรทาหน้ าที่จดั การและดาเนินการแทน ทังนี
้ ้ จะไม่มีการมอบอานาจช่วง
ให้ แก่บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดาเนินการ
3. มีอานาจออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษัท และเพื่อ
รักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
4. มีอานาจกระทาการแทน และแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท และเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัท
5. พิจารณากลัน่ กรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หาร
6. พิ จ ารณาแต่ง ตัง้ ที่ ป รึ ก ษาต่ า งๆที่ จ าเป็ นต่ อ การด าเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หาร
7. มีอานาจอนุมตั กิ ารดาเนินการทางการเงินดังนี ้
(ก) อนุมตั กิ ารเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการปกติ
i. ตามงบประมาณการลงทุน: วงเงินไม่เกิน 5 ล้ านบาทต่อครัง้ (ห้ าล้ านบาทต่อครัง้ ) ซึง่ ถ้ าหากเกินวงเงินที่กาหนด ให้
ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษัท
ii. เกินกว่างบประมาณการลงทุน : วงเงินไม่เกินร้ อยละ 10 ของงบประมาณ (ร้ อยละสิบของงบประมาณ) ซึง่ ถ้ าหาก
เกินวงเงินที่กาหนด ให้ ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษัท
(ข) อนุมัติการจัดซือ้ จัด จ้ างในทรั พ ย์ สิ นและบริ ก ารเพื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท (ตามงบประมาณการลงทุน) และการซื อ้
สินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน)ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้ านบาท(ห้ าล้ านบาท)ต่อครัง้ แต่ไม่รวมถึงรายการที่เป็ นการอนุมตั ิการ
กู้ยืมหรื อขอสินเชื่อใดๆของบริ ษัท และพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้ จ่ายเงินเพื่อลงทุน เช่น การซื ้อขายเงินลงทุน หรื อสินทรัพย์
ถาวร ซึง่ การเข้ าทารายการดังกล่าวจะต้ องขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัท
(ค) อนุมตั ิการขายหรื อการให้ บริ การตามปกติธุรกิจของบริ ษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้ า การอนุมตั ิให้ ทาสัญญารับ งาน
โครงการของตามปกติธุรกิจ เป็ นต้ น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้ านบาทต่อสัญญา (ไม่เกินสิบล้ านบาทต่อสัญญา)
ซึง่ ถ้ าหากเกินวงเงินที่กาหนด ให้ ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัท
8. พิจารณาจัดสรร เงินบาเหน็จ เงินรางวัล หรื อผลตอบแทนต่างๆ ซึง่ ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว แก่พนักงานหรื อ
ลูกจ้ างของบริ ษัท หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้ บริ ษัท
9, มีอานาจพิจารณาว่าจ้ างพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ ายข้ ามสายงาน/ฝ่ ายแผนก หรื อการพ้ นจากการ
เป็ นพนักงาน กาหนดอัตราค่าจ้ าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัท ยกเว้ น
พนักงานระดับผู้บริ หาร
10. ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารเป็ นคราว ๆ ไป
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ทังนี
้ ้ กรรมการผู้จดั การจะพิจารณาและอนุมตั ริ ายการที่กรรมการผู้จดั การมีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อ
แก้ ไขอานาจกรรมการผู้จดั การได้ โดยมติคณะกรรมการบริ ษัท
นอกจากนีก้ รรมการผู้จัดการอาจมอบอานาจให้ พนักงานบริ ษัทมีอานาจหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมีรายละเอียด การ
มอบอานาจหลักเกณฑ์ที่กรรมการผู้จัดการพิจารณาและอนุมัติไว้ แล้ ว ทังนี
้ ้ การมอบอานาจนัน้ ต้ องไม่มีลักษณะเป็ นการมอบอานาจ
ให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9.2

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริ หารโดยเฉพาะ ทังนี
้ ้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้ าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการบริ ษัทโดยสม่าเสมอ ทังนี
้ ้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลื อ กตัง้ กรรมการบริ ษั ท วิธี ก ารออกเสี ย งลงคะแนน อาจใช้ ก ารลงคะแนนเสี ย งให้ แ ก่ผ้ ู ได้ รับ การเสนอชื่ อ เป็ น
รายบุคคล หรื อหลายคนในคราวเดียวกันแล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรื อมีมติใดๆ
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตามข้
ั้
อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตังกรรมการ
้
จะต้ องเป็ นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ ทู ี่
เป็ นประธานที่ประชุมมีเสียงชี ้ขาดเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียง
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 15 31 มีนาคม 2556 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี ้
ชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
กรรมการผู้จดั การ และ ประธานกรรมการบริ หาร
2.
นางธนนันท์ ซาโต
กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การสายงานจัดซื ้อ
3.
นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การสายงานปฏิบตั ิการ
4.
นางนภัสสรณ์ ทิพย์อคั รยอด
กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การสายงานบริ หารกลาง
5.
นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ
กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การสายงานตลาด
6.
นางบุศริ นทร์ สุวรรณรัตน์
รองกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน และ กรรมการบริ หาร
9.3

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนรวมของกรรมการ

ที่ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการ
ตรวจสอบรายเดือน ดังนี ้
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ค่ าตอบแทนกรรมการ

ตาแหน่ ง
ค่ าตอบแทนรายเดือน

เงินบาเหน็จ

ประธานกรรมการ

30,000 บาท

236,600

กรรมการ

20,000 บาท

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

10,000 บาท*

169,000

กรรมการตรวจสอบ

5,000 บาท*

135,200

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ*

* กรรมการตรวจสอบจะได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการผู้ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริหารของบริษัทจะ
ไม่ได้ รับค่าตอบแทนข้ างต้ น ทังนี
้ ้ เงินบาเหน็จกรรมการข้ างต้ นได้ มีการจ่ายให้ กบั กรรมการในปี 2556 และ ไม่ใช่คา่ ตอบแทนที่ผกู พัน
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

ในปี 2554 – 2555 คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนดังนี ้
ปี 2554
ชื่อ-สกุล

1. นายวินยั วิทวัสการเวช

ปี 2555

ไตรมาส 1 ปี 2556

สถิตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม
สถิตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม
สถิตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
(ครัง้ )
(ครัง้ )
(ครัง้ )
รวม
รวม
กรรมการ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
(บาท)
(บาท)
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
75,000
11/11
375,000
3/3
-

ค่าตอบแทน
รวม
(บาท)
90,000

2. นางศิริใจ เอกนันท์

5/5

3/3

190,000

11/11

9/9

305,000

3/3

3/3

75,000

3. ดร.เขียน วงศ์สรุ ี ย์

5/5

3/3

190,000

11/11

9/9

250,000

3/3

3/3

60,000

4. ว่ า ที่ เ รื อ อากาศโท อนิ รุ ท ธิ์
ถนอมกุลบุตร
5. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ

-

-

-

-

-

-

3/3

3/3

60,000

5/5

-

-

11/11

-

-

3/3

-

-

6. นางธนนันท์ ซาโต

5/5

-

-

11/11

-

-

3/3

-

-

7. นางสาวกนกนารถ
รัตนสุวรรณชาติ
8. นางนภัสสรณ์ ทิพย์อคั รยอด

5/5

-

-

11/11

-

-

3/3

-

-

5/5

-

-

11/11

-

-

3/3

-

-

9. นายธีระเมศฐ์
รัตนาสุวรรณชาติ

5/5

-

-

11/11

-

-

3/3

-

-

หมายเหตุ.-

1) นายวินัย วิทวัสการเวช ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
2554

ส่วนที่ 2 หน้ า 59

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)
2) ว่าที่เรื ออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
11/2555 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555

ค่ าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
จานวนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)
รูปแบบค่าตอบแทน

ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั
ปี 2554
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2556
6
6
6
10,867,542.06
13,014,511.07
3,960,762.19
เงินเดือน ,เงินสมทบประกันสังคม, เงินสะสมกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

(2) ค่ าตอบแทนอื่น
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพให้ กบั พนักงาน ซึง่ จดทะเบียนแล้ วตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ โดยพนักงาน
จ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนในอัตราร้ อยละ 2 ของค่าจ้ าง และบริ ษัทจ่ายสมทบเข้ ากองทุนในอัตราเดียวกัน
9.4

การกากับดูแลกิจการ
บริ ษั ทตระหนักถึงความสาคัญ ในการปฏิ บัติตามหลัก บรรษั ท ภิ บาลในการดาเนิน ธุรกิ จ ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษั ทจึงได้ มี
นโยบายปฏิ บัติต ามหลัก การและข้ อ พึงปฏิ บัติที่ ดีส าหรั บกรรมการบริ ษั ท ซึ่งสอดคล้ อ งกับ ข้ อ พึงปฏิ บัติที่ดี สาหรั บ กรรมการบริ ษั ท
จดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้
การก าหนดบทบัญ ญั ติ ต่างๆ จะยึด ให้ เป็ นแนวทางให้ ป ฏิ บัติได้ จ ริ ง นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ได้ น าหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี (Good
Corporate Governance) มาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสีย โครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบและความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส การควบคุม
และบริ หารความเสี่ยง ตลอดจนจริ ยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ การบริ หารงาน และการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่ งใส โดยหลัก การก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ ดี ได้ รั บ การรั บ รองในการประชุม กรรมการบริ ษั ท มหาชน ครั ง้ ที่ 1/2554 เมื่ อ วัน ที่ 29
กรกฎาคม 2554 ซึง่ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญ ถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่ก ระทาการใดๆที่เป็ นการละเมิดหรื อ ริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
รวมทังจะส่
้ งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิของตน โดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การซื ้อขายหรื อการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง ในกาไร
ของบริ ษั ท การได้ รับ ข่าวสารข้ อ มูลบริ ษั ทอย่างเพี ยงพอ การเข้ าร่ วมประชุม เพื่ อ ใช้ สิท ธิ อ อกเสี ยงในที่ป ระชุมผู้ถื อ หุ้นเพื่ อ ถอดถอน
กรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญ ชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้บริ ษัทจะดาเนินการในเรื่ องต่างๆที่เป็ นการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
 บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ มีสารสนเทศที่เพี ยงพอให้ ผ้ ูถือ หุ้นรั บทราบ
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 7 วัน หรื อให้ เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุม รวมถึงขันตอนการออกเสี
้
ยง
ลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีสิทธิในการส่งคาถามหรื อข้ อเสนอแนะล่วงหน้ าก่อนวันประชุม รวมถึงแสดงความคิดเห็นและตัง้
คาถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม
ส่วนที่ 2 หน้ า 60

บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

 ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
หรื อบุคคลใดๆเข้ าร่ วมประชุมแทนได้
หมวดที่ 2

การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

บริ ษัทจะปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
และผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยมีหลักการดังนี ้
 คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้น
ต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
 บริ ษัทกาหนดให้ มีการป้องกันการนาข้ อมูลของบริ ษัทไปใช้ โดยห้ ามหน่วยงานที่ทราบข้ อมูลไปเปิ ดเผยต่อหน่วยงานหรื อ
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง ในกรณี ที่พนักงานหรื อผู้บริ หารนาข้ อมูลไปเปิ ดเผยหรื อนาไปใช้ เพื่อหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อ
ผู้เกี่ยวข้ อง จะถือเป็ นความผิดร้ ายแรงและถูกลงโทษทางวินยั
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่ อประโยชน์ของ
บริ ษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริ หารที่มีส่วนได้ ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนันๆ
้
หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย

บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มที่สาคัญ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น :
บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยความรู้ และทักษะการบริ หารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ตและเป็ นธรรมต่อผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพื่ อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือ หุ้น
โดยรวม รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลอย่างสม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
พนักงาน :
บริ ษัทจะให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัย
ต่อชีวติ และทรัพย์สิน ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด รวมทังหลี
้ กเลี่ยงการกระทาใดๆที่ไม่
เป็ นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่การทางานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ด้ ายความสุภาพและให้ ความเคารพต่อศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์
ลูกค้ า :
บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้ าและบริ การที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของ
ลูกค้ าอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยังที
้ ่จะเพิ่มประโยชน์ให้ แก่ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
และปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่ งครัด
คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ : บริ ษัทจะไม่ดาเนินการที่ทจุ ริ ตในการค้ ากับคู่ค้าและเจ้ าหนี ้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อ
เจ้ าหนี ้อย่างเคร่ งครัด ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องวัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน การชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์
ค ้าประกัน และเรื่ องอื่นใดที่ได้ ทาข้ อตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
คูแ่ ข่งทางการค้ า : บริ ษัทจะประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม และไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้ าด้ วย
การกล่าวหาในทางร้ ายโดยไร้ มลู ความจริ ง
สังคมส่วนรวม : บริ ษัทจะไม่กระทาการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม อีกทังยั
้ ง
ต้ องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้ างสรรค์สงั คม ปลูกฝั งจิตสานึกของความรั บผิดชอบต่อสังคมให้
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เกิดขึน้ ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อ เนื่ องและจริ งจัง รวมทังปฏิ
้ บัติหรื อ ควบคุมให้ มีการปฏิบัติอ ย่าง
เคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กากับดูแล
หมวดที่ 4

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ตรงเวลา และได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดทังรายงานทางการเงิ
้
นและข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลอื่นๆที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัททังหมดได้
้
รับทราบข้ อมูลอย่ าง
เท่าเทียมกัน โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์ www.bangkokdeccon.com
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นจริ งและสมเหตุสมผล งบ
การเงินรวมของบริ ษัทจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมี
ความถูกต้ องครบถ้ วน เพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สิน และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระสาคัญ โดยถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี ้
คณะกรรมการได้ แ ต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั ง้ ทังนี
้ ร้ ายงานของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ในส่วนของงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์นนั ้
บริ ษั ท ยังไม่มี แ ผนจะจัด ตัง้ หน่ว ยงานด้ านนักลงทุน สัม พันธ์ ในอนาคตอัน ใกล้ นี ้ แต่จะมอบหมายให้ คุณ นุชนารถ รั ต นสุวรรณชาติ
ตาแหน่ง กรรมการผู้จดั การ ทาหน้ าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์
กับบริ ษัท โดยคณะกรรมการของบริ ษัทมาจากการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้ วยคณะกรรมการจานวน 8 ท่าน โดยเป็ น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ทาหน้ าที่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึง่ กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ทางด้ านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดให้ อย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เป็ นกรรมการอิสระ ทาหน้ าที่เป็ นตัว แทน
ของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริ หารกิจการต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อให้ ดาเนินไปอย่างถูกต้ อง เป็ นธรรม
และเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
ประธานกรรมการบริ ษัทไม่เป็ นบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและการ
สอบทานการบริ หารงาน ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ กาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการ
ผู้จดั การอย่างชัดเจน เพื่อมิให้ กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การมีอานาจบริ หารและอนุมตั วิ งเงินไม่จากัด
(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการ คือ
 คณะกรรมการบริ หาร มีทงหมด
ั้
6 ท่าน ซึง่ ช่วยให้ การปฏิบตั งิ านเป็ นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอานาจหน้ าที่ตามที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้ อย 3 ท่าน ทาหน้ าที่ตรวจสอบและช่วยในการกากับดูแลการดาเนินกิจการของบริ ษัท มี
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามที่กาหนดไว้
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ในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ หรื อ โดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้ อ บังคับ หรื อ ระเบียบของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตามในอนาคตบริ ษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆขึน้ มาปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการ
บริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษัท
(3) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ททาหน้ าที่กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษั ท
ตลอดจนกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการบริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มี
หลักจรรยาบรรณ
บริ ษัทจัดทาข้ อพึงปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายต่างๆ
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริ ษัท การปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ถูกต้ องตาม
กฎหมาย การเคารพสิทธิซงึ่ กันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทังภายในบริ
้
ษัทและสิ่งแวดล้ อมภายนอก ซึง่ การให้ ความสาคัญกับ
จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจจะทาให้ มีการปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ต การควบคุมภายในทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพขึ ้นส่งผลให้
เกิดความเชื่อมัน่ กับตลาดทุนและสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั นักลงทุน
นโยบายเกี ่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษั ทได้ ก าหนดนโยบายเกี่ ย วกับ ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ บ นหลัก การที่ ว่า พนักงานทุก คนจะต้ อ งปฏิ บัติห น้ าที่เพื่ อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษั ทเท่านัน้ การกระทาและการตัดสินใจใดๆ จะต้ อ งปราศจากอิทธิ พลของความต้ อ งการของส่วนตัว ของ
ครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรื อของบุคคลอื่นที่ร้ ู จกั ส่วนตัวเป็ นการเฉพาะ โดยกาหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่ อง คือ
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน : บริ ษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุกรายการ
รวมทังก
้ าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และ
มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยได้
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ ว หากเป็ นรายการตามที่กาหนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” บริ ษัทจะดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว รวมทังเปิ
้ ดเผยรายการดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี และแบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และขจัดปั ญ หาความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 สถานการณ์อื่นๆที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : แบ่งออกเป็ น
1. การลงทุนทั่วไป บริ ษัทจะไม่ให้ บุคลากรของบริ ษัทที่เป็ นผู้ถือหุ้น หรื อ ได้ รับผลประโยชน์ จากบริ ษัทคู่แข่ง หรื อผู้ค้า/
ผู้ขายที่บริ ษัทติดต่อธุรกิจด้ วย เข้ ามามีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการ
ดังกล่าว เว้ นแต่ได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท
2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตัว๋ โดยสาร บัตรชมกีฬา ข้ อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พกั รับรอง
หรื อข้ อเสนอที่ให้ เป็ นการส่วนตัวต่าง ฯลฯ หากการกระทาดังกล่าวจะนาไปสู่การสร้ างข้ อผูกมัดให้ กบั บริ ษัท หรื อทาให้
บริ ษัทสูญเสียผลประโยชน์
3. การรั บงานทางวิชาการ งานบริ การสาธารณะ เป็ นวิทยากร หรื อ การรั บตาแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของบริ ษัท
สามารถขออนุมตั ิจากผู้อานวยการฝ่ ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริ การสาธารณะ เป็ นวิทยากร
หรื อการรับตาแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริ ษัท ที่ปรึ กษา ซึง่ จะช่วยขยายวิสยั ทัศน์ และประสบการณ์ ให้ แก่บุคลากรผู้
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นัน้ แต่จะต้ องไม่นาเอาบริ ษัท หรื อตาแหน่งของตนในบริ ษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทาภายนอก เว้ นแต่ได้ รับอนุมตั ิให้
ทาเช่นนันได้
้ ด้วย
การควบคุมภายใน
บริ ษัทจัดให้ มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุนว่าบริ ษัทจะมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิผลและเพิ่มความ
น่าเชื่อถือให้ กบั งบการเงิน โดยบริ ษัทว่าจ้ างบริ ษัทตรวจสอบภายใน ซึง่ มีความรู้ ความสามารถในด้ านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
ให้ เป็ นที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้ รัดกุม พร้ อมทังด
้ าเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ รวมทังจั
้ ดตังฝ่
้ าย
ตรวจสอบภายในซึง่ ทาหน้ าที่ตรวจติดตามระบบการควบคุมต่างๆ
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ แต่งตังให้
้ มีพนักงานดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่ประสานงานกับบริ ษัท
ตรวจสอบภายใน และนาเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยทุก ๆ 3 เดือน
(4) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีกาหนดประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น โดยมีการ
จัดทารายงานผลงานเสนอให้ คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ าย
จัดการได้ อย่างต่อเนื่องและทันการ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน
ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรั กษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท โดยกรรมการสามารถร้ องขอสารสนเทศที่จาเป็ น
เพิ่มเติมได้ จากเลขานุการบริ ษัท
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การจะร่ วมกับพิจาณากาหนดวาระการประชุม โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถ
เสนอเรื่ องเข้ าสู่วาระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมีผ้ บู ริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุมด้ วยเพื่อให้ สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม
(5) ค่ าตอบแทน
บริ ษัท มี นโยบายกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้ อ ยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้ สามารถรั กษา
กรรมการที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้ กบั กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท โดยขออนุมตั คิ า่ ตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริ หารระดับสูง กาหนดให้ มีค วามเหมาะสมกับอ านาจหน้ าที่ต ามหลักเกณฑ์ และ
นโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท ระดับค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ
ในระยะยาวสอดคล้ องกับผลงานของบริ ษัทและการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารแต่ละราย
(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบการกากับดูแลกิจการ
ของบริ ษัท เช่น กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เป็ นต้ น เพื่อให้ มีการปรับปรุ งการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง ซึง่ การฝึ กอบรม
และให้ ความรู้ อาจกระทาเป็ นการภายในบริ ษัทหรื อใช้ บริ การของสถาบันภายนอก
ทุกครั ง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริ ษัทจะจัดให้ มีเอกสารข้ อ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่ อการปฏิบัติหน้ าที่ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้ มีการแนะนาลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจให้ แก่กรรมการใหม่
9.5 การกากับดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริ หารในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนไป
ใช้ แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื ้อขายหลักทรัพย์ดงั นี ้
1. ให้ ความรู้ แก่กรรมการรวมทังผู
้ ้ บริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้ าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คูส่ มรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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2.

3.

4.

5.

6.
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ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่ อ งการจัดทาและ
เปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชี และบทกาหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
บริ ษัทกาหนดให้ ผ้ บู ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่ อ งการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถื อหลักทรั พย์ข องกรรมการ
ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชี เพื่อให้ บริ ษัทสามารถตรวจสอบการซื ้อขายหุ้นของผู้บริ หารทุกราย
ผู้บริ หารที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชน และห้ ามไม่ให้
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น ทังนี
้ ้หากพบว่ามีการใช้ ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะ
ทาให้ บริ ษัทหรื อผู้ถือ หุ้นได้ รับความเสื่ อมเสียและเสี ยหาย โดยผู้กระทาการเป็ นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทาผิดเป็ นผู้บริ หารระดับรองลงไป
คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้พิจารณาบทลงโทษสาหรับผู้กระทาผิดนันๆ
้
*ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และ ลูกจ้ างของบริ ษั ท ใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทที่มีหรื ออาจมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรั พย์ของบริ ษัท ซึ่งยังมิได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ ล่วงรู้ มาในตาแหน่งหรื อฐานะ
เช่นนัน้ มาใช้ เพื่อการซื ้อหรื อขายหรื อเสนอซื ้อหรื อเสนอขาย หรื อ ชักชวนให้ บคุ คลอื่นซื ้อหรื อขาย หรื อเสนอซื ้อ หรื อเสนอ
ขายซึ่งหุ้นหรื อหลักทรั พย์อื่น (ถ้ ามี) ของบริ ษัท ไม่ว่าทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่
บริ ษั ท ไม่ ว่าทัง้ ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม และไม่ ว่าการกระท าดังกล่า วจะท าเพื่ อ ประโยชน์ ต่อ ตนเองหรื อ ผู้อื่ น หรื อ น า
ข้ อเท็จจริ งเช่นนันออกเปิ
้
ดเผยเพื่อให้ ผ้ อู ื่นกระทาดังกล่าว โดยตนได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
*ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และ ลูกจ้ างของบริ ษัท หรื อ อดีตกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และ ลูกจ้ างที่
ลาออกแล้ ว เปิ ดเผยข้ อมูลภายใน หรื อ ความลับของบริ ษัท ตลอดจนข้ อมูลความลับของคูค่ ้ าของบริ ษัท ที่ตนได้ รับทราบ
จากการปฎิบัติหน้ าที่ให้ บุคคลภายนอกรั บทราบ (เป็ นระยะเวลา 1 ปี หลังพ้ นสภาพ กรณี ลาออก) แม้ ว่าการเปิ ดเผย
ข้ อมูลดังกล่าวจะไม่ทาให้ เกิดผลเสียหายแก่บริ ษัทและคูค่ ้ าของบริ ษัท
*กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และ ลูกจ้ างของบริ ษัท หรื อ อดีตกรรมการ ผู้ บริ หาร พนักงาน และ ลูกจ้ างมี หน้ าที่เก็บ
รักษาความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท และ มีหน้ าที่ในการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทเพื่อประโยชน์การดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทเท่านัน้ ทังนี
้ ้ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และ ลูกจ้ างของบริ ษัท นาความลับ และ/หรื อ ข้ อมู ล
ภายในของบริ ษัทไปใช้ ประโยชน์แก่บริ ษัทอื่นที่ตนเองเป็ น ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และ ลูกจ้ าง
*กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และ ลูกจ้ างของบริ ษัทมีหน้ าที่ปฎิบตั ติ ามแนวทางการใช้ ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจากัด รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้ อง

หมายเหตุ.- *นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท ข้ อ 1- ข้ อ 3 ได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่
1/2554 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 และ ข้ อ 4- ข้ อ 7 ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2555 เมื่อ
วันที่ 20 มิถนุ ายน 2556
9.6 บุคลากร
9.6.1 จานวนพนักงานและผลตอบแทน
บริ ษัทมีจานวนพนักงานของบริ ษัทแบ่งตามสายงานหลักดังนี ้
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บริ ษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

ลาดับ

1.
2.
3.

สายงานหลัก

สายงานปฏิบตั ิการ
สายงานบริ หารกลาง

สานักเลขานุการฯ/กฎหมาย/ตรวจสอบ

4.
5.
6.

สายงานตลาด
สายงานบัญชีการเงิน
สายงานจัดซื ้อ
รวม
*รวมพนักงานประจาและพนักงานรายวัน

จานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2555
มีนาคม 2556
156*
27
8
9
11
10
221

ปรับปรุงข้ อมูลให้
เป็ นปั จจุบนั

ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ปี 2555 และ ไตรมาส 1 ปี 2556 บริ ษัทได้ ให้ ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่
รวมผู้บริ หาร) ในรู ปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เบี ้ยเลี ้ยง เงินสบทบกองทุน เป็ นต้ น ซึง่ คิดเป็ นจานวนเงินทัง้ หมด
ดังนี ้
แก้ ไขคาผิด และ ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

จานวนพนักงาน (คน)
ค่าตอบแทนรวม (บาท)

ปี 2554
191
30,784,030.83

ปี 2555
217 216
36,943,844.81

ไตรมาส 1 ปี 2556
215
9,978,679.66

9.6.2 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน
ผู้บริ หารของบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญ ของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็ นหัวใจสาคัญ ของการดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ บริ ษัทจึงมี
นโยบายจัดอบรมพนักงานเป็ นระยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางาน โดยบริ ษัทจะให้ ฝ่ายต่างๆนาเสนอหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงาน
ของตน เช่น ความปลอดภัยในการทางาน เทคนิคในการจัดซื ้อ เทคนิคการพ่นสี ความรู้ ด้ านบัญชี เป็ นต้ น โดยงบประมาณจะขึ ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้บริ หารในแต่ละสายงาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นประจาทุกปี
เพื่อให้ เป็ นกลไกในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
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