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11. การกากับดูแลกิจการ
11.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดีในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และถือว่าหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดีนั้น เป็นปัจจัยสาคัญในการส่งเสริมความสาเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ได้จัดทาเอกสารนโยบายการกากับดูแลกิจการนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการขององค์การความร่วมมือ
และพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-Operation and Development - OECD) ซึ่งนโยบายการกากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลักการสาคัญดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น
ด้วยตระหนักถึงความสาคัญในการปกป้องผลประโยชน์และอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้กาหนด
นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้
1.1 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ใช้สิทธิได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
1.2 การอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมและการออกเสียงในที่ประชุม
บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่สาคัญและออกเสียงในประเด็นต่างๆ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ทั้งนี้ ในการออกเสียงเพื่อลงมติทุกครั้งต้องทาลงในบัตรลงคะแนน
1.3. การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะดาเนินการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูลสาคัญ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการประชุมต่างๆ รวมถึง
วิธีการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะพยายามจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
การประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนาข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนส่งหนังสือ
เชิญประชุม
1.4 การให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการซักถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแสดงข้อเสนอแนะใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุก
ครั้ง
หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษั ท ฯ ยึ ด มั่น ในการปฏิบั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้น อย่ า งเท่ าเที ย มกั น และจั ด ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายได้ รั บ ข้ อ มู ล ต่า งๆ อย่ า งเท่ า เที ย มกั น
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแต่งตั้งกรรมการและเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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2.2 ขั้นตอนและวิธีการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้วยการใช้หนังสือมอบฉันทะ และ
สนับสนุนให้ผู้ถือ หุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านหนึ่งให้เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2.3 การใช้ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลขององค์กรไว้เป็นความลับโดยเคร่งครัด
(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลภายในที่ไม่สมควรเปิดเผยต่อสาธารณะ) โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะไม่นา
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น และจะปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายว่าด้วยการไม่นา
ข้อมูลภายในมาใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนโดยเคร่งครัด
2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ฯ ต้อ งเปิดเผยให้ บริษัท ฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ มีส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ
หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ยึดถือหลักการทั่วไปในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน หุ้นส่วนธุรกิจ
และเจ้าหนี้ สาธารณชน และคู่แข่ง ทั้งนี้ เพื่ อให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใส บริษัทฯ จึงคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
3.1 ผู้ถือหุ้น
สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 ของเอกสารฉบับนี้
3.2 ลูกค้า
บริษัทฯ พยายามที่จะรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะทาให้ลูกค้ามี
ความพึงพอใจสูงสุดโดยการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดในราคา
ที่ยุติธรรม รวมทั้งมีการให้บริการหลังการขายตามมาตรฐานขั้นสูง ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดาเนินกิจการและ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าอีกด้วย
บริษัทฯ คงไว้ซึ่งและพยายามรักษาช่องทางการติดต่อกับลูกค้า โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าตลอดเวลา
3.3 พนักงาน
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และมีความสาคัญต่อการเติบโต และความสามารถในการทา
ก าไรของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ฯ พยายามจั ด หาสิ่ ง แวดล้ อ มในการท างานที่ มี คุ ณ ภาพให้ แ ก่ พ นั ก งาน โดยให้
ความสาคัญ ในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด และบริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุ กคนด้วยความเป็นธรรมให้ได้รับ
ผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเป็นธรรมเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังให้ความสาคัญ ต่อ การพัฒ นาทั กษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานบริษัท ฯ และ
พยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีความหลากหลาย และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คง
อยู่เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป
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3.4 หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้
บริษัทฯ ถือว่าการทาให้หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เข้าใจถึงกิจการของบริษัทฯ อย่างถ่องแท้เป็นเรื่องสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อ
คงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ยั่งยืน และอยู่บนพื้นฐานของความไว้ใจซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทฯ กับหุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้
ของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อหุ้นส่วนธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกาหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ข้อมูล
ทางการเงินที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ
3.5 สาธารณชน
บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสาคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริม
วัฒนธรรมของประเทศที่บริษัทฯ ดาเนินกิจการอยู่
บริษัทฯ มีมาตรการกาจัดขยะและของเสียจากการผลิตของบริษัทฯ ให้มีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประชาชนอย่างน้อย
ที่สุด
3.6 คูแ่ ข่ง
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งของบริษัทฯ ตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม และประกอบธุรกิจโดยมีเป้าหมาย
เพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาด ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม
หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลสาคัญ เกี่ยวกับ บริษัทฯ อย่างถูกต้อง ด้วยความโปร่งใส และโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความ
เหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล
4.2 ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุน
สถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย และบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเป็นประจา
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทฯ ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
4.4 การรายงานทางการเงิน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ
โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
4.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับอาวุโส
บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับอาวุโสในรายงานประจาปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 3

บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะจั ด ให้ มี ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรม (Code of Conduct) กฎบั ต รคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการชุดย่อยตามความจาเป็นและเหมาะสม (เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เป็ นต้ น ) พร้อ มด้ ว ยกฎบัต รในการปฏิ บั ติง านของคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยที่ ชั ดเจน คณะอนุก รรมการ ตามความจ าเป็ นและ
เหมาะสม (เช่น คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง) พร้อมด้วยกฎบัตรในการปฏิบัติงานของคณะอนุมกรรมการที่ชัดเจน และ
เอกสารอื่นๆ ที่กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ (เช่น คู่มือการปฏิบัติงานของกรรมการ
คู่มือในการฝึกอบรม เป็นต้น) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วย
ตนเองทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กาหนดจานวนกรรมการบริษัทฯ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้น
จากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตาม
วาระต้องมาจากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วย
กรรมการอิสระอย่างน้อ ยสาม (3) คน และกรรมการไม่น้อ ยกว่าหนึ่ง ในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทั้ งหมดต้อ งเป็ น
กรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการ
(1) กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทฯ
(2) เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มี
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
(3) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง
(4) กรรมการต้องไม่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทฯ ที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่าห้า (5) บริษัทฯ ในกรณีที่
กรรมการคนใดคนหนึ่งมีตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทฯ ที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัทฯ คณะกรรมการ
จะพิจารณาถึงประสิท ธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว และรายงานเหตุผลในการแต่งตั้ง
กรรมการดังกล่าวไว้ในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
รายละเอียดคณะกรรมการ ปรากฏในส่วนที่ 10. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยคณะหนึ่ ง หรื อ หลายคณะเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ส นั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรื่อง
ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 4

บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ต่างๆ ที่มีความสาคัญเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการ
ชุดย่อย การออกกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกาหนดระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ององค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเรื่อ งอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อ งกับคณะกรรมการชุดย่อ ยดังกล่าว ตามที่ คณะกรรมการ บริษัทฯ
พิจารณาเห็นสมควร โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
ปัจจุบันคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีจานวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในส่วนที่ 2.3.10 โครงสร้างการจัดการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจาทุกปี โดยเป็นการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการว่าเป็นไปตามข้อกาหนดในกฎบัตรหรือไม่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนาผล
ที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนต่อไปในอนาคต

สรุปสาระสาคัญอานาจอนุมัติทั่วไป
รายการ

การอนุมัติเบื้องต้น

การทาสัญญาเช่าซื้อ ลงทุน/ขายสินทรัพย์ถาวร
1. มูลค่ารายการมากกว่า 20 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ หรือ
ล้านบาท
กรรมการผู้จัดการ
2. มูลค่ารายการน้อยกว่า
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
หรือเท่ากับ 20 ล้านบาท
การทาสัญญาผูกพัน
1. มูลค่ารายการมากกว่า 3 คณะกรรมการบริหาร
ล้านบาท ต่อสัญญาต่อปี
2. มูลค่ารายการระหว่าง 0.5 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ถึง 3 ล้านบาท ต่อสัญญาต่อ
ปี
3. มูลค่ารายการมากกว่า
ผู้จัดการฝ่าย และฝ่ายจัดซื้อ
0.5 ล้านบาท ต่อสัญญาต่อปี
การทาสัญญากับเกษตรกรคู่สัญญา
1. โดยมีที่ดินและอาคารใน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน หรือ
การค้าประกัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
2. มูลค่าสัญญามากกว่า 2
ผู้จัดการฝ่าย หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
ล้านบาท ต่อสัญญาต่อปี
การเงิน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
1. การบริการระยะยาว
ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 5

การอนุมัติขั้นสุดท้าย
คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
หรือกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ หรือ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
รายการ

การอนุมัติเบื้องต้น

- มากกว่า 10 ล้านบาท
- ระหว่าง 5 – 10 ล้านบาท
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5
ล้านบาท
2. การจัดซื้อ
ตามแผนการจัดซื้อ
- มากกว่า 0.1 ล้านบาท
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1
ล้านบาท

คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ผู้จัดการฝ่าย หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
การเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
หรือ กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ผู้จัดการฝ่าย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ผู้จัดการฝ่าย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน หรือ
กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบริหาร

ค่าใช้จ่ายทั่วไป
- มากกว่า 50,000 บาท
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ
50,000 บาท
บัญชีและการเงิน
การตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญ
- มากกว่า 0.5 ล้านบาทต่อ
รายการ
- น้อยกว่า 0.5 ล้านบาทต่อ
รายการ

การอนุมัติขั้นสุดท้าย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

11.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
11.3.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลง
วันที่ 15 ธันวาคม 2551 นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในการทางานอีกด้วย
องค์ ป ระกอบและหลั ก เกณฑ์ ก ารสรรหาคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะมีการดาเนินการดังนี้

ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 6

บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ
1.

2.

ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดาเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด และกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณี
เลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.

4.
5.

6.

7.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ง
ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัทฯ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2)
เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
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บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือ
เป็นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมี
คุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ
ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกา
กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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8.

9.
10.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และ

2.

ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3.

มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้

4.

มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ
แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

11.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนของบริษัทฯ อาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 9

บริษัท บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว และปราศจาก
ผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น อนึ่ง ตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท
ย่อย จะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ และระเบียบตามที่บริษัทฯ กาหนด รวมถึงอานาจในการ
ดาเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย

11.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการนาข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ มีดังนี้
1.

กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องเก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ยกเว้นจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น

2.

กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ

3.

กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ขาย ซื้อ โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลที่เป็น
ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือ การเข้าทารายการโดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูล
ภายในของบริษัท ฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัท ฯ ไม่ว่าทาง ตรงหรือ ทางอ้อ ม กฎระเบียบให้บังคับใช้
รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัทฯ ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ดังกล่าวข้างต้น จะได้รับบทลงโทษที่ร้ายแรง

ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนเป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือ
บุคคลใดที่รับผิดชอบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัทฯ ซื้อ/ขาย หรือ เสนอซื้อ/
เสนอขายในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือชักชวนบุคคลอื่น ซื้อ/ขาย หรือ เสนอซื้อ/เสนอขายในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแลงราคาหลักทรั พย์ของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือใช้ประโยชน์จาก
ตาแหน่งหน้าที่ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น
การกระทาของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าเข้าข่ายทาผิดกฎหมายในฐานะผู้ใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)
ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่จัดทาและรายงานข้อมูลการ
ซื้อ ขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่ กาหนดภายใต้พระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้ม าหรือ
จาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว ให้นับรวมหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย
ทางบริษัทฯ จะแจ้งกฎระเบียบนี้ ให้แก่พนักงานทุกคนทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป
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11.6

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผู้มีส่วน
ได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่อง
กากับให้กลุ่มบริษัทดาเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสยุติธรรม และตระหนักถึงผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดารงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคม และบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รายละเอียดนโยบายคามรับผิดชอบต่อสังคม ปรากฏในส่วนที่ 12 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility)

11.7

การต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยตระหนักว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยจรรโลงชื่อเสียงและเกื้อหนุนกิจการของ บริษัทฯ
จึงได้กาหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องถือปฏิบัติ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการป้องกันมิให้เกิดการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบสาหรับตนเอง หรือผู้อื่นในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
1.1

สินบนและสิ่งจูงใจ
ห้ามให้หรือ รับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ทั้ งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรื อรับ สินบนและ
สิ่งจูงใจแทนตนเอง

1.2

ของขวัญ และผลประโยชน์
ห้ามให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ หรื อ อาจท าให้ เ กิ ด การยิ น ยอมผ่ อ นปรนในข้ อ ตกลงทางธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ เ หมาะสม และให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน

1.3

การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม

1.4

กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
บริษัทฯ จะไม่นาเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็น
นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเว้น
การให้ความสนับสนุนนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยต้องได้รับอนุมัติ
จากบริษัทฯ ก่อนการดาเนินการ

1.5

การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ
ป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยกาหนดให้มีการระบุ การประเมิน การควบคุมและติ ดตาม และ
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การรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบตามนโยบายและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่บริษัทฯ กาหนด
1.6

การควบคุมภายใน
บริษัทฯ จัดให้มีการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และวัฒนธรรมการควบคุมที่ดี โดยมีการประเมิน
ความเสี่ ยงที่ มีนั ยสาคัญ กาหนดให้มีกิจ กรรมการควบคุ ม ที่ มีประสิท ธิผลและแบ่ งแยกหน้ าที่ การท างานที่
เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอน่าเชื่อถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่าง
สม่าเสมอ

1.7

การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการฝึกอบรม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิท ธิผล และมีการสื่อ สาร ให้ความรู้ และ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่าเสมอเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

11.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
11.8.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบปีบัญชีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ได้แก่บริษัท สานักงาน
อีวาย จากัด เป็นจานวนเงินเท่ากับ 2.88 ล้านบาท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมมีมติแต่งตั้งบริษัท สานักงาน
อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นสานักงานสอบ
บัญชีของบริษัทฯ
สาหรับปี 2557 บริษัทฯ กาหนดค่าตอบแทน (audit fee) จานวนเงิน 2.04 ล้านบาทต่อปี สาหรับบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ
11.8.2 ค่าบริการอื่นๆ
-ไม่ม-ี
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