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11. การกากับดูแลกิ จการ
11.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษทั ฯ ได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดีในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ ผ่านทางกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และถือว่าหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดีนนั ้ เป็ นปจั จัยสาคัญในการส่งเสริมความสาเร็จในภาพรวมของบริษทั ฯ ในฐานะทีเ่ ป็ นองค์กรหนึ่งทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ ได้จดั ทาเอกสารนโยบายการกากับดูแลกิจการนี้เพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใน การ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการขององค์การความร่วมมือ
และพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-Operation and Development - OECD) ซึ่งนโยบายการกากับดูแล
กิจการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยหลักการสาคัญดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผูถ้ อื หุน้
ด้วยตระหนักถึงความสาคัญในการปกป้องผลประโยชน์และอานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จึงได้กาหนด
นโยบายการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้
1.1 การสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิ
บริษทั ฯ สนับสนุ นให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายให้ใช้สทิ ธิได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ สนับสนุ นให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายเข้าร่วมการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
1.2 การอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในการเข้าร่วมการประชุมและการออกเสียงในทีป่ ระชุม
บริษทั ฯ สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่สาคัญและออกเสียงในประเด็นต่างๆ ในที่ประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ทัง้ นี้ ในการออกเสียงเพื่อลงมติทุกครัง้ ต้องทาลงในบัตรลงคะแนน
1.3. การส่งข้อมูลเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ จะดาเนินการให้ผู้ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ได้รบั ทราบข้อมูลสาคัญ หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ใช้ในการประชุมต่างๆ รวมถึง
วิธกี ารออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนมีการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะพยายามจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะนาข้อมูลดังกล่าวทัง้ หมดประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ก่อนส่งหนังสือ
เชิญประชุม
1.4 การให้โอกาสแก่ผถู้ อื หุน้ ในการซักถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้แก่ผู้ถอื หุน้ ทุกคนได้ซกั ถาม แสดงความคิดเห็น หรือแสดงข้อเสนอแนะใดๆ ในการประชุมผู้ถอื หุน้ ทุก
ครัง้
หมวดที่ 2: การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริษ ัท ฯ ยึด มั ่นในการปฏิบ ัติต่ อ ผู้ถือ หุ้น อย่า งเท่ าเทีย มกัน และจัด ให้ผู้ถือ หุ้น ทุ ก รายได้ร บั ข้อ มูล ต่า งๆ อย่า งเท่ า เทีย มกัน
ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอแต่งตัง้ กรรมการและเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
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2.2 ขัน้ ตอนและวิธกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ซ่งึ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้วยการใช้หนังสือมอบฉันทะ และ
สนับสนุ นให้ผู้ถือ หุ้นผู้ซ่งึ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถแต่งตัง้ กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ท่านหนึ่งให้เป็ นผู้รบั มอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2.3 การใช้ขอ้ มูลภายใน
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลขององค์กรไว้เป็ นความลับโดยเคร่งครัด
(โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลภายในที่ไม่สมควรเปิ ดเผยต่อสาธารณะ) โดยกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ จะไม่นา
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อประโยชน์ ของผู้อ่นื และจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและนโยบายว่าด้วยการไม่นา
ข้อมูลภายในมาใช้ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของตนโดยเคร่งครัด
2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ต้อ งเปิ ดเผยให้บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีท่ีมสี ่วนได้เสียใดๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ทัง้ นี้ โดยเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายของบริษทั ฯ
หมวดที่ 3: บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บริษทั ฯ ยึดถือหลักการทั ่วไปในการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย อันได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า พนักงาน หุน้ ส่วนธุรกิจ
และเจ้าหนี้ สาธารณชน และคู่แข่ง ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมและความโปร่งใส บริษทั ฯ จึงคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ี
ส่วนได้เสียของบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
3.1 ผูถ้ อื หุน้
สิทธิและการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 ของเอกสารฉบับนี้
3.2 ลูกค้า
บริษทั ฯ พยายามทีจ่ ะรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในระยะยาวกับลูกค้าของบริษทั ฯ บริษทั ฯ มุ่งมั ่นที่จะทาให้ลูกค้ามี
ความพึงพอใจสูงสุดโดยการผลิตสินค้าและให้บริการทีม่ คี ุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดในราคา
ที่ยุติธรรม รวมทัง้ มีการให้บริการหลังการขายตามมาตรฐานขัน้ สูง ตลอดจนให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดาเนินกิจการและ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ แก่ลูกค้าอีกด้วย
บริษทั ฯ คงไว้ซง่ึ และพยายามรักษาช่องทางการติดต่อกับลูกค้า โดยเปิ ดรับฟงั ความคิดเห็นของลูกค้าตลอดเวลา
3.3 พนักงาน
พนักงานของบริษทั ฯ ทุกคนถือเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าขององค์กร และมีความสาคัญต่อการเติบโต และความสามารถในการทา
ก าไรของบริษ ัท ฯ และบริษ ัท ย่อ ย บริษ ัท ฯ พยายามจัด หาสิ่ง แวดล้อ มในการท างานที่ม ีคุณ ภาพให้แ ก่ พ นัก งาน โดยให้
ความสาคัญ ในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด และบริษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุ กคนด้วยความเป็ นธรรมให้ได้รบั
ผลตอบแทนอย่างยุตธิ รรมและเป็ นธรรมเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสาคัญ ต่อ การพัฒ นาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานบริษทั ฯ และ
พยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่มคี วามหลากหลาย และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มคี วามรูค้ วามสามารถสูงให้คง
อยูเ่ พื่อพัฒนาองค์กรต่อไป
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3.4 หุน้ ส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้
บริษทั ฯ ถือว่าการทาให้หนุ้ ส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษทั ฯ เข้าใจถึงกิจการของบริษทั ฯ อย่างถ่องแท้เป็ นเรื่องสาคัญ ทัง้ นี้ เพื่อ
คงไว้ซง่ึ ความสัมพันธ์ทช่ี ดั เจน ยั ่งยืน และอยูบ่ นพืน้ ฐานของความไว้ใจซึง่ กันและกันระหว่างบริษทั ฯ กับหุน้ ส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้
ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ่อหุน้ ส่วนธุรกิจอย่างเป็ นธรรมและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อกาหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ขอ้ มูล
ทางการเงินทีค่ รบถ้วนและถูกต้องแก่เจ้าหนี้ของบริษทั ฯ
3.5 สาธารณชน
บริษทั ฯ ใส่ใจและให้ความสาคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของผู้คนที่ม ีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานทัง้ หมดของบริษทั ฯ รวมทัง้ จัดให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ พยายามมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นการสร้างและรักษาไว้ซ่งึ สิง่ แวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริม
วัฒนธรรมของประเทศทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินกิจการอยู่
บริษทั ฯ มีมาตรการกาจัดขยะและของเสียจากการผลิตของบริษทั ฯ ให้มผี ลกระทบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และประชาชนอย่างน้อย
ทีส่ ดุ
3.6 คูแ่ ข่ง
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งของบริษทั ฯ ตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุตธิ รรมและมีจริยธรรม และประกอบธุรกิจโดยมีเป้าหมาย
เพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาด ซึง่ ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม
หมวดที่ 4: การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1 การเปิ ดเผยข้อมูล
บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ เกี่ยวกับ บริษทั ฯ อย่างถูกต้อง ด้วยความโปร่งใส และโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงความ
เหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูล
4.2 ความสัมพันธ์กบั ผูถ้ อื หุน้ /นักลงทุน
บริษทั ฯ จัดให้มเี จ้าหน้าทีฝ่ า่ ยนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั ฯ เพื่อทาหน้าทีต่ ดิ ต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผูถ้ อื หุน้ รวมถึงนักลงทุน
สถาบันและผูถ้ อื หุน้ รายย่อย และบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเป็ นประจา
4.3 ข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการ
บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษทั ฯ ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ (แบบ 56-2) และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
4.4 การรายงานทางการเงิน
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษทั ฯ
โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อมูลทางบัญชีทถ่ี ูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซง่ึ เป็ นที่ยอมรับโดยทั ่วไป
4.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับอาวุโส
บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับอาวุโสในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกากับดูแลการดาเนินงานให้เป็ นไปตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษ ัท ฯ จะจัด ให้ม ีข้อ ก าหนดเกี่ย วกับ จริย ธรรม (Code of Conduct) กฎบัต รคณะกรรมการบริษ ัท ฯ
คณะกรรมการชุดย่อยตามความจาเป็ นและเหมาะสม (เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เป็ นต้น ) พร้อ มด้ว ยกฎบัต รในการปฏิบ ัติง านของคณะกรรมการชุ ด ย่อ ยที่ช ัดเจน คณะอนุ ก รรมการ ตามความจ าเป็ นและ
เหมาะสม (เช่น คณะอนุ กรรมการบริหารความเสีย่ ง) พร้อมด้วยกฎบัตรในการปฏิบตั งิ านของคณะอนุ มกรรมการที่ชดั เจน และ
เอกสารอื่นๆ ที่กาหนดแนวทางการปฏิบตั งิ านและหน้าที่รบั ผิดชอบของคณะกรรมการ (เช่น คู่มอื การปฏิบตั งิ านของกรรมการ
คู่มอื ในการฝึ กอบรม เป็ นต้น) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการด้วย
ตนเองทุกปี

คณะกรรมการบริษทั ฯ
ที่ประชุมผูถ้ อื หุ้นเป็ นผู้กาหนดจานวนกรรมการบริษทั ฯ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้น
จากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่จากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตาม
วาระต้องมาจากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องประกอบด้วย
กรรมการอิสระอย่างน้ อ ยสาม (3) คน และกรรมการไม่น้อ ยกว่าหนึ่ ง ในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้อ งเป็ น
กรรมการอิสระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการ
(1) กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษทั ฯ
(2) เป็ นผูม้ คี วามรูใ้ นกิจการของบริษทั ฯ และสามารถอุทศิ เวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรูค้ วามสามารถที่มี
เพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
(3) เป็ นผูม้ คี วามซื่อสัตย์สจุ ริตและมีคณ
ุ ธรรมสูง
(4) กรรมการต้องไม่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษทั ฯ ที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่าห้า (5) บริษทั ฯ ในกรณีท่ี
กรรมการคนใดคนหนึ่งมีตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษทั ฯ ที่จดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษทั ฯ คณะกรรมการ
จะพิจารณาถึงประสิท ธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว และรายงานเหตุผลในการแต่งตัง้
กรรมการดังกล่าวไว้ในรายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งปรากฏตามแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
รายละเอียดคณะกรรมการ ปรากฏในส่วนที่ 10. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษ ัท ฯ อาจแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยคณะหนึ่ ง หรือ หลายคณะเพื่อ ท าหน้ า ที่ส นั บ สนุ น การ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะมีหน้ าที่รบั ผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรื่อง
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ต่างๆ ทีม่ คี วามสาคัญเป็ นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ สมาชิกคณะกรรมการ
ชุดย่อย การออกกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกาหนดระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ององค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย
หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเรื่อ งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับคณะกรรมการชุดย่อ ยดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการ บริษทั ฯ
พิจารณาเห็นสมควร โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
ปจั จุบนั คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ฯ มีจานวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในส่วนที่ 2.3.10 โครงสร้างการจัดการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นประจาทุกปี โดยเป็ นการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการว่าเป็ นไปตามข้อกาหนดในกฎบัตรหรือไม่ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะต้องนาผล
ทีไ่ ด้รบั จากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของตนต่อไปในอนาคต

สรุปสาระสาคัญอานาจอนุมตั ิ ท ั ่วไป
รายการ

การอนุมตั ิ เบือ้ งต้น

การอนุมตั ิ ขนั ้ สุดท้าย

การทาสัญญาเช่าซือ้ ลงทุน/ขายสินทรัพย์ถาวรตามแผนการสั ่งซือ้ ตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯแล้ว
1. มูลค่ารายการมากกว่า 20 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร หรือ
คณะกรรมการบริหาร
ล้านบาท
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. มูลค่ารายการน้อยกว่า
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
หรือเท่ากับ 20 ล้านบาท
หรือกรรมการผูจ้ ดั การ
การทาสัญญาเช่าซือ้ ลงทุน/ขายสินทรัพย์ถาวรนอกเหนือจากแผนการสั ่งซือ้
1.มูลค่ารายการมากกว่า 2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ
ล้านบาท
2. มูลค่ารายการน้อยกว่า
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน
คณะกรรมการบริหาร
หรือเท่ากับ 2 ล้านบาท
3. มูลค่ารายการน้อยกว่า
หัวหน้าฝา่ ยสายธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
หรือเท่ากับ 1 ล้านบาท
หรือกรรมการผูจ้ ดั การ
การทาสัญญาผูกพัน
1. มูลค่ารายการมากกว่า 3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ
ล้านบาท ต่อสัญญาต่อปี
2. มูลค่ารายการระหว่าง 0.5 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน
คณะกรรมการบริหาร
ถึง 3 ล้านบาท ต่อสัญญาต่อ
ปี
3. มูลค่ารายการมากกว่า
ผูจ้ ดั การฝา่ ย และฝา่ ยจัดซือ้
กรรมการผูจ้ ดั การ
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รายการ

การอนุมตั ิ เบือ้ งต้น

0.5 ล้านบาท ต่อสัญญาต่อปี
การทาสัญญากับเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญา
1. โดยมีทด่ี นิ และอาคารใน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน หรือ
การค้าประกัน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
2. มูลค่าสัญญามากกว่า 2
ผูจ้ ดั การฝา่ ย หรือ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้าน
ล้านบาท ต่อสัญญาต่อปี
การเงิน
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
1. การบริการระยะยาว
- มากกว่า 10 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร
- ระหว่าง 5 – 10 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5
ผูจ้ ดั การฝา่ ย หรือ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้าน
ล้านบาท
การเงิน
2. การจัดซือ้
ตามแผนการจัดซือ้
- มากกว่า 0.1 ล้านบาท
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1
ผูจ้ ดั การฝา่ ย
ล้านบาท
ค่าใช้จา่ ยทั ่วไป
- มากกว่า 50,000 บาท
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ
50,000 บาท
บัญชีและการเงิน
การตัง้ สารองหนี้สงสัยจะสูญ
- มากกว่า 0.5 ล้านบาทต่อ
รายการ
- น้อยกว่า 0.5 ล้านบาทต่อ
รายการ

การอนุมตั ิ ขนั ้ สุดท้าย

คณะกรรมการบริหาร
ฝา่ ยปฏิบตั กิ าร หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ

คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน
ผูจ้ ดั การฝา่ ย

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน หรือ
กรรมการผูจ้ ดั การ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร

11.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
11.3.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิ สระ
การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ นัน้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จะต้องเป็ นบุคคลที่มคี ุณสมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และตาม
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ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับลง
วันที่ 15 ธันวาคม 2551 นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรูค้ วามสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในการทางานอีกด้วย
องค์ ป ระกอบและหลัก เกณฑ์ก ารสรรหาคณะกรรมการบริษ ัท ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห าร และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะมีการดาเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
1.

2.

ให้บริษทั ฯ มีคณะกรรมการของบริษทั ฯ เพื่อดาเนินกิจการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริษทั ฯ
จะต้องเป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกาหนด และกรรมการบริษทั ฯ จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ หรือไม่กไ็ ด้
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี้
2.1 ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง
2.2 ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมดตาม 2.1 เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ กรณี
เลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้เป็ นประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

3.

4.
5.

6.

7.

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการ
ในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
และกรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ และกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ง
ในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกันส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งนาน
ทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั ฯ โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึง
บริษทั ฯ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคุณสมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ นั ้ จะเหลือน้อยกว่าสอง (2)
เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการที่
ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็ นประธานกรรมการ และในกรณีท่กี รรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีต่ ามข้อบังคับในกิจการซึง่
ประธานกรรมการมอบหมาย
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ จะต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ และเห็นชอบโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ และมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
คน ต้องเป็ นผูม้ คี วามรูด้ า้ นการบัญชีและการเงิน วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 3 ปี นับจากวันทีม่ มี ติแต่งตัง้ และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยังไม่ได้มมี ติ
แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษทั ฯ
หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมทีห่ มดวาระลง และ/หรือ
เป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ โดยกรรมการตรวจสอบทีส่ รรหามาได้จะต้องเป็ นกรรมการอิสระและมี
คุณสมบัตเิ ป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัตคิ ณะกรรมการอิสระ
1.
2.

3.

4.

5.

6.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั ฯ
ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดามารดา คูส่ มรส
พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอ
ให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้น
ส่วนที่ 2.3.11 หน้าที่ 147

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

7.
8.

9.
10.

แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกา
กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา
หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
กรรมการอิสระตามคุณสมบัตขิ า้ งต้น อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการ
ของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัตคิ ณะกรรมการตรวจสอบ
1.

ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และ

2.

ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

3.

มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบ
การเงินได้

4.

มีหน้าทีใ่ นลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็ นกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ
โดยมีจานวนตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควร และโดยทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ จะแต่งตัง้ กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็ น
ประธานกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารโดยส่วนใหญ่ ทัง้ นี้ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
แต่งตัง้ กรรมการอิสระทีเ่ ป็ นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขึน้ เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
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11.4 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั จะส่งตัวแทนของบริษทั ฯ เข้าไปเป็ นกรรมการในบริษทั
ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั ดังกล่าว โดยตัวแทนของบริษทั ฯ อาจเป็ นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว และปราศจาก
ผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเหล่านัน้ อนึ่ง ตัวแทนของบริษทั ฯ ซึง่ เข้าไปเป็ นกรรมการในบริษทั
ย่อย จะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษทั ย่อยตามกฎเกณฑ์ และระเบียบตามที่บริษทั ฯ กาหนด รวมถึงอานาจในการ
ดาเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษทั ย่อย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ย่อย

11.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 มีมติท่เี กี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการนาข้อมูล
ภายในของบริษทั ฯ ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่นื โดยกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายในของ
บริษทั ฯ มีดงั นี้
1.

กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษทั ฯ จะต้องเก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ
ยกเว้นจะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ เท่านัน้

2.

กรรมการ ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนหรือเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ่นื ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ

3.

กรรมการ ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษทั ฯ จะไม่ขาย ซื้อ โอน หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยใช้ขอ้ มูลที่เป็ น
ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และ/หรือ การเข้าทารายการโดยใช้ขอ้ มูลที่เป็ นความลับ และ/หรือ ข้อมูล
ภายในของบริษทั ฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษทั ฯ ไม่ว่าทาง ตรงหรือ ทางอ้อ ม กฎระเบียบให้บงั คับใช้
รวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษทั ฯ ผู้ฝา่ ฝื นกฎระเบียบ
ดังกล่าวข้างต้น จะได้รบั บทลงโทษทีร่ า้ ยแรง

ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนเป็ น บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว กรรมการ ผู้บริหาร ผูจ้ ดั การ หรือ
บุคคลใดทีร่ บั ผิดชอบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ผูส้ อบบัญชี เจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษทั ฯ ซื้อ/ขาย หรือ เสนอซื้อ/
เสนอขายในหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือชักชวนบุคคลอื่น ซื้อ/ขาย หรือ เสนอซื้อ/เสนอขายในหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น โดยใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ ที่ส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแลงราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรือใช้ประโยชน์ จาก
ตาแหน่งหน้าที่ หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น
การกระทาของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ให้ถอื ว่าเข้าข่ายทาผิดกฎหมายในฐานะผูใ้ ช้ขอ้ มูลภายใน (Insider Trading)
ในกรณีท่ี กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดที่รบั ผิดชอบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งหุน้ หรือหลักทรัพย์อ่นื (ถ้ามี) ของบริษทั ฯ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่จดั ทาและรายงานข้อมูลการ
ซื้อ ขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กาหนดภายใต้พระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้ม าหรือ
จาหน่ ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ดังกล่าว ให้นับรวมหุน้ หรือหลักทรัพย์อ่นื (ถ้ามี) ที่ถอื โดยคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย
ทางบริษทั ฯ จะแจ้งกฎระเบียบนี้ ให้แก่พนักงานทุกคนทราบด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมต่อไป
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11.6

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษทั ฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผูม้ สี ่วน
ได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลเป็ นเครื่อง
กากับให้กลุ่มบริษทั ดาเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสยุติธรรม และตระหนักถึงผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั ่นให้แก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า ผูม้ สี ่วนได้เสีย และผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องทุกฝา่ ย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีความมุง่ มั ่นที่จะดารงตนให้เป็ นบริษทั ที่เป็ นแบบอย่างที่ดขี องสังคมในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคม และบรรลุวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาอย่างยั ่งยืน
รายละเอียดนโยบายคามรับผิดชอบต่ อสังคม ปรากฏในส่วนที่ 12 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility)

11.7

การต่อต้านคอร์รปั ชั ่น

บริษทั ฯ มุง่ มั ่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็ นไปตามกฎหมาย และแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยตระหนักว่าการปฏิบตั หิ น้ าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริตเป็ นปจั จัยสาคัญที่ช่วยจรรโลงชื่อเสียงและเกื้อหนุ นกิจการของบริษทั ฯ
จึงได้กาหนดนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั ่นเพื่อใช้เป็ นแนวทางให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกระดับต้องถือปฏิบตั ิ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการป้องกันมิให้เกิดการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบสาหรับตนเอง หรือผูอ้ ่นื ในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
1.1

สินบนและสิง่ จูงใจ
ห้ามให้หรือ รับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ทัง้ สิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อ่ืนให้หรือรับ สินบนและ
สิง่ จูงใจแทนตนเอง

1.2

ของขวัญ และผลประโยชน์
ห้ามให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อ่นื ใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่โดยมิ
ชอบ หรือ อาจท าให้เ กิด การยิน ยอมผ่อ นปรนในข้อ ตกลงทางธุร กิจ ที่ไ ม่เ หมาะสม และให้ถือ ปฏิบ ัติต าม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในจรรยาบรรณของพนักงาน

1.3

การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมายและศีลธรรม

1.4

กิจกรรมและการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
บริษทั ฯ จะไม่นาเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษทั ฯ ไปใช้สนับสนุ นทางการเมืองให้แก่ ผูล้ งสมัครแข่งขันเป็ น
นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเว้น
การให้ความสนับสนุนนัน้ ได้รบั อนุญาตตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยต้องได้รบั อนุ มตั ิ
จากบริษทั ฯ ก่อนการดาเนินการ

1.5

การบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารบริหารความเสีย่ งเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ม ั ่นใจว่าสามารถ
ป้องกันหรือควบคุมความเสีย่ งดังกล่าวได้ โดยกาหนดให้มกี ารระบุ การประเมิน การควบคุมและติดตาม และ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
การรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ ในหน้าที่โดยมิชอบตามนโยบายและกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
1.6

การควบคุมภายใน
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และวัฒนธรรมการควบคุมที่ดี โดยมีการประเมิน
ความเสี่ยงที่ม ีนัยสาคัญ กาหนดให้ม ีกิจ กรรมการควบคุม ที่ม ีประสิท ธิผลและแบ่ งแยกหน้ าที่การท าง านที่
เหมาะสม รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบสารสนเทศทีเ่ พียงพอน่ าเชื่อถือ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่าง
สม่าเสมอ

1.7

การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการฝึกอบรม
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิท ธิผล และมีการสื่อ สาร ให้ความรู้ และ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ ในหน้ าที่โดยมิชอบ และแนวทางปฏิบตั ทิ ่เี กี่ยวข้อง
อย่างสม่าเสมอเพื่อส่งเสริมให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องมีความเข้าใจ และปฏิบตั งิ านได้อย่างเหมาะสม

11.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
11.8.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบปี บญ
ั ชีบญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผสู้ อบบัญชี ได้แก่บริษทั สานักงาน
อีวาย จากัด เป็ นจานวนเงินเท่ากับ 2.88 ล้านบาท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมมีมติแต่งตัง้ บริษทั สานักงาน
อีวาย จากัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นสานักงานสอบ
บัญชีของบริษทั ฯ
สาหรับปี 2557 บริษทั ฯ กาหนดค่าตอบแทน (audit fee) จานวนเงิน 2.04 ล้านบาทต่อปี สาหรับบริษทั และบริษทั ย่อย ทัง้ นี้
บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานทีผ่ สู้ อบบัญชีสงั กัดข้างต้นไม่เป็ นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บริษทั ฯ
11.8.2 ค่าบริ การอื่นๆ
-ไม่ม-ี
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