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11.

การกากับดูแลกิจการ

11.1

คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี (Code of conduct)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จํากัด) ได้มีมติอนุมัตินโยบายกํากับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้กําหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้นําหลักการ
ดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ง
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งมีสาระสําคัญแบ่งออกเป็น
5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิท ธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการ
ได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่พิจารณา
สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแล
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติ
ตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.)
1.1. บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
1.2. บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
1.3. บริษัทได้อํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทํา
ใดๆ ที่เป็นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือ
มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
1.4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าให้ชัดเจน
และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนําส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่ง
คําถามล่วงหน้าผ่านทาง Website ของบริษัท
1.5. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนสียงได้ และควร
เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
2. การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1. บริษัทได้ส่งเสริมมีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้ น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล
เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา
2.2. กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องได้
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2.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
2.4. คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
สามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2.5. คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เช่น การทํารายการเกี่ยวโยง การทํา
รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
2.6. ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามต่อที่
ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
3.

3. การจัดทํารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อน
ดําเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกคําถาม คําตอบ และผล
การลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2. บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ ผู้ถือหุ้นผ่าน
ทาง Website ของบริษัท
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสําคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกํากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
การปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
หรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือ
หุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดง
ตนอื่นๆ ตามที่กําหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุ มผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจําปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้
 จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และ
ข้อมูลที่จําเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือต้องเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ หาก
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 104

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้
 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกําหนด
 ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็น
หน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ
 ไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลง
มติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือ หุ้น
ต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือ
หุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทกําหนด
4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายจํา กัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
ภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สําหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ ผู้จัดการรฝ่ายบัญชี ข้อมูลที่เป็น
ความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมี
การใช้ข้อมูลภายในที่ทําให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักงานคณะกรรมการ กลต.
5. การกํากับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน
บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดําเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนําข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผย
ไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และรับทราบบทกําหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่ง
สําเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทําการ
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้
และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องบริษัทจะไม่
กระทําการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการ
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ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อให้
การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรร ม
ให้ แ ก่ ทุ ก ฝ่ า ย นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง จั ด ให้ มี ช่ อ งทางให้ ผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เสนอแนะ หรื อ ให้ ข้ อ มู ลต่ อ
คณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่ง
คั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้
 ให้ความสําคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสําคัญ
 การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทําร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
 การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
 เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและ
ได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสําคัญกับการกําหนดราคาที่ เป็นธรรมและเท่า
เทียม ภายใต้นโยบายการกําหนดราคาที่มี
 การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทําลายคู่แข่งทางการค้า
 ให้ความสําคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกําหนด ซึ่งข้อมูลสํา คัญที่บริษัท
จะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมู ลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละ
ท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและ
ลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกํากับ ดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ
ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถ
นํ า ประสบการณ์ ที่ มี ม าพั ฒ นาและกํ า หนดแนวนโยบายที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดย
คณะกรรมการของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้ าที่
สําคัญในการกําหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผล
การดําเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจาก
ฝ่ายบริหารจํานวน 4 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจํานวน 3
ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน และมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กําหนดขอบเขตและอํานาจในการดําเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีกระบวนการกําหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่
ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัท ได้ รวมทั้งอัตรา
ค่าตอบแทนที่กําหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น
ของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและ
รอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลา
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่
มีเหตุผลจําเป็น
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึ งรายงานทางการเงิน ผล
การดําเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัทภาย
หลังจากการนําหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจํานวน 4
ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด เพื่ อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณ สมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
บริษัทได้มีนโยบายในการกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดํารงตําแหน่ง โดยให้กรรมการแต่ละ
ท่านสามารถดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ได้กําหนดจํานวนวาระการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยึดถือความรู้และความสามารถที่จะสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป
บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารให้เป็นคนละบุคคล เพื่อ
ความชัดเจน และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธาน
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กรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้อง
เป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ
3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ /หรือ
เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีจํานวนตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการบริหารคน
หนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้
ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจน
สร้างความน่าเชื่อถือในการดําเนินกิจการอันจะทําให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการ การระบุความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิดการ
บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ําเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
รับผิดชอบในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยตรง
แนวทางการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และ
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย และผลการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อกําหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดําเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนสรรหากรรมการ เมื่อ
ถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท
ในระยะเวลา 1 ปี กรรมการบริษัทจํานวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจํานวนหนึ่งในสามมากที่สุด ต้องออกจาก
ตําแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นตําแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตัง้ กลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่อีกวาระได้ จะมีวาระการดํารงตําแหน่งนับ
จากวันแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
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การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฎิบัติงานด้วยตนเองโดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกันของ
กรรมการ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อ ให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของ
บริษัทและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง
รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายในและ
จากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เป็นต้น เพื่อนําความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป
แผนสืบทอด (Succession Plan)
คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือ กผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตําแหน่งในกรณี
ฉุ ก เฉิ น หรื อ เกษี ย ณของผู้ บ ริ ห าร โดยมี ก ระบวนการที่ โ ปร่ ง ใส ซึ่ ง จะพิ จ ารณาจากความรู้ แ ละความสามารถ รวมทั้ ง
ประสบการณ์และจริยธรรม
การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่
สําหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกั บบริษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กรและ
ผู้บริหาร ลักษณะการดําเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมทั้งข้อกําหนด
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถ
เข้าใจการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ
การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนําไปพัฒนาการ
ดําเนินการของบริษัท
11.2

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท (Board of
Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and
Compensation Committee) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 (ครั้งแรกหลังแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ) ได้มีมติอนุมัติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 2 คณะคือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
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11.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
1. รศ.ประภาษ
ไพรสุวรรณา
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายดําเนิน
แก้วทวี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางสาวน้ําทิพยช์ กิจศักดิ์สกุล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3 ท่าน ได้แก่นายดําเนิน แก้วทวี รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา และ นางสาวน้ําทิพยช์ กิจศักดิ์สกุล และที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มีมติแต่งตั้งนายดําเนิน แก้วทวี เป็นประธานกรรมการ
บริษัท และแต่งตั้ง รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวน้ําทิพยช์ กิจศักดิ์สกุล เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่
ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถือ ของงบการเงิ น ซึ่ งนางสาวน้ํา ทิพยช์ กิ จศัก ดิ์สกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบริหารระหว่างประเทศ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ ดัลลัส เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดํารงตําแหน่ง ผู้จัดการบัญชี
ผู้จัดการต้นทุน ผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร ผู้จัดการอาวุโสด้านการเงินและบริหาร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ
ตําแหน่งสุดท้าย คือ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และมีนางสาวละอองดาว งามการะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้ง
รายไตรมาสและประจําปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่
เห็นว่าจําเป็นและเป็นสิ่งสําคัญ พร้อมทั้งนําข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่
สําคัญและจําเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนก
ตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิด เผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจําเป็น
12. ให้มีอํานาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คําปรึกษาในกรณี
จําเป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน
พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายภายในขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3
ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551
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วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดํารงตําแหน่งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตําแหน่ง ตามวาระดังกล่าวข้างต้น
กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4) พ้นวาระจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อม
สําเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่พ้นจากตําแหน่งต้องรักษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้า
รับหน้าที่
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
11.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. นายธานิน
สัจจะบริบูรณ์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธีรวัต
อมรธาตรี
กรรมการบริหาร
3. นายธเนศ
สัจจะบริบูรณ์
กรรมการบริหาร
4. นายวินยั
วงศ์สว่างรัศมี
กรรมการบริหาร
5. นายสุชาติ
มหัทธนาวงศ์
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร
1) ทําหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้และรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดําเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมี
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหาร
ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียง
ของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
2) พิจารณาการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการทําทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับ ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเท
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)

ผลประโยชน์ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตาม
หลักการและข้อกําหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
พิจารณางบประมาณประจําปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
พิจารณาปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกําหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอํานาจในคู่มืออํานาจดําเนินการ
พิจารณาการทําสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอํานาจในคู่มืออํานาจดําเนินการ
รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สําคัญต่างๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทํารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจําปีต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาการดําเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
กํากับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทําที่ผิดปกติ หรือการกระทําผิด
กฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญ
จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
ดําเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือ
ตามที่ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท
การดําเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึง
อํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอํานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่ง
การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
11.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขึ้น เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท โดยบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 7 ท่าน
ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. นายธีรวัต
อมรธาตรี
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุชาติ
มหัทธนาวงศ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพิพัฒน์
ภูวศิริกุลวัฒน์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวละอองดาว งามการะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวรกิจ
คงสุภาพศิริ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายขวัญชัย
พรรณปัญญา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายกุลเกียรติ
สุรวัฒนวิเศษ
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่ อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความ
เสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความ
เสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กําหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุม
ความเสี่ยง
5. มีอํานาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกําหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่
บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกไตรมาส
7. จัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยง
8. ระบุ ค วามเสี่ ย งด้ านต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง วิ เ คราะห์ และประเมิ น ความเสี่ ยงที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง แนวโน้ ม ซึ่ ง มี
ผลกระทบบริษัท
9. จัดทําแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
10. ประเมินผล และจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
11.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – นามสกุล
1. นายดําเนิน
แก้วทวี
2. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
3. นายธานิน
สัจจะบริบูรณ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด้านการสรรหา
1. กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดําเนินธุรกิจของ
องค์กร โดยการกําหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชํานาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
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2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจ
พิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดํารงตําแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วย
สรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่
กําหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กําหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมี
ความยินดีที่จะมารับตําแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวน
ความเหมาะสมของเกณฑ์ ที่ใ ช้อ ยู่ใ นปั จจุ บั น เปรีย บเทีย บกั บข้ อมูลการจ่ ายค่า ตอบแทนของบริ ษัท อื่น ที่อ ยู่ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกําหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็น
ธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสําเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจํา ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน และค่า
เบี้ยประชุม โดยคํานึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และ
ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กําหนดค่าตอบแทนประจําปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนํา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง สําหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการ
บริษัทนําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรั พย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน
โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถอื หุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
11.3

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้
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11.3.1 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ไทย โดยกรรมการของบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนดและมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ํากว่า 3 คน
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจํานวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้
ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ และ
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ น
ตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับ
ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 116

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

11.3.2

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือ
หุ้นของบริษัท ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ ฯ กําหนด โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยัง
ไม่ ได้ มีม ติแ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบชุ ดใหม่ ก็ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบชุ ดเดิม ปฏิ บัติ หน้ าที่ ต่อ ไป จนกว่ า
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่
หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็น
กรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้
มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/1 กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
/1-ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ําประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์
อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อย
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ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํา
กว่า ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการ
ดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอํานาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระตามที่กล่าวข้างต้น และ
มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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3. มีค วามรู้แ ละประสบการณ์ เพี ยงพอที่ จะสามารถทํา หน้า ที่ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งนี้ ต้อ งมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติ
และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11.3.3

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระที่ดํารง
ตําแหน่งในบริษัท ยกเว้นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารซึ่งไม่ได้ดํารงตําแหน่งในบริษัท ให้มี
วาระดํารงตําแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
11.3.4

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษั ท ซึ่ งได้ รับ การแต่ งตั้ งจากคณะกรรมการบริษั ท โดยมีจํ า นวนตามที่ คณะกรรมการบริ ษั ท
เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
11.3.5

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วน
ใหญ่ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
11.3.6

องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อ
เป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทําการคัดเลือก เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผู้อนุมัติแต่งตัง้ บุคคลที่ถูก
เสนอชื่อเข้ามาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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11.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม่ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่ว มแต่อย่างใด ทําให้ไม่มีการกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดกลไกในการกํากับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต เพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน ตลอดจนกําหนดกลไกการกํากับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึง
การทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทํา
รายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยัง มีการติดตามเพื่อประเมินและ
ตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
11.5

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ) เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติระเบียบข้อบังคับในการนําข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
ข) ต้องไม่นําความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รั บผลตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม
ค) ต้องไม่ทําการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
บริษัท และ/หรือเข้าทํานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
ของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกําหนดดัง กล่าวให้รวมความถึง คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่า ฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทําผิด
ร้ายแรง
2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และรับทราบบทกําหนดลงโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสําเนาการ
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

รายงานดังกล่าวแก่บริษทั ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน
11.6

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดบัญชีปี 2556 – 2558 ให้แก่ บริษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานก.ล.ต. และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559 โดยมีรายละเอียด
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559/2
1.ค่าสอบบัญชีประจําปี
550,000
600,000
800,000
800,000
2.ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
450,000
450,000
900,000/1
450,000
รวม
1,000,000
1,050,000
1,700,000
1,250,000
หมายเหตุ : /1 ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลในปี 2558 ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีงวด 3 เดือนแรก และ งวด 6 เดือนแรกของปี 2558
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 30 มิถุนายน 2558 ตามลําดับ ซึ่งเป็น ค่าสอบทานงบการเงิน (งบการเงินฉบับสอบทาน) แต่
สําหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นค่าตรวจสอบงบการเงิน (งบการเงินฉบับตรวจสอบ)
/2 ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสําหรับปี 2559 ได้รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุมัติต่อไป

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)
- ไม่มี -
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