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11.

การกากับดูแลกิจการ

11.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good
Corporate Governance of Listed Companies, 2012) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด เพื่อ
เป็นแนวทางในการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และความโปร่งใสต่อนักลงทุน อันจะ
ทาให้เกิดความเชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยมีการกาหนดนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ ือหุ้น (The Rights of Shareholders)
ผู้ถือหุ้ นมีสิทธิใ นความเป็นเจ้ าของโดยใช้ สิทธิ ผ่านการแต่งตั้ งกรรมการเพื่อทาหน้า ที่แทนตนและมีสิท ธิ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดย
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิและจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็น การละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้
กาหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
1.

2.

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน อัน
ได้แก่


สิทธิซื้อขายและโอนหุ้น และสิทธิในส่วนแบ่งกาไร



สิทธิได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
และตนเอง



สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายหรือนโยบายฯ กาหนด โดยอานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้
ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



สิทธิประการอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามกฎหมาย

ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้
อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุม และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา ซึ่งในวาระการ
จ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยจานวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย โดยจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมและโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3
วัน ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ มากกว่า 30 วันก่อนการประชุม เว้นแต่มีเหตุจาเป็นหรือสมควรประการอื่นใด ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ
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จะยังคงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องและดาเนินการอย่างเต็มที่
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยเร็วที่สุด
3.

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนน
เสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4.

ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการบริษัทเพิ่มเรื่อง
ในวาระการประชุมและสามารถตั้งคาถาม ขอคาอธิบาย และแสดงความเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม

5.

ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบ
คาถามแก่ผู้ถือหุ้น

6.

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดย
บริษัทฯ ได้กาหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
1.

ผู้ถือหุ้น มีสิทธิอ อกเสีย งลงคะแนนตามจานวนหุ้นที่ต นมี และมีความเท่าเทียมกัน ในสารสนเทศเกี่ยวกั บ
บริษัทฯ

2.

ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศที่จาเป็นอย่างเพียงพอ ยุติธรรม และทันเวลา จากบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ให้
ข้อมูลสารสนเทศที่ ยังไม่เปิ ดเผยกับผู้ ถือหุ้ นกลุ่ มใดกลุ่ม หนึ่ง เป็น พิเศษหรือ แตกต่างจากผู้ถือ หุ้นอื่ นของ
บริษัทฯ

3.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

4.

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแนวทางที่บริษัทฯ กาหนด

5.

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิของตนได้โดยตรงผ่านทาง Email:
ico@bcpggroup.com
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความ
มั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการต่อไป โดยบริษัทฯ ได้กาหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
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1.

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงการเคารพ
หลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ
กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในการสร้ า งความมั่ ง คั่ ง สร้ า งงานและกิ จ การให้ มี ฐ านะการเงิ น ที่ มั่ น คงอย่ า งยั่ ง ยื น
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะดาเนินการใดๆ ที่จาเป็นและสมควรเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
การคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยดี

2.

คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูล
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

3.

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทาผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ
หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
อื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง และระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมไปถึงจะจัดให้มีกลไกใน
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่ องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ โดยบริษัทฯ ได้กาหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
ขอบเขตนโยบาย (Scope of Content)
ภายหลังจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายการ
เปิดเผยข้อมูลนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลทางการเงินและ
มิใช่ทางการเงินอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้ น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้
ข้อมูลและสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสาคัญกับการสื่อสารอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสม่าเสมอ
เกี่ยวกับข้อมูลในอดีตและการสร้างมูลค่าในอนาคต ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือด้า นลบ แต่บริษัทฯ
ยั ง คงตระหนั ก ถึ ง ความจ าเป็ น ในการเก็ บ ความลั บ ทางธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ลทางธุ ร กิ จ ที่ สาคั ญ และกลยุ ท ธ์ ใ นการ
ดาเนินงาน ทั้งนี้นโยบายนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกาหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในการสื่อสาร เช่น รายงานประจาปี และรายงานผลการ
ดาเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว จดหมายถึงผู้ถือหุน้ เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการพูด
โดยวาจาทั้งการประชุมหรือโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน การให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆ การให้
สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน และการแถลงข่าว เป็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะให้นโยบายนี้ใช้กับบุคคลที่มีผลต่อการ
บริหารงานของบริษัทฯ (ตามที่ระบุในกฎหมาย) และสนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้นใช้นโยบายนี้
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ผู้มีหน้าที่ให้ข้อมูล (Authorized Spokesperson)
บริษัทฯ จะสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย
ได้แก่ ผู้อานวยการที่ดูแลหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกั บนักวิเคราะห์ นัก
ลงทุ น และบุ ค คลอื่ น ๆ ที่ ต้ อ งการข้ อ มู ลทางการเงิ น ผลการด าเนิ น งาน ฐานะของบริ ษั ท ฯ และธุ ร กรรมใดๆ ที่ มี
ผลกระทบต่อบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี อาจมอบหมายให้ผู้บริหาร
ระดับสูง และ/หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการให้สัมภาษณ์และสื่อสารข้อมูลกับสื่อสารมวลชนโดยมี
ขอบเขตอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมไปถึงกิจการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั่วๆ ไป และข้อมูลด้านการเงินใน
อดีต และเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม หน้ าที่ข้างต้นไม่รวมถึงการสื่อสารกับนักวิเคราะห์
หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการลงทุน ทั้งนี้พนักงานอื่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหรือข้อมูลบริษัทฯ
เป็นการส่วนตัว ยกเว้นผ่านหน่วยงานที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็นการเปิดเผยข้อมู ลเพื่อวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจภายใต้สัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น
สารสนเทศที่เปิดเผยอย่างสม่าเสมอ (Regular Information)
สารสนเทศที่บริษั ทฯ เปิด เผยอย่ างสม่าเสมอ ได้ แก่ วัต ถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ฐานะทางการเงิน และรายงานของ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และการวิเคราะห์ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยง นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดทารายงานเชิงอภิปราย
ประกอบในรายงานประจาปี เพื่อขยายความเรื่องที่สาคัญและยากที่จะเข้าใจและชี้แจงนโยบายที่สาคัญของบริษัทฯ
เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการดาเนินงานและการเงินเพิ่มเติม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผย
จานวนครั้งที่กรรมการและ/หรือ กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเปรียบเทียบกับจานวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยไว้ด้วย
สารสนเทศที่มีนัยสาคัญ (Material Information)
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสาคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคล
หรือ บุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว กรณี
ที่มีความจาเป็นทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบบัญชี Underwriter ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาอื่นๆ บริษัทฯ จะดาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อเก็บรักษาข้อมูล
ความลับไว้ หากมีข้อมูลใดที่ไม่ควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดย
ทันที โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการออกข่าว และข้อกาหนด
อื่นๆ หรือหากจาเป็นบริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการ
ชั่วคราว
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ในบางสถานการณ์ บริษัทฯ อาจจะต้องชะลอการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนด้วยเหตุผลทางธุรกิจ (เช่น ถ้าเปิดเผย
ข้ อ มู ล ออกไปจะมี ผ ลต่ อ การเจรจาต่ อ รองทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ) จนกว่ า จะถึ ง เวลาที่ เ หมาะสมที่ จ ะเปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชน
ช่วงเวลาก่อนจัดส่งงบการเงิน (Quiet Period)
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือ เป็นประโยชน์
ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่ม
ตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาสจนกระทั่งบริษัทฯ จะได้แจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทาให้ผลประกอบการของ
บริษัทฯ ถูกคาดการณ์ค ลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสาคัญจนส่งผลให้ผู้ที่นาข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทฯ จะ
ดาเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Models and Reports)
บริษัทฯ จะไม่ประเมินความเหมาะสมต่อตัวเลขประมาณการของนักวิเคราะห์ เนื่องจากโมเดล วิธีประมาณค่า และ
สมมติฐานที่แตกต่างกัน แต่จะมุ่งเน้นทาความเข้าใจต่อนักวิเคราะห์ในกรณีที่พบว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจนอาจมี
ผลต่อประมาณการอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในวงกว้างต่อนักลงทุนที่อ่านบทวิเคราะห์ดังกล่าว
เว็บเพจนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Webpage)
บริษัทฯ จัดให้มีหน้านักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) อยู่บนเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ (www.bcpggroup.com)
เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ลงทุน และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุน
สถาบัน โดยบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้เว็บไซต์มีความพร้อมใช้งาน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ การบรรจุข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีรูปแบบหรือลักษณะแตกต่างจากข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้วขึ้นอยู่กับข้อจากัด
ของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเนื้อหาหลักจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทรรศนะต่อธุรกิจและข้อมูลเชิงประมาณการ (Guidance and Forward-Looking Information)
ในกรณีที่มีการแจ้งประมาณการผลประกอบการระยะสั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ อาจจัดให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางต่างๆ ได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมู ลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพิ่มเติมทั้งแผนงานปัจจุบัน
แผนกลยุทธ์และการประมาณการในอนาคต ในส่วนที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับอนาคตและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในอดีตที่
ผ่านมา การประมาณการที่เกิดขึ้นจะถูกกาหนดโดยใช้สมมติฐานหลักของผู้บริหารโดยเทียบเคียงกับสถานการณ์
ปัจจุบันบนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นๆ ด้วยหลักการดาเนินงานที่ต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจึงควรใช้
วิจารณญาณในการพิจารณา และเข้าใจว่าผลการดาเนินงานที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากผลการประมาณ
การได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
กรรมการพึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ระมั ด ระวั ง ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และเป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีบทบาทในการกากับดูแล
กิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันนาไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรับผิดชอบผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้
มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ
การกากับดูแลกิจการที่ดี โดยทาหน้าที่เฉพาะด้านช่วยศึกษากลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1.

คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการประชุมอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจาเป็น
โดยมีการกาหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี

2.

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มีหนังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผู้แทนของ
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัทฯ อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้น โดยฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องให้
สารสนเทศที่ เ หมาะสมและทั น เวลาแก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ประธานกรรมการมี ห น้ า ที่ ดู แ ลให้ มั่ น ใจว่ า
กรรมการทั้งหลายได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา
พิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งดูแลให้รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
ได้สอบทานความถูกต้องของรายละเอียดก่อนการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป

3.

การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
กรรมการทั้งหมด ในการลงมติควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทั้งหมด

4.

กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี

5.

ประธานกรรมการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับฝ่าย
บริหาร ทั้ง นี้ฝ่ายบริห ารจะพิจารณาคาขอของกรรมการบางท่า นที่จะบรรจุเรื่องอื่น ที่สาคัญเป็ นวาระการ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

6.

ประธานกรรมการมีหน้าที่จั ดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย
และเพียงพอสาหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายในประเด็นที่สาคัญ

7.

ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กล่าวสรุปประเด็นสาคัญของวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของ
กรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความ
คิดเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุม
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8.

ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่
อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว

9.

กรรมการสามารถเข้าถึงและขอสารสนเทศ คาปรึกษาและบริ การต่างๆ ที่จาเป็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัทฯ จากฝ่ายบริหาร และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท
1.

2.

คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในรูปแบบ
ของการประเมินตนเองรายบุคคล (โดยตนเอง) หรือรายบุคคล (แบบไขว้) และการประเมินตนเองรายคณะ
เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยผล
การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการนั้น ฝ่ายบริหารจะสรุปผลให้ค ณะกรรมการบริษัทรับทราบ และ
เผยแพร่ผลสรุปการประเมินคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจาปีของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีหลักเกณฑ์ และทา
การประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานเป็นระยะๆ ตามที่กาหนด
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การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะคานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม
และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่า ตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัท ฯ กาหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1.

2.
3.

11.2

คณะกรรมการบริษัทได้รบั ค่าตอบแทนตามที่ได้รบั อนุมัตจิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้มี
การกาหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผล
ปฏิบัติงานของบริษทั ฯ และของกรรมการแต่ละคน
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่และความรับผิดชอบเพิม่ ขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นกรรมการชุดย่อย) จะ
ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบทีไ่ ด้รับมอบหมายนั้น
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและค่าตอบแทนข อง
ผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

11.2.1 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน มี ห น้ า ที่ ส รรหาบุ ค คลผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนการสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสาคัญกับ
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทางานที่ดี และมีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)
และจัดทา Board Skill Matrix เพื่อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจาเป็นที่
ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบั นกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็น
ส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
กาหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้
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1.

มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/3 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2.

มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทางานที่ดี

3.

เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ

4.

ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ กิจการ
ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่
จะมีมติแต่งตั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ
เสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ให้ผู้
ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุข้างต้นเข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดย
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้
มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่
11.2.2 การสรรหากรรมการอิสระ
บริษัท ฯ กาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ฯ และมีจานวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท
บุคคลที่จะมาทาหน้าที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยการพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจะพิ จารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น ประสบการณ์ ก ารทางาน และความเหมาะสมอื่ นๆ ประกอบกั น เพื่ อน าเสนอต่อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทหรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ฯ ต่อไป
ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระ
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ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดข้างต้นเข้ามาดารงตาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้ าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ใ น
ตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
ก.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

ข.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ

ค.

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่ส มรส พี่น้อ ง และบุตร รวมทั้ง คู่ส มรสของบุต ร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย

ง.

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การ
ค านวณภาระหนี้ ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามวิ ธี ก ารค านวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุนว่ าด้ว ยหลัก เกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ใ นการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้ นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน

จ.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ส่วนที่ 2.3.11 หน้า 10

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ฉ.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ช.

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ซ.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ฌ.

ไม่ มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของ
บริษัทฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ก. ถึง ฌ. แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

11.2.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการสรรหาตาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ และผูช้ ่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่าหากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในสามารถเข้ารับ
การคัดเลือกในตาแหน่งต่างๆ นี้ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกาหนดเช่นนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ
ในช่วงเวลาหนึ่งๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ครบวาระการดารงตาแหน่ง หรือ
ตาแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่นใด ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ
บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ง ทั้งนี้บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน (ในกรณีที่บริษัทฯ มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว) หรือโดยฝ่าย
บริหาร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกของบริษัทฯ ที่ได้มีการกาหนดไว้
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สู งสุดในการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทาหน้าที่ดูแลการ
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อบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้วางแนวทางการ
พัฒนาเพิ่มเติม โดยให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์
และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม ทั้งนี้ พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อานวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกในตาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
11.3

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่
บริษัทฯ ถือหุ้น (รวมเรียกว่า “บริษัทร่วมทุน”) โดยบริษัทฯ ได้กาหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
1.

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมอบหมายให้ผู้แทนของบริษัทฯ เข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ”) เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลให้บริษัทร่วมทุน
ดาเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกากับดูแลการดาเนินงาน
ของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ
บุคคลเป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน

2.

ในกรณีที่นโยบายฉบับนี้ได้กาหนดให้การทารายการหรือการดาเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสาคัญหรือมีผลต่อฐานะ
ทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทร่วมทุน เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทฯ จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่
บริษัทร่วมทุนจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติการทา
รายการหรือการดาเนินการในเรื่องนั้นๆ ในการนี้ ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง

3.

การดาเนินกิจการของบริษัท ร่วมทุนในกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละ
บริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการ
ของบริษั ทร่ว มทุน แต่ละบริ ษัท (เว้ นแต่ กรณี บริษั ทร่ว มทุน ไม่เ ข้าข่ ายเป็นบริษัท ย่อยหรือ บริษั ทร่ว มของ
บริษัทฯ ให้กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนในเรื่อง
ดังกล่าวต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ก่อน)
3.1

การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว
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เว้นแต่นโยบายฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ จะได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการผู้แทน
ของบริ ษั ท ฯ ในบริ ษั ท ร่ ว มทุ น แต่ ล ะบริ ษั ท มี ดุ ล ยพิ นิ จ ในการพิ จ ารณาออกเสี ย งในการประชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษั ทร่ ว มทุ น ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ การบริ ห ารจั ดการทั่ วไปและการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ตามปกติของบริษัทร่วมทุนได้ตามแต่ที่กรรมการรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และบริษัทร่วมทุน (แล้วแต่กรณี)
3.2

การจัดตั้งนิติบุคคล ร่วมทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด

3.3

การซื้อหรือขายหุ้น กิจการหรือทรัพย์สินที่เป็นสาระสาคัญ

3.4

การก่อภาระผูกพันในลักษณะใดๆ ที่จะมีผลผูกพันหรือส่งผลกระทบต่อบริษัทร่วมทุนหรือบริษัทฯ ใน
ระยะยาวหรืออย่างมีนัยสาคัญ

3.5

การขายหรือโอนกิจการของบริษัทร่วมทุนทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น

3.6

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทร่วมทุน

3.7

การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ร่วมทุนทั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท ร่วมทุน หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

3.8

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทร่วมทุน ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ

3.9

การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทร่วมทุน หรือการออกหุ้นกู้

3.10 การควบหรือเลิกบริษัทร่วมทุน
3.11 การก าหนดนโยบายของบริษั ทร่ วมทุ นซึ่ งมี สถานะเป็ นบริษั ท ย่อ ยของบริษั ทฯ ที่ แตกต่า งไปจาก
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
3.12 การจ่ายเงินปันผลประจาปีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่แตกต่างไปจาก
นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทกาหนดไว้
3.13 การอนุมัติงบประมาณประจาปีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่ เป็น
กรณีที่ได้กาหนดไว้ในอานาจอนุมัติและดาเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทฯ
3.14 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เฉพาะกรณีที่ผู้สอบ
บัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสานักงานสอบ บัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member)
ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
4.

การทารายการหรือการดาเนินการใดๆ ของบริษัท ร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ (“บริษัท
ย่อย”) ที่ระบุไว้ภายใต้ข้อ 4 นี้ หรือการดาเนินการในกรณีอื่นใดของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายหรือเป็น การได้มา
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หรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งจะส่งผลให้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) มีหนังสือเวียน
ถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขออนุมัติตลท. ตามกฎหมาย บริษัทย่อย
จะเข้าทารายการหรือดาเนินการนั้นได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ ตลท. (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4.1

กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือรายการที่เกี่ยวกับการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหาย
แก่บริษัทย่อย

(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ค) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย

5.

(ง)

การเข้าทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของ
บริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

(จ)

การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสาคัญ

4.2

การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้าประกัน การทานิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้อง
รับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นใน
จานวนที่มีนัยสาคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

4.3

การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

4.4

รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย
อย่างมีนัยสาคัญ

การทารายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัท ร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ
(“บริษัทย่อย”) อาจทาให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ดังนั้น กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งมายังฝ่ายกากับองค์กรของบริษัทฯ ในทันทีที่ทราบ
ว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าทารายการหรือเกิดเหตุการณ์ภายใต้ข้อ 5 นี้
5.1

บริษัทย่อยมีการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ของบริษัทย่อย เช่น ซื้อขาย ลงทุนหรือยกเลิก การ
ลงทุน การโอนหรือ การรับโอน การได้ หรือสละสิทธิซึ่งสิทธิ การเช่า ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ กิจการ
หลักทรัพย์อื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสินค้าหรือวัตถุดิบในการประกอบธุรกิจ

5.2

บริษัทย่อยมีการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เช่น การทารายการกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น
ส่วนที่ 2.3.11 หน้า 14

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

5.3

บริษัทย่อยมีการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพหรือ
สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยนั้น

5.4

บริษัทย่อยมีการเข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว
ของบริษัทที่เข้าร่วมทุน

5.5

บริ ษั ท ย่ อ ยมี ก ารออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ สาคั ญ การพั ฒ นาที่ สาคั ญ เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากร เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สาคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

5.6

บริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินหรือมีการออกตราสารหนี้เป็นจานวนที่มีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงาน

5.7

บริ ษั ท ย่ อ ยมี ข้ อ พิ พ าทที่ สาคั ญ ที่ มี ผลกระทบเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ เช่ น ข้ อ พิ พ าท
เกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้บริษัทฯ

5.8

บริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สาคัญ

5.9

บริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในโครงการจ่ายลงทุน

5.10 บริษัทย่อยมีการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือมีการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น
5.11 บริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
5.12 บริษัทย่อยเลิกกิจการ
5.13 บริษัทย่อยมีการประเมินราคาทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทย่อยโดยผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งและส่งรายงานการประเมินราคาให้ตลท. ด้วย
5.14 บริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่นเป็นจานวนที่มีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผล
การดาเนินงาน ซึ่งมิใช่ธุรกิจปกติหรือแนวปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย ยกเว้น
เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือตามระเบียบการสงเคราะห์
พนักงาน
5.15 บริษัทย่อยผิดนัดชาระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิ น หรือ การออกตราสารหนี้ ซึ่งมี มูลค่าตั้ งแต่ร้อ ยละ 5 ของสิน ทรั พย์ร วมของ
บริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข
เหตุดังกล่าว
5.16 กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ เช่น ประสบความเสียหาย
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อย่างร้ายแรง หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่ วน เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ เป็นต้น
5.17 กรณีใดๆ ที่ทาให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามกฎหมาย
6.

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องดาเนินการให้บริษัทร่วมทุนที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย”) มี
ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งกาหนดให้มีมาตรการในการ
ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทาให้
มั่นใจได้ว่าการดาเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึง
กฎหมายและประกาศ เรื่อง การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัท
ย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูล การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินทรัพย์ และ/หรือรายการที่มีนัยสาคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และการดาเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในการกากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่กาหนดไว้ในนโยบายฉบับ
นี้ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

7.

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่กากับดูแลและดาเนินการให้กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนแต่ละ
บริษัทกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทร่วมทุน โดยกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทจะมี
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญ ได้แก่
7.1

กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษัทร่วมทุน ตลอดจนมติคณะกรรมการของบริษัท ร่วมทุน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability)
และมีจริยธรรม (Ethic)

7.2

กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุ นต้องดาเนินการติ ดตาม รวมถึงให้ค าแนะนาที่ จาเป็น เพื่อให้การ
ดาเนินงานของบริษัทร่วมทุนเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3

กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องติดตามและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านต่างๆ
ของบริษัทร่วมทุน ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกันของบริษัทร่วม
ทุน ตลอดจนการได้ม าหรื อจ าหน่า ยไปซึ่ งทรัพ ย์สิน ที่มี นัย สาคัญ ของบริษัท ร่ว มทุ นอย่า งต่ อเนื่อ ง
รวมถึงให้คาแนะนาที่จาเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของบริษัทร่วมทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม โดยรายงาน
เรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด

7.4

ในกรณีที่เป็นบริษัทร่วมทุนที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย”) กรรมการผู้แทนในบริษัทย่อยต้อง
พิจ ารณา ติ ดตาม ให้ ค าแนะนาที่ จ าเป็ น แก่ บ ริ ษัท ย่ อ ย รวมถึ ง จั ดให้ มี ระบบการควบคุ ม ภายในที่
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เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้ งควร
จัดให้มีระบบการทางานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อแสดงได้ว่า
บริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทารายการที่มีนัยสาคัญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษั ทฯ และ/หรือกรรมการ
ของบริษัทย่อยสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อย ในการติดตามดูแลผลการดาเนินงานและฐานะ
การเงิน การทารายการระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ การทารายการระหว่าง
บริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทารายการที่มีนัยสาคั ญของบริษัทฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทฯ โดยให้
มีทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มี
การรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดั งกล่ า วให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ
กรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่
จัดทาไว้อย่างสม่าเสมอ
7.5

กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องพิจารณา ติดตาม และดาเนินการที่จาเป็นในการจัดให้มีการ
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทร่วม
ทุน ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่าเสมอ

7.6

กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การ
ดาเนินธุรกิจและผลการดาเนินงานของบริษัทร่วมทุน แผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ

7.7

กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องนาส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวด้วยการดาเนินงานให้กับบริษัทฯ
เมื่อได้รับการร้องขอตามเหมาะสม

7.8

กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องชี้แจงหรือส่งเอกสารประกอบแก บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจ
พบประเด็นที่มีนัยสาคัญใด ๆ

8.

คณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอานาจหรือการ
มอบอานาจช่วงที่ทาให้กรรมการหรือผู้รับมอบอานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
และ/หรือบริษัทร่วมทุน

9.

บริษัทฯ จะกาหนดแผนงานและดาเนินการที่จาเป็น เพื่อทาให้มั่นใจได้ว่าบริษัทร่วมทุนที่มีสถานะเป็นบริษัท
ย่อย (“บริษัทย่อย”) มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่
ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกากับดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึง
สาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
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10.

ในกรณีที่บริษัทร่วมทุนมีความจาเป็นต้องเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ โดยผ่านทางกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน จะติดตามให้บริษัท ร่วมทุน
เข้าทารายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มา/จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกาหนดโดยหน่วยงานกากับดูแลที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

11.

ห้ามมิใ ห้กรรมการ ผู้ บริหาร พนัก งาน ลู กจ้างหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ และ/หรือบริ ษัทย่อ ย
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ย่อยของบริษั ทฯ ทั้ง ที่ได้ มาจากการกระทาตามหน้ าที่ห รือทางอื่ นทางใดที่มี หรื ออาจจะมีผ ลกระทบเป็ น
นัยสาคัญต่อบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่
ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

12.

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะกระทาธุรกรรมกับ
บริษัทฯ ได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
และ/หรือ บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คานวณได้โดยนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสานักงานกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดมาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทาธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทาง
การค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
แล้ วแต่ก รณี และเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ ได้ รับ อนุ มัติ จากคณะกรรมการของบริ ษัท ฯ หรื อเป็น ไปตาม
หลักการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว

13.

บริษัทฯ จะต้องดาเนินการให้กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่
บริษัทฯ กาหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุน ในการพิจารณาวาระที่มีสาระสาคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทร่วมทุนทุกครั้ง
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11.4

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการกากับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการนาข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทฯ ได้กาหนดแนวปฏิบัติไว้
ดังนี้
1.

บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครอง รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครอง และการรายงานการได้มาหรือจาหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส
และบุต รที่ ยัง ไม่ บรรลุ นิติ ภ าวะ ต่ อสานัก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั กทรั พ ย์ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)

2.

กาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทาและเปิดเผยรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และรายงานการได้มาหรือจาหน่ายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสาเนา
รายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

3.

กาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน
ฐานะการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลภายในอื่นที่เป็นสาระสาคัญ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบ
การเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่ง
ระดั บ บริ ห ารในสายงานบั ญ ชี ห รื อ การเงิ น ที่ เ ป็ น ระดั บ ผู้ จั ด การฝ่ า ยขึ้ น ไปหรื อ เที ย บเท่ า งดการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอ
คอยอย่างน้อย 3 วัน ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

4.

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาใน
ตาแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ
หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือ
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ทางอ้อมที่อาจจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะ
ทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนาข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทาดังกล่าว โดยตน
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5.

6.

7.

11.5

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เปิดเผย
ข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทาให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ
และคู่ค้าของบริษัทฯ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษา
ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นาความลับ
และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
กาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การ
ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พัก งานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมาย
อนุญาตให้ทาได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สาหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบ
บัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด สาหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (Audit fee) เป็นจานวนเงินรวม
1.31 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จานวน 0.75 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจานวน
0.56 ล้านบาท และสาหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เป็นจานวนเงินรวม 1.58 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าบริการอื่น
ของบริษัทฯ จานวน 0.83 ล้านบาท และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยจานวน 0.75 ล้านบาท
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