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11.

การกากับดูแลกิ จการ

11.1

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ

คณะกรรมกำรบริษทั มีนโยบำยทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ รวมทัง้ ได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน (The Principles of Good
Corporate Governance of Listed Companies, 2012) ตำมแนวทำงทีต่ ลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อ
เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน และควำมโปร่งใสต่อนักลงทุน อันจะ
ทำให้เกิดควำมเชื่อมันในกำรด
่
ำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ต่อบุคคลภำยนอก โดยมีกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ขี องบริษทั ฯ ครอบคลุมหลักกำร 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น (The Rights of Shareholders)
ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในควำมเป็ นเจ้ำของโดยใช้สทิ ธิผ่ ำนกำรแต่ งตัง้ กรรมกำรเพื่อท ำหน้ ำที่แทนตนและมีสิท ธิ
ตัดสินใจเกีย่ วกับกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญ ซึง่ คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนักและให้ควำมสำคัญถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดย
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สทิ ธิและจะไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ น กำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้
กำหนดแนวปฏิบตั ไิ ว้ดงั นี้
1.

2.

คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนักถึงหน้ำทีใ่ นกำรสนับสนุ นและส่งเสริม ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรำยได้รบั สิทธิพน้ื ฐำน อัน
ได้แก่


สิทธิซอ้ื ขำยและโอนหุน้ และสิทธิในส่วนแบ่งกำไร



สิทธิได้รบั สำรสนเทศทีเ่ พียงพอ ทันเวลำในรูปแบบทีเ่ หมำะสมต่อกำรตัดสินใจทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ
และตนเอง



สิทธิเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อตัดสินใจเกีย่ วกับกำรเปลีย่ นแปลง
ทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ตำมทีก่ ฎหมำยหรือนโยบำยฯ กำหนด โดยอำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้
ถือหุน้ รวมถึงนักลงทุนสถำบันเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้



สิทธิประกำรอื่นๆ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ พึงได้รบั ตำมกฎหมำย

ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั หนังสือเชิญประชุมและสำรสนเทศเกีย่ วกับวัน เวลำ และสถำนทีจ่ ดั ประชุม ทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ไว้
อย่ำงเหมำะสม ตลอดจนวำระกำรประชุม และข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องทีต่ อ้ งพิจำรณำ ซึง่ ในวำระกำร
จ่ำยเงินปนั ผลนัน้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยจำนวนเงินทีจ่ ่ำยจริงเปรียบเทียบกับนโยบำย โดยจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และ
นำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนกำรประชุมและโฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3
วัน ติดต่อกันและไม่น้อยกว่ำ 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่ำวล่วงหน้ำไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ มำกกว่ำ 30 วันก่อนกำรประชุม เว้นแต่มเี หตุจำเป็ นหรือสมควรประกำรอื่นใด ซึง่ ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ส่วนที่ 2.3.11 หน้ำ 1

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

จะยังคงปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมำยหรือประกำศทีเ่ กี่ยวข้องและดำเนินกำรอย่ำงเต็มที่
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทรำบข้อมูลล่วงหน้ำก่อนวันประชุมโดยเร็วทีส่ ดุ
3.

ในวำระเลือกตัง้ กรรมกำร ผูถ้ อื หุน้ สำมำรถเลือกตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล โดยให้ผถู้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนน
เสียงเท่ำกับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง

4.

ภำยใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมำยและข้อบังคับของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ สำมำรถขอให้คณะกรรมกำรบริษทั เพิม่ เรื่อง
ในวำระกำรประชุมและสำมำรถตัง้ คำถำม ขอคำอธิบำย และแสดงควำมเห็นของตนได้อย่ำงเหมำะสม

5.

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรและผู้บริหำรทีเ่ กี่ยวข้อง มีควำมรับผิดชอบในกำรเข้ำประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบ
คำถำมแก่ผถู้ อื หุน้

6.

หลังกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะเผยแพร่สำรสนเทศเกีย่ วกับผลกำรพิจำรณำและมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องได้รบั ทรำบข้อมูลโดยทัวกั
่ น
หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียม (The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมกำรบริษทั จะกำกับดูแลให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรำยพึงได้รบั กำรปฏิบตั อิ ย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม โดย
บริษทั ฯ ได้กำหนดแนวปฏิบตั ไิ ว้ดงั นี้
1.

ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตำมจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีควำมเท่ำเทียมกันในสำรสนเทศเกี่ย วกับ
บริษทั ฯ

2.

ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั สำรสนเทศทีจ่ ำเป็ นอย่ำงเพียงพอ ยุตธิ รรม และทันเวลำ จำกบริษทั ฯ และบริษทั ฯ จะไม่ให้
ข้อมูลสำรสนเทศที่ย ังไม่เ ปิ ด เผยกับผู้ถือหุ้น กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งเป็ นพิเศษหรือแตกต่ ำงจำกผู้ถือหุ้นอื่น ของ
บริษทั ฯ

3.

ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั กำรปฏิบตั อิ ย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน

4.

ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอเพิม่ วำระกำรประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร เป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ตำมแนวทำงทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด

5.

ผู้ถือหุ้นสำมำรถติดต่อกับกรรมกำรอิสระในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิของตนได้โดยตรงผ่ำนทำง Email:
ico@bcpggroup.com
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษทั ฯ มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียตำมสิทธิทม่ี ตี ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ คณะกรรมกำรบริษทั จะ
พิจำรณำให้มกี ระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษทั ฯ กับผูม้ สี ่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมมังคั
่ ง่ ควำม
มันคงทำงกำรเงิ
่
นและควำมยังยื
่ นของกิจกำรต่อไป โดยบริษทั ฯ ได้กำหนดแนวปฏิบตั ไิ ว้ดงั นี้

ส่วนที่ 2.3.11 หน้ำ 2
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1.

คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนักและรับรูถ้ งึ สิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด รวมถึงกำรเคำรพหลัก
สิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม และสนับสนุนให้มกี ำรร่วมมือกันระหว่ำงบริษทั ฯ กับผู้
มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมมังคั
่ ง่ สร้ำงงำนและกิจกำรให้มฐี ำนะกำรเงินทีม่ นคงอย่
ั่
ำงยังยื
่ น คณะกรรมกำร
บริษทั มีนโยบำยทีจ่ ะดำเนินกำรใดๆ ทีจ่ ำเป็ นและสมควรเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ่วนได้เสียได้รบั กำรคุม้ ครองและ
ได้รบั กำรปฏิบตั ดิ ว้ ยดี

2.

คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมสำคัญต่อบทบำทของผูม้ สี ่วนได้เสีย รวมถึ งจัดให้มชี ่องทำงในกำรสื่อสำรข้อมูล
กับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม

3.

คณะกรรมกำรบริษทั จัดให้มมี ำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนกำรกระทำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ
หรือพฤติกรรมทีอ่ ำจส่อถึงกำรทุจริตหรือคอร์รปั ชัน่ ของบุคคลในองค์กร ทัง้ จำกพนักงำนและผูม้ สี ่วนได้เสีย
อื่น รวมถึงรำยงำนทำงกำรเงินทีไ่ ม่ถูกต้อง และระบบควบคุมภำยในทีบ่ กพร่อง รวมไปถึงจะจัดให้มกี ลไกใน
กำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพยิง่ ขึน้
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ ำคัญทัง้ ข้อมูลทำงกำรเงินและมิใช่ทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ
โปร่งใส ผ่ำนช่องทำงทีเ่ ข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมและน่ำเชื่อถือ โดยบริษทั ฯ ได้กำหนดแนวปฏิบตั ไิ ว้ดงั นี้
ขอบเขตนโยบาย (Scope of Content)
ภำยหลังจำกกำรเข้ำเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำร
เปิ ดเผยข้อมูลนี้ซง่ึ เป็ นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ซึง่ บริษทั ฯ มุ่งมันในกำรให้
่
ขอ้ มูลทำงกำรเงินและ
มิใช่ทำงกำรเงินอย่ำงเท่ำเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้ น สถำบันกำรเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ท่ตี ้องกำรใช้
ข้อมูลและสำธำรณชนทัวไป
่ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรสื่อสำรอย่ำงโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำและสม่ำเสมอ
เกี่ยวกับข้อมูลในอดีตและกำรสร้ำงมูลค่ำในอนำคต ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อข้อมูลทัง้ ในด้ำนบวกหรือด้ำ นลบ แต่บริษัทฯ
ยัง คงตระหนัก ถึง ควำมจ ำเป็ น ในกำรเก็บ ควำมลับ ทำงธุ ร กิจ เกี่ย วกับ ข้อ มูลทำงธุ ร กิจ ที่สำคัญ และกลยุ ท ธ์ใ นกำร
ดำเนินงำน ทัง้ นี้นโยบำยนี้จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดกำรเปิ ดเผยข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
นโยบำยกำรเปิ ดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธที บ่ี ริษทั ฯ ใช้ในกำรสื่อสำร เช่น รำยงำนประจำปี และรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนรำยไตรมำส ข่ำว เอกสำรแถลงข่ำว จดหมำยถึงผูถ้ อื หุน้ เว็บไซต์ของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ยงั รวมไปถึงกำรพูด
โดยวำจำทัง้ กำรประชุมหรือโทรศัพท์กบั นักวิเครำะห์และนักลงทุน กำรให้ขอ้ มูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆ กำรให้
สัมภำษณ์กบั สื่อมวลชน และกำรแถลงข่ำว เป็ นควำมมุ่งมันของบริ
่
ษัทฯ ที่จะให้นโยบำยนี้ใช้กบั บุคคลที่มผี ลต่อกำร
บริหำรงำนของบริษทั ฯ (ตำมทีร่ ะบุในกฎหมำย) และสนับสนุนให้บุคคลเหล่ำนัน้ ใช้นโยบำยนี้
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ผูม้ ีหน้ าที่ให้ข้อมูล (Authorized Spokesperson)
บริษทั ฯ จะสือ่ สำรกับนักลงทุน นักวิเครำะห์ ผูเ้ กีย่ วข้องในกำรลงทุน และผูถ้ อื หุน้ ผ่ำนผูแ้ ทนบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
ได้แก่ ผู้อำนวยกำรทีด่ ูแลหน่ วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้ำที่หลักในกำรติดต่อประสำนงำนกั บนักวิเครำะห์ นัก
ลงทุน และบุคคลอื่นๆ ทีต่ อ้ งกำรข้อมูลทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะของบริษทั ฯ และธุรกรรมใดๆ ทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อบริษทั ฯ
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ และ/หรือรองกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ สำยงำนกำรเงินและบัญชี อำจมอบหมำยให้ผู้บริหำร
ระดับสูง และ/หรือเจ้ำหน้ำทีข่ องบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรให้สมั ภำษณ์และสื่อสำรข้อมูลกับสื่อสำรมวลชนโดยมี
ขอบเขตอยู่ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรปฏิบตั งิ ำน รวมไปถึงกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อมูลทัวๆ
่ ไป และข้อมูลด้ำนกำรเงินใน
อดีต และเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์ อย่ำงไรก็ตำม หน้ำที่ขำ้ งต้นไม่รวมถึงกำรสื่อสำรกับนักวิเครำะห์
หรือ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในกำรลงทุน ทัง้ นี้พนักงำนอื่นจะไม่ได้รบั อนุ ญำตให้ส่อื สำรข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจหรือข้อมูลบริษัทฯ
เป็ นกำรส่วนตัว ยกเว้นผ่ำนหน่วยงำนทีม่ หี น้ำทีเ่ ปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ หรือเป็ นกำรเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์
ทำงธุรกิจภำยใต้สญ
ั ญำกำรไม่เปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น
สารสนเทศที่เปิ ดเผยอย่างสมา่ เสมอ (Regular Information)
สำรสนเทศทีบ่ ริษทั ฯ เปิ ดเผยอย่ำงสม่ำเสมอ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ ฐำนะทำงกำรเงินและรำยงำนของประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และกำรวิเครำะห์ โครงสร้ำงกำรถือหุน้ และกำรจัดกำร ปจั จัยเสีย่ ง
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็ นต้น รวมถึงคณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำทีจ่ ดั ทำรำยงำนเชิงอภิปรำยประกอบใน
รำยงำนประจำปี เพื่อขยำยควำมเรื่องทีส่ ำคัญและยำกทีจ่ ะเข้ำใจและชีแ้ จงนโยบำยที่สำคัญของบริษทั ฯ เกีย่ วกับกำร
จัดกำรควำมเสีย่ งในกำรดำเนินงำนและกำรเงินเพิม่ เติม อีกทัง้ คณะกรรมกำรบริษทั จะจัดให้มกี ำรเปิ ดเผยจำนวนครัง้ ที่
กรรมกำรและ/หรือ กรรมกำรชุดย่อยแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมเปรียบเทียบกับจำนวนครัง้ ของกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั และ/หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยไว้ดว้ ย
สารสนเทศที่มีนัยสาคัญ (Material Information)
บริษทั ฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีม่ นี ัยสำคัญทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนให้แก่พนักงำนทีไ่ ม่ได้รบั อนุ ญำต กลุ่มบุคคล
หรือ บุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สือ่ มวลชนและนักวิเครำะห์) จนกว่ำข้อมูลนัน้ จะได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว กรณี
ทีม่ คี วำมจำเป็ นทำงธุรกิจต้องเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผเู้ กีย่ วข้อง ผูต้ รวจสอบบัญชี Underwriter ธนำคำร ทีป่ รึกษำกฎหมำย
หรือที่ปรึกษำอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินกำรเพื่อให้แน่ ใจว่ำบุคคลดังกล่ำวได้ใช้ควำมระมัดระวังเพื่อเก็บรักษำข้อมูล
ควำมลับไว้ หำกมีขอ้ มูลใดทีไ่ ม่ควรถูกเปิ ดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อสำธำรณชนโดย
ทันที โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกีย่ วกับกำรออกข่ำว และข้อกำหนด
อื่นๆ หรือหำกจำเป็ นบริษทั ฯ จะแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอระงับกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์เป็ นกำร
ชัวครำว
่
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ในบำงสถำนกำรณ์ บริษทั ฯ อำจจะต้องชะลอกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนด้วยเหตุผลทำงธุรกิจ (เช่น ถ้ำเปิ ดเผย
ข้อ มู ล ออกไปจะมีผ ลต่ อ กำรเจรจำต่ อ รองทำงธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ) จนกว่ ำ จะถึง เวลำที่เ หมำะสมที่จ ะเปิ ด เผยต่ อ
สำธำรณชน
ช่วงเวลาก่อนจัดส่งงบการเงิ น (Quiet Period)
บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะหลีกเลีย่ งกำรให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลกำรดำเนินงำนทีม่ ผี ลกระทบต่อรำคำหุน้ หรือ เป็ นประโยชน์
ต่อผู้หนึ่งผูใ้ ดโดยเฉพำะ ในช่วงเวลำก่อนที่จะมีกำรจัดส่งงบกำรเงินให้แก่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริม่
ตัง้ แต่วนั สิน้ สุดไตรมำสจนกระทังบริ
่ ษทั ฯ จะได้แจ้งผลประกอบกำรอย่ำงเป็ นทำงกำรผ่ำนระบบกำรจัดส่งข่ำวของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีทม่ี ปี ระเด็นหรือเหตุกำรณ์ทท่ี ำให้ผลประกอบกำรของ
บริษัทฯ ถูกคำดกำรณ์ค ลำดเคลื่อนอย่ำงมีนัยสำคัญจนส่งผลให้ผู้ท่นี ำข้อมูลไปใช้เกิดควำมเข้ำใจผิดได้ บริษัทฯ จะ
ดำเนินกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทวิ เคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Models and Reports)
บริษัทฯ จะไม่ประเมินความเหมาะสมต่อตัวเลขประมาณการของนักวิเคราะห์ เนื่องจากโมเดล วิธปี ระมาณค่า และ
สมมติฐานทีแ่ ตกต่างกัน แต่จะมุ่งเน้นทาความเข้าใจต่อนักวิเคราะห์ในกรณีทพ่ี บว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจนอาจมี
ผลต่อประมาณการอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบในวงกว้างต่อนักลงทุนทีอ่ ่านบทวิเคราะห์ดงั กล่าว
เว็บเพจนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Webpage)
บริษัทฯ จัดให้มหี น้ำนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) อยู่บนเว็บไซต์หลักของบริษทั ฯ (www.bcpggroup.com)
เพื่อเป็ นช่องทำงหนึ่งให้ผลู้ งทุน และบุคคลทัวไป
่ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ ได้ เช่นเดียวกับนักวิเครำะห์หรือนักลงทุน
สถำบัน โดยบริษทั ฯ จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มทีใ่ ห้เว็บไซต์มคี วำมพร้อมใช้งำน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั
อยู่เสมอ กำรบรรจุขอ้ มูลบนเว็บไซต์อำจมีรปู แบบหรือลักษณะแตกต่ำงจำกข้อมูลทีไ่ ด้เผยแพร่ไปแล้วขึน้ อยู่กบั ข้อจำกัด
ของเว็บไซต์ อย่ำงไรก็ตำมเนื้อหำหลักจะไม่มคี วำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญ
ทรรศนะต่อธุรกิ จและข้อมูลเชิ งประมาณการ (Guidance and Forward-Looking Information)
ในกรณีทม่ี กี ำรแจ้งประมำณกำรผลประกอบกำรระยะสัน้ ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ อำจจัดให้มี
กำรเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่ำวในช่องทำงต่ำงๆ ได้ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมู ลทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ เพิม่ เติมทัง้ แผนงำนปจั จุบนั
แผนกลยุทธ์และกำรประมำณกำรในอนำคต ในส่วนทีเ่ ป็ นข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับอนำคตและไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในอดีตที่
ผ่ำนมำ กำรประมำณกำรที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดโดยใช้สมมติฐำนหลักของผู้บริหำรโดยเทียบเคียงกับสถำนกำรณ์
ปจั จุบนั บนพืน้ ฐำนข้อมูลทีม่ อี ยู่ในขณะนัน้ ๆ ด้วยหลักกำรดำเนินงำนทีต่ ่อเนื่อง ดังนัน้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั ข้อมูลข่ำวสำรจึงควรใช้
วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำ และเข้ำใจว่ำผลกำรดำเนินงำนทีแ่ ท้จริงอำจแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญจำกผลกำรประมำณ
กำรได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ปจั จัยหลำยอย่ำง
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
กรรมกำรพึง ปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ด้ ว ยควำมรับ ผิด ชอบ ระมัด ระวัง ซื่อ สัต ย์ สุ จ ริต และเป็ น ไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมกำรบริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงมีบทบำทในกำรกำกับดูแล
กิจกำรเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ อันนำไปสูค่ วำมเจริญเติบโตอย่ำงยังยื
่ น โดยรับผิดชอบผลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ่อผู้
มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงเป็ นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำร นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษทั ได้จดั ให้มคี ณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อ
กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี โดยทำหน้ำทีเ่ ฉพำะด้ำนช่วยศึกษำกลันกรองงำนของคณะกรรมกำรบริ
่
ษทั อีกด้วย
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
1.

คณะกรรมกำรบริษทั กำหนดให้มกี ำรประชุมอย่ำงสม่ำเสมอ อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ และตำมควำมจำเป็น
โดยมีกำรกำหนดวำระกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำตลอดทัง้ ปี

2.

ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษทั กำหนดให้มหี นังสือนัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมกำรหรือผูแ้ ทนของ
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ ของ
บริษทั ฯ อำจแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธอี ่นื และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ โดยฝ่ำยบริหำรมีหน้ำทีต่ อ้ งให้
สำรสนเทศที่เ หมำะสมและทัน เวลำแก่ ค ณะกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรมีห น้ ำ ที่ดูแ ลให้ม นั ่ ใจว่ ำ
กรรมกำรทัง้ หลำยได้รบั สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องล่วงหน้ ำอย่ำงน้อย 5 วัน เพื่อให้มเี วลำเพียงพอที่จะศึกษำ
พิจำรณำและตัดสินใจอย่ำงถูกต้องในเรื่องต่ำงๆ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั รวมทัง้ ดูแลให้รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั แต่ละครัง้ แล้วเสร็จภำยใน 7 วันหลังกำรประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทั
ได้สอบทำนควำมถูกต้องของรำยละเอียดก่อนกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมในกำรประชุมครัง้ ถัดไป

3.

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั แต่ละครัง้ ควรมีกรรมกำรเข้ำร่วมในทีป่ ระชุมไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวน
กรรมกำรทัง้ หมด ในกำรลงมติควรมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด

4.

กรรมกำรบริษทั ควรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุมทัง้ หมดในแต่ละปี

5.

ประธำนกรรมกำรเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นชอบในกำรจัดเรื่องทีจ่ ะเข้ำวำระกำรประชุม โดยกำรปรึกษำหำรือกับฝ่ำย
บริหำร ทัง้ นี้ฝ่ำยบริหำรจะพิจำรณำคำขอของกรรมกำรบำงท่ำนที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็ นวำระกำร
พิจำรณำในกำรประชุมครัง้ ต่อไป

6.

ประธำนกรรมกำรมีหน้ำทีจ่ ดั สรรเวลำให้อย่ำงเพียงพอทีฝ่ ่ำยบริหำรจะเสนอเอกสำรข้อมูลเพื่อกำรอภิปรำย
และเพียงพอสำหรับคณะกรรมกำรบริษทั ทีจ่ ะอภิปรำยในประเด็นทีส่ ำคัญ

7.

ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรเป็ นผู้กล่ำวสรุปประเด็นสำคัญของวำระกำรประชุมเพื่อกำรพิจำรณำของ
กรรมกำร พร้อมทัง้ สนับสนุ นและเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรแต่ ละคนแสดงควำมคิดเห็ น เพื่อประมวลควำม
คิดเห็นและสรุปเป็ นมติทป่ี ระชุม
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8.

ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระต่ำงๆ กรรมกำรซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ำรณำ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงและต้องไม่
อยู่ในทีป่ ระชุมในวำระดังกล่ำว

9.

กรรมกำรสำมำรถเข้ำถึงและขอสำรสนเทศ คำปรึกษำและบริกำรต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็ นเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ จำกฝำ่ ยบริหำร และสำมำรถขอควำมเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจำกทีป่ รึกษำภำยนอกได้

การประเมิ นผลของคณะกรรมการบริษทั
1.

2.

คณะกรรมกำรบริษทั กำหนดให้มกี ำรจัดทำแบบประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ ทัง้ ในรูปแบบ
ของกำรประเมินตนเองรำยบุคคล (โดยตนเอง) หรือรำยบุคคล (แบบไขว้) และกำรประเมินตนเองรำยคณะ
เพื่อใช้เป็ นกรอบในกำรตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั โดยผล
กำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรนัน้ ฝ่ำยบริหำรจะสรุปผลให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ และ
เผยแพร่ผลสรุปกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษทั ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ
คณะกรรมกำรบริษทั ได้จดั ให้มบี รรทัดฐำนกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงมีหลักเกณฑ์ และทำ
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนเปรียบเทียบกับบรรทัดฐำนเป็ นระยะๆ ตำมทีก่ ำหนด

การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ บริษัทฯ จะคานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กบั บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรม
และธุรกิจที่มขี นาดใกล้เคียงกัน โดยค่า ตอบแทนกรรมการดังกล่าวนัน้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและ
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจทีบ่ ริษัทฯ กาหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความ
มันใจให้
่
แก่ผถู้ อื หุน้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
1.

2.
3.

คณะกรรมกำรบริษทั ได้รบั ค่ำตอบแทนตำมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวได้มี
กำรกำหนดให้อยู่ในระดับทีเ่ ทียบเคียงได้กบั ทีป่ ฏิบตั กิ นั ในอุตสำหกรรม และมีลกั ษณะทีเ่ ชื่อมโยงกับผล
ปฏิบตั งิ ำนของบริษทั ฯ และของกรรมกำรแต่ละคน
กรรมกำรทีไ่ ด้รบั มอบหมำยให้ทำหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ เป็ นพิเศษ (เช่น เป็ นกรรมกำรชุดย่อย) จะ
ได้รบั ค่ำตอบแทนเพิม่ โดยเชื่อมโยงกับระดับควำมรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยนัน้
คณะกรรมกำรบริษัทได้จดั ให้มรี ำยงำนเกี่ยวกับค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลและค่ำตอบแทนของ
ผูบ้ ริหำร ซึง่ รวมถึงกำรเปิ ดเผยค่ำตอบแทนทีก่ รรมกำรและ/หรือผู้บริหำรได้รบั ในกรณีทไ่ี ด้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ไป
ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นบริษทั ย่อยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
ทีด่ ี
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11.2

การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง

11.2.1 การสรรหากรรมการ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน มี ห น้ ำ ที่ ส รรหำบุ ค คลผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ น ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษทั หรือผู้ถอื หุน้ (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรนัน้ บริษัทฯ จะให้ควำมสำคัญกับ
บุคคลที่มคี วำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ มีประวัติกำรทำงำนที่ดี และมีภำวะผู้นำ วิสยั ทัศน์กว้ำงไกล รวมทัง้ มี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติทด่ี ตี ่อองค์กร สำมำรถอุทศิ เวลำให้ได้อย่ำงเพียงพอ อันเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินกิจกำรของบริษทั ฯ นอกจำกนี้ ยังคำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Diversity)
และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมกำรที่ตอ้ งกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทักษะจำเป็ นที่
ยังขำด รวมถึงคุณสมบัตทิ เ่ี หมำะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้ำงของกรรมกำรตำมกลยุทธ์ทำงธุรกิจ
ของบริษัทฯ และจะใช้ฐำนข้อมูลกรรมกำร (Director Pool) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เป็ น
ส่วนประกอบในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ โดยมีกระบวนกำรทีโ่ ปร่งใส สร้ำงควำมมันใจให้
่
แก่ผถู้ อื หุน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้
กำหนดคุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำรบริษทั ไว้ดงั นี้
1.

มีคุณสมบัตทิ ไ่ี ม่ขดั ต่อมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมำตรำ 89/3 แห่ง
พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2.

มีภำวะผูน้ ำ วิสยั ทัศน์กว้ำงไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัตกิ ำรทำงำนทีด่ ี

3.

เป็ นผูท้ ม่ี คี วำมสนใจในกิจกำรของบริษทั ฯ และสำมำรถอุทศิ เวลำให้ได้อย่ำงเพียงพอ

4.

ต้องเป็ นผูท้ ไ่ี ม่ประกอบกิจกำรหรือเข้ำร่วมในกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำร
ของบริษทั ฯ ไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผอู้ ่นื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบก่อนที่
จะมีมติแต่งตัง้

ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้เปิ ดโอกำสให้กรรมกำรและผู้ถือหุน้ มีส่วนร่ วมในกำร
เสนอชื่อกรรมกำรทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมำะสม โดยให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สำมำรถเลือกตัง้ กรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำก ให้ผู้
ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยบุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้
ได้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั กำร
เลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผู้เป็ น
ประธำนในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ ำด
ในกรณีทต่ี ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเนื่องจำกเหตุอ่นื นอกจำกกำรถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษทั
พิจำรณำแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมทีร่ ะบุขำ้ งต้นเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั ครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรทีพ่ น้ จำกตำแหน่ งจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดยบุคคลซึง่
เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนจะอยู่ในตำแหน่ งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมกำรซึง่ ตนแทน ทัง้ นี้ มติกำร
แต่ งตัง้ บุคคลเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมกำรที่ยงั
เหลืออยู่
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11.2.2 การสรรหากรรมการอิ สระ
บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมกำรทัง้ หมดของบริษัท ฯ และมีจำนวนกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 3 คน โดยคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมกำรอิสระเข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษทั
บุคคลที่จะมำทำหน้ ำที่เป็ นกรรมกำรอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยกำรพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจะพิจำรณำจำกคุณวุฒกิ ำรศึกษำ ควำม
เชี่ย วชำญเฉพำะด้ำ น ประสบกำรณ์ ก ำรท ำงำน และควำมเหมำะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อ น ำเสนอต่ อ ที่ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ ต่อไป
ทัง้ นี้ หำกมีกรรมกำรอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจำกตำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษทั อำจแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระ
ที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดข้ำงต้นเข้ำมำดำรงตำแหน่ งแทน โดยกรรมกำรอิสระที่ เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนจะอยู่ใ น
ตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมกำรอิสระทีต่ นแทน
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระ ดังนี้
ก.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ท่เี กี่ยวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย

ข.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่ รึกษำทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือของผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่กี รรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของส่วน
รำชกำรซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ

ค.

ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ นบิดำ มำรดำ
คู่ส มรส พี่น้ อ ง และบุตร รวมทัง้ คู่ส มรสของบุต ร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อย

ง.

ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ ำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
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ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำทีก่ ระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร
กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กยู้ มื ค้ำประกัน กำรให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติกำรณ์อ่นื
ทำนองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือคู่สญ
ั ญำมีภำระหนี้ทต่ี ้องชำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของ
สินทรัพย์ท่มี ีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่ จำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ทัง้ นี้ กำร
ค ำนวณภำระหนี้ ด ัง กล่ ำ วให้เ ป็ น ไปตำมวิธีก ำรค ำนวณมู ล ค่ ำ ของรำยกำรที่เ กี่ย วโยงกัน ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ ำด้วยหลัก เกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ ในกำร
พิจำรณำภำระหนี้ดงั กล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
จ.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี
ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของ
บริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

ฉ.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นทีป่ รึกษำกฎหมำยหรือทีป่ รึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึง่ ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่ เป็ นผู้ถอื หุน้ ทีม่ นี ัย ผู้มอี ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

ช.

ไม่เป็ นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่

ซ.

ไม่ประกอบกิจกำรที่มสี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มนี ัยกับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ว่ นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่ รึกษำ
ที่รบั เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

ฌ.

ไม่ มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ท ำให้ ไ ม่ ส ำมำรถให้ ค วำมเห็ น อย่ ำ งเป็ นอิ สระเกี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น งำนของ
บริษทั ฯ
ภำยหลังได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรอิสระที่มลี กั ษณะเป็ นไปตำม ก. ถึง ฌ. แล้ว กรรมกำรอิสระอำจ
ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ให้ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีกำรตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
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11.2.3 การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดนโยบำยกำรสรรหำตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ และรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ใหญ่ ว่ำหำกมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมำะสม บุคคลภำยนอกหรือบุคคลภำยในสำมำรถเข้ำรับกำรคัดเลือกในตำแหน่งต่ำงๆ นี้ได้
ซึง่ วัตถุประสงค์ของกำรกำหนดเช่นนี้ เพื่อให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของบริษทั ฯ ในช่วงเวลำหนึ่งๆ และเพื่อจัดเตรียม
บุคลำกรภำยในองค์กรให้ปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนในกรณีทก่ี รรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ หรือรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ไม่สำมำรถ
ปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ ง หรือตำแหน่ งว่ำงลงด้วยเหตุอ่นื ใด ตลอดจนลดควำมเสีย่ งหรือผลกระทบ
จำกกำรขำดควำมต่ อเนื่องในกำรบริหำรจัดกำร บริษัทฯ จึงได้มีกำรจัดทำแผนกำรสืบทอดตำแหน่ ง ทัง้ นี้บุคคลที่
เหมำะสมจะถู ก คัด เลือ กโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน (ในกรณี ท่ีบ ริษั ท ฯ มีก ำรแต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนแล้ว) หรือโดยฝ่ำยบริหำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำ
คัดเลือกของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้มกี ำรกำหนดไว้
นอกจำกนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดในกำรคัดเลือกผูด้ ำรงตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ และรองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่ คณะกรรมกำรบริษทั ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรทำหน้ำทีด่ ูแลกำรอบรมและพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถ
ของผู้บริหำรระดับสูง นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังได้วำงแนวทำงกำรพัฒนำเพิม่ เติม โดยให้มกี ำรหมุนเวียน
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของผูบ้ ริหำรระดับสูง เพื่อให้มคี วำมเข้ำใจ มีประสบกำรณ์ และควำมพร้อมในกำรบริหำรองค์กร
โดยรวม ทัง้ นี้ พนักงำนตัง้ แต่ ระดับผู้อำนวยกำรอำวุโสขึ้นไปสำมำรถสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในตำแหน่ งกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่ และรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ได้ หำกมีคุณสมบัตติ ำมเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้

11.3

การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ รวมถึงบริษทั ที่
บริษทั ฯ ถือหุน้ (รวมเรียกว่ำ “บริษทั ร่วมทุน”) โดยบริษทั ฯ ได้กำหนดแนวปฏิบตั ไิ ว้ดงั นี้
1.

บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะมอบหมำยให้ผแู้ ทนของบริษทั ฯ เข้ำดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรในบริษทั ร่วมทุนตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นในแต่ละบริษทั (“กรรมกำรผู้แทนของบริษทั ฯ”) เพื่อทำหน้ำทีก่ ำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุน
ดำเนินกำรสอดคล้องตำมกฎหมำย นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี นโยบำยกำรกำกับดูแ ลกำรดำเนินงำน
ของบริษทั ร่วมทุน รวมถึงนโยบำยอื่นของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ จิ ำรณำเห็นชอบ
บุคคลเป็ นกรรมกำรผูแ้ ทนในบริษทั ร่วมทุน

2.

ในกรณีทน่ี โยบำยฉบับนี้ได้กำหนดให้กำรทำรำยกำรหรือกำรดำเนินกำรใดๆ ซึง่ มีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐำนะ
ทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทร่วมทุน เป็ นเรื่องที่จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรของ
บริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมกำรของบริษทั ฯ จัดให้มกี ำรประชุม
คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ และ/หรือกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อพิจำรณำอนุ มตั เิ รื่องดังกล่ำวก่อนที่
บริษัทร่วมทุนจะจัดประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิกำรทำ
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รำยกำรหรือกำรดำเนินกำรในเรื่องนัน้ ๆ ในกำรนี้ ให้บริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลและปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ขัน้ ตอนและวิธกี ำรทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุ มตั นิ ัน้ ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยบริษัทมหำชน ประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำยหลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกำศข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุ โลม (เท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้ง) อย่ำงครบถ้วนและ
ถูกต้อง
3.

กำรดำเนินกิจกำรของบริษทั ร่วมทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้ กรรมกำรผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละ
บริษัท จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ก่อนออกเสียงลงมติในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ของบริษัทร่ วมทุ น แต่ ละบริษัท (เว้น แต่ ก รณี บริษัทร่ วมทุน ไม่เ ข้ำข่ำ ยเป็ นบริษัท ย่อยหรือบริษัทร่วมของ
บริษทั ฯ ให้กรรมกำรผูแ้ ทนของบริษทั ฯ ออกเสียงลงมติในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ร่วมทุนในเรื่อง
ดังกล่ำวต่อเมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ของบริษทั ฯ ก่อน)
3.1

กำรแต่ งตัง้ หรือเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมกำรในบริษัทร่วมทุนอย่ำงน้ อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บริษทั ในบริษทั ร่วมทุนดังกล่ำว
เว้นแต่นโยบำยฉบับนี้หรือคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ จะได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้กรรมกำรผูแ้ ทน
ของบริษัท ฯ ในบริษัท ร่ ว มทุ น แต่ ล ะบริษัท มีดุ ล ยพินิ จ ในกำรพิจ ำรณำออกเสีย งในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรของบริษัท ร่ ว มทุน ในเรื่อ งที่เ กี่ย วกับ กำรบริห ำรจัด กำรทัวไปและกำรด
่
ำเนิ น ธุรกิจ
ตำมปกติของบริษทั ร่วมทุนได้ตำมแต่ทก่ี รรมกำรรำยดังกล่ำวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั ฯ และบริษทั ร่วมทุน (แล้วแต่กรณี)

3.2

กำรจัดตัง้ นิตบิ ุคคล ร่วมทุนหรือเข้ำเป็ นหุน้ ส่วนกับบุคคลหรือนิตบิ ุคคลอื่นใด

3.3

กำรซือ้ หรือขำยหุน้ กิจกำรหรือทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ

3.4

กำรก่อภำระผูกพันในลักษณะใดๆ ทีจ่ ะมีผลผูกพันหรือส่งผลกระทบต่อบริษทั ร่วมทุนหรือบริษทั ฯ ใน
ระยะยำวหรืออย่ำงมีนยั สำคัญ

3.5

กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทั ร่วมทุนทัง้ หมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญให้แก่บุคคลอื่น

3.6

กำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมำเป็ นของบริษทั ร่วมทุน

3.7

กำรทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกีย่ วกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทั ร่วมทุนทัง้ หมด หรือบำงส่วนทีส่ ำคัญ
กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจ ของบริษทั ร่วมทุน หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน

3.8

กำรแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ ของบริษทั ร่วมทุน ซึง่ มีสถำนะเป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษทั ฯ

3.9

กำรเพิม่ หรือลดทุนของบริษทั ร่วมทุน หรือกำรออกหุน้ กู้
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3.10 กำรควบหรือเลิกบริษทั ร่วมทุน
3.11 กำรก ำหนดนโยบำยของบริษัทร่ วมทุ น ซึ่ง มีสถำนะเป็ น บริษัทย่ อยของบริษัทฯ ที่แ ตกต่ ำ งไปจำก
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผลของบริษทั ฯ
3.12 กำรจ่ำยเงินปนั ผลประจำปี ของบริษทั ร่วมทุนซึง่ มีสถำนะเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ทีแ่ ตกต่ำงไปจำก
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผลทีบ่ ริษทั ร่วมทุนแต่ละบริษทั กำหนดไว้
3.13 กำรอนุ มตั งิ บประมำณประจำปี ของบริษทั ร่วมทุนซึง่ มีสถำนะเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เว้นแต่ เป็ น
กรณีทไ่ี ด้กำหนดไว้ในอำนำจอนุมตั แิ ละดำเนินกำร (Delegation of Authority) ของบริษทั ฯ
3.14 กำรแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษทั ร่วมทุนซึง่ มีสถำนะเป็ นบริษทั ย่อยของบริษัทฯ เฉพำะกรณีทผ่ี สู้ อบ
บัญชีดงั กล่ำวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงำนสอบบัญชีทเ่ี ป็ นสมำชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ใน
เครือข่ำยเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
4.

กำรทำรำยกำรหรือกำรดำเนินกำรใดๆ ของบริษัท ร่วมทุนซึ่งมีสถำนะเป็ นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ (“บริษัท
ย่อย”) ที่ระบุไว้ภำยใต้ขอ้ 4 นี้ หรือกำรดำเนินกำรในกรณีอ่นื ใดของบริษทั ย่อยที่เข้ำข่ำยหรือเป็ น กำรได้มำ
หรือจำหน่ ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ หรือรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ จะส่งผลให้ บริษทั ฯ มีหน้ำที่ต้องขออนุ มตั ทิ ป่ี ระชุม
คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ เปิ ดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) มีหนังสือเวียน
ถึงผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ขออนุมตั ทิ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ หรือขออนุมตั ติ ลท. ตำมกฎหมำย บริษทั ย่อย
จะเข้ำทำรำยกำรหรือดำเนินกำรนัน้ ได้เมื่อได้รบั อนุ มตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ และ/หรือที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และ/หรือ ตลท. (แล้วแต่กรณี) เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
4.1

กรณีทบ่ี ริษทั ย่อยตกลงเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ หรือรำยกำรทีเ่ กีย่ วกับกำร
ได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดงั ต่อไปนี้

(ก) กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกร้องทีม่ ตี ่อผูท้ ก่ี ่อควำมเสียหำย
แก่บริษทั ย่อย

(ข) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ค) กำรซือ้ หรือกำรรับโอนกิจกำรของบริษทั อื่นมำเป็ นของบริษทั ย่อย

4.2

(ง)

กำรเข้ำทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกีย่ วกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือบำงส่วน
ที่สำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัทย่อย หรือกำรรวมกิจกำรของ
บริษทั ย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน

(จ)

กำรเช่ำ หรือให้เช่ำซือ้ กิจกำรหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือส่วนทีม่ สี ำระสำคัญ

กำรกู้ยมื เงิน กำรให้กู้ยมื เงิน กำรให้สนิ เชื่อ กำรค้ำประกัน กำรทำนิติกรรมผูกพันบริษทั ย่อยให้ต้อง
รับภำระทำงกำรเงินเพิม่ ขึน้ หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นใน
จำนวนทีม่ นี ยั สำคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
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5.

4.3

กำรเลิกกิจกำรของบริษทั ย่อย

4.4

รำยกำรอื่นใดทีไ่ ม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษทั ย่อยและเป็ นรำยกำรทีจ่ ะมีผลกระทบต่อบริษทั ย่อย
อย่ำงมีนยั สำคัญ

กำรทำรำยกำรหรือกำรเกิดเหตุ กำรณ์ บำงกรณีของบริษัท ร่วมทุนซึ่งมีสถำนะเป็ นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ
(“บริษทั ย่อย”) อำจทำให้บริษทั ฯ มีหน้ำทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ดังนัน้ กรรมกำรผูแ้ ทนของบริษทั ย่อยดังกล่ำวมีหน้ำทีแ่ จ้งมำยังฝำ่ ยกำกับองค์กรของบริษทั ฯ ในทันทีทท่ี รำบ
ว่ำบริษทั ย่อยมีแผนจะเข้ำทำรำยกำรหรือเกิดเหตุกำรณ์ภำยใต้ขอ้ 5 นี้
5.1

บริษทั ย่อยมีกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อย เช่น ซือ้ ขำย ลงทุนหรือยกเลิก กำร
ลงทุน กำรโอนหรือ กำรรับโอน กำรได้หรือสละสิทธิซ่งึ สิทธิกำรเช่ำ ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ กิจกำร
หลักทรัพย์อ่นื ๆ เป็ นต้น ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงสินค้ำหรือวัตถุดบิ ในกำรประกอบธุรกิจ

5.2

บริษทั ย่อยมีกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน เช่น กำรทำรำยกำรกับผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษทั ฯ รวมถึงผูเ้ กีย่ วข้องและญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว เป็ นต้น

5.3

บริษทั ย่อยมีกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ เงินลงทุนในบริษทั อื่น ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั อื่ นนัน้ มีสภำพหรือ
สิน้ สภำพในกำรเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ย่อยนัน้

5.4

บริษทั ย่อยมีกำรเข้ำร่วมทุนหรือยกเลิกกำรเข้ำร่วมทุนกับบริษทั อื่น ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของทุนชำระแล้ว
ของบริษทั ทีเ่ ข้ำร่วมทุน

5.5

บริษัท ย่ อ ยมีก ำรออกผลิต ภัณฑ์ใ หม่ ท่ีส ำคัญ กำรพัฒ นำที่ส ำคัญ เกี่ย วกับ ทรัพ ยำกร เ ทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ และตลำด หรือกำรค้นพบทีส่ ำคัญเกีย่ วกับทรัพยำกรธรรมชำติ

5.6

บริษทั ย่อยมีกำรกูย้ มื เงินหรือมีกำรออกตรำสำรหนี้เป็ นจำนวนทีม่ นี ยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำน

5.7

บริษัท ย่ อ ยมีข้อ พิพ ำทที่สำคัญ ที่มีผ ลกระทบเกี่ย วกับ กำรดำเนิ น งำนของบริษัท ฯ เช่ น ข้อ พิพ ำท
เกีย่ วกับแรงงำน ผูร้ บั เหมำช่วง หรือผูข้ ำยสินค้ำให้บริษทั ฯ

5.8

บริษทั ย่อยมีขอ้ พิพำททำงกฎหมำยทีส่ ำคัญ

5.9

บริษทั ย่อยมีกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญในโครงกำรจ่ำยลงทุน

5.10 บริษัทย่อยมีกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์อ่นื หรือมีกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศเกีย่ วกับ
หลักทรัพย์ซง่ึ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์อ่นื
5.11 บริษทั ย่อยมีกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรบัญชีทส่ี ำคัญ
5.12 บริษทั ย่อยเลิกกิจกำร
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5.13 บริษทั ย่อยมีกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ ทีส่ ำคัญของบริษทั ย่อยโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระเพื่อเปิ ดเผยต่อ
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูล้ งทุนทัวไป
่ ซึง่ บริษทั ฯ มีหน้ำทีแ่ จ้งและส่งรำยงำนกำรประเมินรำคำให้ตลท. ด้วย
5.14 บริษทั ย่อยให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บุคคลอื่นเป็ นจำนวนทีม่ นี ัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผล
กำรดำเนินงำน ซึง่ มิใช่ธุรกิจปกติหรือแนวปฏิบตั ใิ นกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษทั ย่อย ยกเว้น
เป็ นกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษทั ร่วม หรือตำมระเบียบกำรสงเครำะห์
พนักงำน
5.15 บริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันตำมนิติกรรมเกี่ยวกับกำรรับควำม
ช่ ว ยเหลือทำงกำรเงิน หรือ กำรออกตรำสำรหนี้ ซึ่ง มีมูลค่ำตัง้ แต่ ร้อยละ 5 ของสิน ทรัพย์รวมของ
บริษัทฯ ที่ปรำกฏในงบกำรเงินหรืองบกำรเงินรวมล่ำสุด ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ แนวทำงในกำรแก้ไข
เหตุดงั กล่ำว
5.16 กรณีใดๆ ทีม่ หี รือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หลักทรัพย์หรือต่อกำรตัดสินใจในกำรลงทุน
หรือต่อกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ เช่น ประสบควำมเสียหำย
อย่ำงร้ำยแรง หยุดประกอบกิจกำรทัง้ หมดหรือบำงส่วน เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจ เป็ นต้น
5.17 กรณีใดๆ ทีท่ ำให้บริษทั ฯ มีหน้ำทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสำรสนเทศตำมกฎหมำย
6.

คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ จะต้องดำเนินกำรให้บริษทั ร่วมทุนทีม่ สี ถำนะเป็ นบริษทั ย่อย (“บริษทั ย่อย”) มีระบบ
ควบคุมภำยใน ระบบบริหำรควำมเสี่ยง และระบบป้องกันกำรทุจริต รวมทัง้ กำหนดให้มมี ำตรกำรในกำร
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีเ่ หมำะสม มีประสิทธิภำพและรัดกุมเพี ยงพอทีท่ ำให้
มันใจได้
่
ว่ำกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็ นไปตำมนโยบำยของบริษทั ฯ รวมถึง
กฎหมำยและประกำศ เรื่อง กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ
หลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่ำงแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตำมให้บริษทั
ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมเปิ ดเผยข้อมูล กำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน และ/หรือ รำยกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ ทรัพย์ และ/หรือรำยกำรทีม่ ีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษทั ฯ และกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ให้เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ในกำรกำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมตำมทีก่ ำหนดไว้ในนโยบำยฉบับ
นี้ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

7.

กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ มีหน้ำทีก่ ำกับดูแลและดำเนินกำรให้กรรมกำรผูแ้ ทนในบริษัทร่วมทุนแต่ละ
บริษัทกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทร่วมทุน โดยกรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทจะมี
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบทีส่ ำคัญ ได้แก่
7.1

กรรมกำรผูแ้ ทนในบริษทั ร่วมทุนต้องปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริษทั ร่วมทุน ตลอดจนมติคณะกรรมกำรของบริษัท ร่วมทุน และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยควำม
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ซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty) ควำมระมัดระวัง (Duty of Care) มีควำมรับผิดชอบ (Accountability)
และมีจริยธรรม (Ethic)
7.2

กรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องดำเนินกำรติดตำม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็ น เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนของบริษทั ร่วมทุนเป็ นไปตำมสัญญำและกฎระเบียบต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

7.3

กรรมกำรผู้แทนในบริษทั ร่วมทุนต้องติดตำมและรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ
ของบริษทั ร่วมทุน ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ร่วม
ทุ น ตลอดจนกำรได้มำหรือ จำหน่ ำ ยไปซึ่งทรัพย์สนิ ที่มีนัยสำคัญ ของบริษัทร่ วมทุน อย่ำ งต่ อเนื่อง
รวมถึงให้คำแนะนำทีจ่ ำเป็ น เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรดำเนินงำนของบริษทั ร่วมทุนเป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่
กำหนด และสำมำรถจัดกำรอุปสรรคปญั หำทีอ่ ำจเกิดขึน้ ได้อย่ำงทันเวลำและเหมำะสม โดยรำยงำน
เรื่องดังกล่ำวให้แก่บริษทั ฯ ทรำบโดยครบถ้วนถูกต้องภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด

7.4

ในกรณีทเ่ี ป็ นบริษทั ร่วมทุนทีม่ สี ถำนะเป็ นบริษทั ย่อย (“บริษทั ย่อย”) กรรมกำรผูแ้ ทนในบริษทั ย่อยต้อง
พิจ ำรณำ ติด ตำม ให้ค ำแนะน ำที่จำเป็ น แก่ บ ริษัท ย่อ ย รวมถึง จัด ให้มีร ะบบกำรควบคุ มภำยในที่
เหมำะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันกำรทุจริตทีอ่ ำจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย รวมทัง้ ควร
จัดให้มรี ะบบกำรทำงำนทีช่ ดั เจน มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ในกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อแสดงได้ว่ำ
บริษทั ย่อยมีระบบเพียงพอในกำรเปิ ดเผยข้อมูล กำรทำรำยกำรทีม่ นี ัยสำคัญตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนด
ได้อย่ำงต่อเนื่องและน่ ำเชื่อถือ และมีช่องทำงให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ และ/หรือกรรมกำร
ของบริษัทย่อยสำมำรถได้รบั ข้อมูลของบริษัทย่อย ในกำรติดตำมดูแลผลกำรดำเนินงำนและฐำนะ
กำรเงิน กำรทำรำยกำรระหว่ำงบริษทั ฯ กับกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ กำรทำรำยกำรระหว่ำง
บริษทั ย่อยกับกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อย และกำรทำรำยกำรทีม่ นี ัยสำคัญของบริษทั ฯ ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ต้องจัดให้มกี ลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดังกล่ำวในบริษทั ฯ โดยให้
มีทมี งำนผูต้ รวจสอบภำยในและกรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มี
กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบงำนดัง กล่ ำ วให้ก รรมกำรและผู้บ ริห ำรของบริษัท ฯ และ/หรือ
กรรมกำรของบริษทั ย่อย เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยมีกำรปฏิบตั ติ ำมระบบงำนที่
จัดทำไว้อย่ำงสม่ำเสมอ

7.5

กรรมกำรผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องพิจำรณำ ติดตำม และดำเนินกำรที่จำเป็ นในกำรจัดให้มีกำร
ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและแผนงำนทีส่ ำคัญต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ร่วม
ทุน ให้เป็ นปจั จุบนั และเหมำะสมกับสภำพธุรกิจอย่ำงสม่ำเสมอ

7.6

กรรมกำรผูแ้ ทนในบริษทั ร่วมทุนต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทรำบเกีย่ วกับสถำนกำรณ์กำร
ดำเนินธุรกิจและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ร่วมทุน แผนกำรประกอบธุรกิจ กำรขยำยธุรกิจ โครงกำร
ลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเข้ำร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่น ๆ ต่อบริษทั ฯ อย่ำงสม่ำเสมอ

7.7

กรรมกำรผูแ้ ทนในบริษทั ร่วมทุนต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสำรทีเ่ กีย่ วด้วยกำรดำเนินงำนให้กบั บริษทั ฯ
เมื่อได้รบั กำรร้องขอตำมเหมำะสม
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7.8

กรรมกำรผูแ้ ทนในบริษทั ร่วมทุนต้องชีแ้ จงหรือส่งเอกสำรประกอบแก บริษทั ฯ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ตรวจ
พบประเด็นทีม่ นี ยั สำคัญใด ๆ

8.

คณะกรรมกำรของบริษทั ร่วมทุนอำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรก็ได้ ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจดังกล่ำวจะไม่รวมถึงกำรมอบอำนำจหรือกำร
มอบอำนำจช่วงทีท่ ำให้กรรมกำรหรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนุมตั ริ ำยกำรทีต่ นเองหรือบุคคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
และ/หรือบริษทั ร่วมทุน

9.

บริษทั ฯ จะกำหนดแผนงำนและดำเนินกำรทีจ่ ำเป็ น เพื่อทำให้มนใจได้
ั่
ว่ำบริษทั ร่วมทุนทีม่ สี ถำนะเป็ นบริษทั
ย่อย (“บริษทั ย่อย”) มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน รวมถึงข้อมูลต่ำงๆ ที่
ต้องเปิ ดเผยแก่หน่ วยงำนกำกับดูแลและหน่ วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภำยนอก รวมถึง
สำธำรณชน ทีม่ คี วำมถูกต้อง ครบถ้วน และน่ำเชื่อถือ

10.

ในกรณีท่บี ริษัทร่วมทุนมีควำมจำเป็ นต้องเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทฯ โดยผ่ำนทำงกรรมกำรผูแ้ ทนในบริษัทร่วมทุน จะติดตำมให้บริษทั ร่วมทุน
เข้ำทำรำยกำรด้วยควำมโปร่งใสและเป็ นธรรม รวมถึงเพื่อให้บริษทั ฯ สำมำรถปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วย
กำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันและรำยกำรได้มำ/จำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ ซึง่ กำหนดโดยหน่วยงำนกำกับดูแลที่
เกีย่ วข้องอย่ำงเคร่งครัด

11.

ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน ลูกจ้ำงหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย รวมถึง
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะของบุคคลดังกล่ำวใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยของ
บริษัทฯ ทัง้ ที่ได้มำจำกกำรกระทำตำมหน้ำทีห่ รือทำงอื่นทำงใดที่มหี รืออำจจะมีผลกระทบเป็ นนัยสำคัญต่อ
บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่ืน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รบั
ผลตอบแทนหรือไม่กต็ ำม

12.

กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มคี วำมเกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะกระทำธุรกรรมกับ
บริษทั ฯ ได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่ำว ได้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
และ/หรือ บริษทั ย่อย (แล้วแต่กรณี) ตำมแต่ขนำดรำยกำรทีค่ ำนวณได้โดยนำหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในประกำศ
รำยกำรที่เกีย่ วโยงกัน และหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องของสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมำใช้โดยอนุโลม ทัง้ นี้ เว้นแต่เป็ นกำรทำธุรกรรมทีเ่ ป็ นข้อตกลงทำง
กำรค้ำในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทัวไปในสถำนกำรณ์
่
เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรอง
ทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มคี วำมเกี่ยวข้อง
แล้ว แต่ กรณี และเป็ น ข้อ ตกลงทำงกำรค้ำที่ ได้รบั อนุ มตั ิจ ำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือ เป็ น ไปตำม
หลักกำรทีค่ ณะกรรมกำรของบริษทั ฯ อนุมตั ไิ ว้แล้ว
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13.

บริษทั ฯ จะต้องดำเนินกำรให้กรรมกำรผู้แทนในบริษทั ร่วมทุนเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตำมที่
บริษัทฯ กำหนดในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ร่วมทุน ในกำรพิจำรณำวำระทีม่ สี ำระสำคัญต่อกำร
ประกอบธุรกิจของบริษทั ร่วมทุนทุกครัง้

การดาเนิ นการของบริษทั ฯ ในการกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
1.

บริษทั ฯ ได้ประกำศใช้นโยบำยกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมและดำเนินกำรให้
ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ทีไ่ ปปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นกรรมกำรผูแ้ ทนของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ลงนำม
รับทรำบหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบทีร่ ะบุไว้ในนโยบำยดังกล่ำว

2.

บริษัท ย่อยทัง้ หมดได้แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีซ่งึ อยู่ในสังกัดสำนักงำนสอบบัญชีท่เี ป็ นสมำชิกเต็มรูปแบบ (full
member) ในเครือข่ำยเดียวกับบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ

11.4

การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั ฯ มีนโยบำยและวิธกี ำรกำกับดูแลกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ ในกำรนำข้อมูลภำยใน
ของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน โดยบริษทั ฯ ได้กำหนดแนวปฏิบตั ไิ ว้
ดังนี้
1. บริษัทฯ จะให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือ
กำรเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ เกีย่ วกับหน้ำทีใ่ นกำรรำยงำนกำรถือครอง รำยงำนกำร
เปลีย่ นแปลงกำรถือครอง และกำรรำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ ำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยตนเอง คู่สมรส
และบุ ต รที่ย ัง ไม่บรรลุ นิ ติภำวะ ต่ อ สำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพย์และตลำดหลัก ทรัพ ย์ ตำม
หลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไข
เพิม่ เติม)
2.

กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินทีเ่ ป็ นระดับ
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ จัดทำและเปิ ดเผยรำยงำนกำร
ถือครองหลักทรัพย์ รำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือครอง และรำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ ำยหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ต่ อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) และจัดส่งสำเนำ
รำยงำนนี้ให้แก่บริษทั ฯ ในวันเดียวกับวันทีส่ ่งรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลัก ทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์
3. กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินทีเ่ ป็ นระดับ
ผู้จดั กำรฝ่ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ และผู้ปฏิบตั งิ ำนทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมูลภำยในเกีย่ วกับงบกำรเงิน
ฐำนะกำรเงินหรือผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลภำยในอื่นที่เป็ นสำระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำร
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เปลีย่ นแปลงรำคำหลักทรัพย์จะต้องระงับกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงเวลำก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบ
กำรเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริษัทฯ จนกว่ำบริษัทฯ จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่ อ
สำธำรณชนแล้ว โดยบริษทั ฯ จะแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ ง
ระดับ บริห ำรในสำยงำนบัญ ชีห รือ กำรเงิน ที่เ ป็ น ระดับ ผู้จ ัด กำรฝ่ำ ยขึ้น ไปหรือ เทีย บเท่ ำ งดกำรซื้อ ขำย
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เป็ นเวลำอย่ำงน้อย 1 เดือนล่วงหน้ำก่อนกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชน และควรรอ
คอยอย่ำงน้อย 3 วัน ภำยหลังกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ น
สำระสำคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
4. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ ใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั ฯ ทีม่ หี รืออำจมีผลกระทบต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่ อสำธำรณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มำใน
ตำแหน่ งหรือฐำนะเช่นนัน้ มำใช้เพื่อกำรซือ้ หรือขำยหรือเสนอซือ้ หรือเสนอขำย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ
หรือขำย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขำยซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อ่นื (ถ้ำมี) ของบริษัทฯ ไม่ว่ำทั ้งทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมทีอ่ ำจจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริษทั ฯ ไม่ว่ำทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวจะ
ทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนัน้ ออกเปิ ดเผยเพื่อให้ผอู้ ่นื กระทำดังกล่ำว โดยตน
ได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ ำม
5.

6.

7.

ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ หรืออดีตกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เปิ ดเผย
ข้อมูลภำยใน หรือควำมลับของบริษทั ฯ ตลอดจนข้อมูลควำมลับของคู่คำ้ ของบริษทั ฯ ทีต่ นได้รบั ทรำบจำกกำร
ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้บุคคลภำยนอกรับทรำบ แม้ว่ำกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหำยแก่บริษทั ฯ
และคู่คำ้ ของบริษทั ฯ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน มีหน้ำทีเ่ ก็บรักษำ
ควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบริษทั ฯ และมีหน้ำทีใ่ นกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์
กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เท่ำนัน้ ทัง้ นี้ ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ นำควำมลับ
และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบริษทั ฯ ไปแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
และไม่ว่ำจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กต็ ำม
กำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝื นนำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ ส่วนตน โดยเริ่มตัง้ แต่ กำร
ตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่ำจ้ำง พักงำนชัวครำวโดยไม่
่
ได้รบั ค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำน เท่ำที่กฎหมำย
อนุญำตให้ทำได้ ซึง่ กำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระทำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนัน้ ๆ

นอกจำกนี้ เนื่ อ งจำกบริ ษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตั ง้ ดร. อนุ ส รณ์ แสงนิ่ ม นวล เป็ น ที่ ป รึ ก ษำอำวุ โ สของคณะ
กรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน เพื่อให้คำปรึกษำในด้ำนต่ำงๆ ตำมที่ต้องกำร ซึ่งที่ปรึกษำดังกล่ำวจะเข้ำร่วม
ประชุมในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุนเป็ นประจำ จึงอำจทำให้ท่ปี รึกษำดังกล่ำวสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลภำยในของบริษทั ฯ ทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนได้
ดังนัน้ เพื่อเป็ นกำรดูแลเรื่องกำรนำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษทั ฯ ทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน
ไปเปิ ดเผยหรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่ก็
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ตำม รวมถึงกำรดูแลเรื่องกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยใช้ขอ้ มูลภำยใน บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรให้ทป่ี รึกษำ
อำวุโสของคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน ลงนำมรับ รองว่ำ ตนเองรับ ทรำบและยืน ยัน กำรปฏิบตั ติ ำม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงจะดำเนินกำรให้ทป่ี รึกษำอำวุโสของคณะ
กรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะจัดทำและเปิ ดเผยรำยงำนกำรถือ
ครองหลักทรัพย์ รำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ และรำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ ำยหลักทรัพย์ ของ
บริษ ทั ฯ ต่อ เลขำนุ ก ำรบริษ ทั ภำยหลัง จำกที่ห ลัก ทรัพ ย์ของบริษัท ฯ เข้ำ จดทะเบีย นในตลำดหลัก ทรัพย์ฯ ทัง้ นี้
เลขำนุ กำรบริษทั จะนำเสนอรำยงำนดังกล่ำวต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ โดยหำกทีป่ รึกษำอำวุโส
ของคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะมีกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ในช่วงเวลำที่กำหนดห้ำมซื้อขำย คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำแจ้งต่อสำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อ
ดำเนินกำรต่อไป

11.5

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี

สำหรับงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผสู้ อบ
บัญชีคอื บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับกำรสอบบัญชีงบกำรเงิน (Audit fee) เป็ นจำนวนเงินรวม
1.31 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็ นค่ำสอบบัญชีของบริษทั ฯ จำนวน 0.75 ล้ำนบำท และค่ำสอบบัญชีของบริษทั ย่อยจำนวน
0.56 ล้ำนบำท และสำหรับค่ำบริกำรอื่น (Non-audit fee) เป็ นจำนวนเงินรวม 1.58 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็ นค่ำบริกำรอื่น
ของบริษทั ฯ จำนวน 0.83 ล้ำนบำท และค่ำบริกำรอื่นของบริษทั ย่อยจำนวน 0.75 ล้ำนบำท
สำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผสู้ อบ
บัญชีคอื บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับกำรสอบบัญชีงบกำรเงิน (Audit fee) เป็ นจำนวนเงินรวม
0.31 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็ นค่ำสอบบัญชีของบริษทั ฯ จำนวน 0.20 ล้ำนบำท และค่ำสอบบัญชีของบริษทั ย่อยจำนวน
0.11 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ำย
ค่ำตอบแทนให้แก่ผสู้ อบบัญชีคอื KPMG AZSA LLC สำหรับกำรสอบบัญชีงบกำรเงิน (Audit fee) ของบริษทั ย่อยของ
บริษทั ฯ ในประเทศญีป่ นุ่ เป็ นจำนวน 5.00 ล้ำนเยน
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