นโยบายการกํากับ ดูแ ลกิจ การทีดี
บริ ษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊ าส จํากัด (“บริ ษัทฯ”) ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแล
กิ จ การที) ดี ว่าเป็ นสิ) งสํ าคัญ ที) จ ะช่วยส่ง เสริ ม การดํ าเนิ นงานของบริ ษัทฯ ให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพ และมี การ
เจริ ญเติบโตอย่างยัง) ยืน ซึ)งจะนําไปสู่ประโยชน์สงู สุดต่อผู้มีส่วนเกี) ยวข้ องทุกฝ่ าย ตังแต่
9 พนักงาน ผู้ลงทุน
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียอื)นๆ ดังนัน9 คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ จดั ทํานโยบายการกํ ากับดูแลกิจการที)ดี
ขึ น9 โดยครอบคลุม เนื อ9 หาหลัก การสํ า คัญ ตัง9 แต่โ ครงสร้ าง บทบาทหน้ า ที) และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริ หารงานของผู้บริ หารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
เพื)อเป็ นแนวทางในการบริ หารองค์กร ทําให้ เกิดความเชื)อมัน) ว่าการดําเนินงานใดๆ ของบริ ษัทฯ จะกระทํา
ด้ วยความเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
ทังนี
9 9 คณะกรรมการ และคณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จะยึดมั)นในหลักการดําเนินธุรกิ จด้ วยความ
มุ่งมั)นและซื) อสัตย์ สุจ ริ ต โดยมี การกํ าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิ บตั ิที)กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานยึดถือในการปฏิบตั ิหน้ าที)ตามความรับผิดชอบเพื)อให้ มีการผลักดันให้ เกิดวัฒนธรรมในการกํากับ
ดูแลขึ 9นอย่างต่อเนื)อง และเป็ นรากฐานการเติบโตที)ยงั) ยืน สร้ างมูลค่าให้ แก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทุกท่าน เพื)อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของคณะกรรมการบริ ษัท ที)ได้ วางโครงสร้ างองค์กรให้ มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานได้ อย่างชัดเจน ซึ)งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที)ดี ภายใต้ ระเบียบปฏิบตั ิของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นโยบายฉบั บ นี ผ9 ่ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที) ดี และ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รั บอนุมัติจ ากที) ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครั ง9 ที) 9/2560 เมื) อ วันที)
14 ธันวาคม 2560 ทังนี
9 9 ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั 9 วนั ที) 14 ธันวาคม 2560 เป็ นต้ นไป

(นายพรวุฒิ สารสิน)
ประธานกรรมการบริ ษัท
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หลัก การ และนโยบายการกํากับ ดูแ ลกิจ การ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ให้ ความสํ าคัญต่อการปฏิ บตั ิตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที) ดี โดยได้
ตระหนักถึงบทบาท และหน้ าที)ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริ หารในการสร้ างเสริ มให้
เกิดการกํากับดูแลกิจการที)ดี เพื)อเพิ)มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ ความเชื)อมัน) ให้ แก่
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที)เกี)ยวข้ องทุกฝ่ าย ด้ วยการบริ หารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่ งใส จึงได้ มีการ
กํ าหนดนโยบายสนับสนุนการกํ ากับดูแลกิ จการ โดยครอบคลุมหลักการสํ าคัญตามหลักการกํ ากับดูแล
กิจการที)ดี ใน 5 หมวด ดังนี 9
1.

สิท ธิข องผู้ถ ือ หุ้น
หลัก การ : ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในฐานะเป็ นเจ้ าของบริ ษัทฯ โดยมีสิทธิพื 9นฐานตามที)กฎหมายได้
กําหนดไว้ และมีสิทธิในเรื) องต่างๆ ที)สมควรได้ รับในฐานะผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน
ทุกราย โดยได้ แต่งตังกรรมการให้
9
ทําหน้ าที)แทน
การปฏิบ ัต ิข องบริ ษัท ฯ : คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับการแต่งตังจากผู
9
้ ถือหุ้น ซึ)งจะให้ ความสําคัญ
ในการที) ผ้ ูถือหุ้นจะต้ องได้ รั บสิ ทธิ ต่างๆ ที) ส มควร รวมถึง ได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทฯ อย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื)อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื) อง คณะกรรมการ
บริ ษัทจึงกําหนดนโยบายดังนี 9
1.1)

สิทธิพื 9นฐานตามที)กฎหมายกําหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ดังนี 9
- สิทธิในการซื 9อ ขาย หรื อโอนหลักทรัพย์ที)ตนถืออยู่ โดยมีนายทะเบียนหุ้นที)มีมาตรฐาน
และได้ รับการยอมรับจากหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ
- สิทธิในการได้ รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษัทฯ / เงินปั นผลอย่างเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการได้ รับการปฏิบตั ทิ ี)เท่าเทียมกันในการรับซื 9อหุ้นคืนโดยบริ ษัทฯ
- สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิ ท ธิ ใ นการที) จ ะอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนกรรมการทุ ก รู ป แบบเป็ นประจํ า ทุ ก ปี โดย
คณะกรรมการบริ ษัทจะนําเสนอถึงนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์
การให้ คา่ ตอบแทนสําหรับกรรมการแต่ละตําแหน่ง
- สิทธิในการแต่งตังผู
9 ้ สอบบัญชีและอนุมตั คิ า่ ตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็ นประจําทุกปี
- สิทธิ ในการแต่งตังกรรมการบริ
9
ษัทที)ออกตามวาระ ซึ)งจะเสนอชื)อกรรมการที)จะเสนอ
แต่งตังเป็
9 นการล่วงหน้ า โดยจะเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
- สิทธิในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นตามกฏเกณฑ์ที)กฎหมายกําหนดไว้

1.2)

สิทธิ ในการรั บทราบข้ อมูลหรื อข่าวสารต่างๆ ที)สําคัญของบริ ษัทฯ โดยผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซท์ของบริ ษัทฯ ซึง) สะดวกและรวดเร็ วที)สดุ
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1.3)

สิทธิ ในการเสนอวาระก่อนเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น
เสนอวาระที)ต้องการนําเข้ าที)ประชุมหรื อคําถามที)ต้องการให้ ตอบในที)ประชุมผู้ถือหุ้น ได้
เป็ นการล่วงหน้ า ผ่านช่องทางต่างๆ ที)บริ ษัทฯ กํ าหนดไว้ เช่น Website, Email, โทรศัพท์
หรื อจดหมาย เป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนสิน9 งวดปี บญ
ั ชี โดยเลขานุการ
บริ ษัทจะกลัน) กรองข้ อเสนอของผู้ถือหุ้นเบื 9องต้ น เพื)อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทให้
พิจารณา และจะมี การแจ้ งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที) เสนอเรื) องดังกล่าวเพื) อ
ทราบ ในกรณี ที)คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบกับเรื) องที)ผ้ ถู ื อหุ้นเสนอ ก็จะบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

1.4)

สิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที) กําหนดไว้ เพื) อให้
ผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาเรื) องที)สําคัญตามที)กฎหมายกําหนด หรื อเรื) องที)อาจมีกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะจัดทําหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ที)กําหนด วัน
เวลา สถานที)จดั ประชุม และวาระการประชุมอย่างชัดเจน พร้ อมจัดทําเอกสารประกอบ
วาระการประชุม เช่น ผลการดําเนินงาน นโยบายการบริ หารงานด้ านต่างๆ การกํากับดูแล
กิจการ รายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ โดยจะแจ้ งและเผยแพร่ รายละเอียดทังหมดผ่
9
าน
ช่องทาง Website ของบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื)อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
และศึก ษาข้ อมูล ในเรื) องต่างๆ ก่ อนการประชุม นอกจากนี ย9 ัง เปิ ด ให้ ผ้ ูถือ หุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดข้ อมูลระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ได้ อย่างสะดวก และครบถ้ วน และจะส่ง
หนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม เป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 หรื อ 14 วันก่อนวันประชุม
ตามวาระที)กฎหมายกําหนด เพื)ออํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นที)ไม่ได้ รับทราบข้ อมูล
จาก Website ของบริ ษัทฯ รวมถึงจะโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน
ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม หรื อหากต้ องลงมติพิเศษจะโฆษณาไม่น้อย
กว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม

1.5)

สิทธิที)จะได้ รับความเป็ นอิสระและตรวจสอบในการออกเสียงลงคะแนน โดยบริ ษัทฯ จะจัด
ให้ มี ผ้ ูต รวจสอบการนับ คะแนนเสี ย งที) เ ป็ น อิ ส ระ ซึ) ง อาจเป็ น ผู้ ส อบบัญ ชี ที) ป รึ ก ษา
กฎหมาย หน่วยงานกํากับดูแล หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงจัดให้ มีระบบลงทะเบียนแบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E–Registration) เพื) อ ความสะดวกรวดเร็ ว ในการลงทะเบี ยน และใช้
โปรแกรมการนับคะแนนและแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-voting) เป็ นเครื) องมือช่วยนับ
คะแนน ซึ)ง มี ความรวดเร็ วในการตรวจนับคะแนนและประกาศผลได้ ทันที หลัง จบการ
พิจารณาในแต่ละวาระ ซึ)งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ หลังการประชุม โดยการออกเสียง
ในแต่ละวาระนัน9 บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีบตั รลงคะแนนซึ)งจะเก็บเฉพาะบัตรที)ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงเท่านัน9 เพื)อคํานวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงทังหมด
9
ซึ)ง
จะแจ้ งให้ ที)ประชุมทราบก่อนเริ) มการประชุมผู้ถือหุ้น
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1.6)

สิทธิในการรับทราบข้ อมูลที)ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ และชัดเจนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื) อตัดสิ นใจลงมติใ นแต่ล ะวาระ โดยบริ ษัทฯ จะจัดทํ าหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม ที)
กําหนดวาระการประชุมในแต่ละเรื) องอย่างชัดเจน ผ่านการกลัน) กรองจากคณะกรรมการที)
จะให้ ความเห็นในแต่ละวาระ รวมถึงกําหนดวัตถุประสงค์และเหตุผลในการเสนอวาระให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยวาระหลักตามที)กฎหมายกําหนดจะระบุข้อมูลให้ ครบถ้ วนดังนี 9
1.6.1 วาระการแต่งตังกรรมการ
9
จะระบุ ชื)อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทํางาน การ
ดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื) น ประเภทกรรมการที) เสนอ การเข้ าร่ วมประชุมในปี ที)
ผ่านมา และนําเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
1.6.2 วาระแต่งตังผู
9 ้ สอบบัญชี จะระบุชื)อผู้สอบบัญชี บริ ษัทที)สงั กัด ประวัติหรื อข้ อมูล
อื)นๆ ที)เป็ นประโยชน์ในการตัดสินใจลงมติ รวมทังค่
9 าบริ การของผู้สอบบัญชี
1.6.3 วาระอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล จะเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายเงินปั นผล อัตราเงินปั นผล
ที) เ สนอจ่า ย พร้ อมทัง9 เหตุผ ลและข้ อ มูล ประกอบการพิ จ ารณา โดยหากมี การ
งดจ่ายเงินปั นผลก็จะชี 9แจงเหตุผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
1.6.4 วาระเพื)อพิจารณาอื)นๆ บริ ษัทฯ จะนําเสนอวัตถุประสงค์และเหตุผล พร้ อมข้ อมูล
ประกอบในการพิจารณา

1.7)

สิทธิที)จะได้ รับความสะดวกในการเข้ าร่ วมประชุม บริ ษัทฯ จะจัดสถานที)ประชุมผู้ถือหุ้น
ณ สถานที) ที)ผ้ ถู ือหุ้นเดินทางมาร่ วมประชุมได้ สะดวก และผู้ถือหุ้นสามารถมอบอํานาจให้
ผู้อื)นประชุมแทนได้ โดยการประชุมจะดําเนินการตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ที)จะพิจารณา และลงคะแนนเรี ยงตามลําดับวาระที)กําหนดไว้ ไม่เปลี)ยนแปลงข้ อมูลที)เป็ น
สาระสําคัญ หรื อเพิ)มวาระการประชุมโดยไม่จําเป็ น ซึง) หากมีวาระเพิ)มในที)ประชุม บริ ษัทฯ
จะหลีกเลี)ยงการพิจารณา เพราะผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ได้ รับข้ อมูลการพิจารณาอย่างเพียงพอ

1.8)

สิทธิ ในการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการหรื อผู้บริ หาร โดยบริ ษัทฯ จะ
ส่งเสริ มให้ ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการผู้จัดการ
รวมถึงผู้บริ หารระดับสูงทางด้ านการเงิน เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง9 เพื)อเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะต่าง ๆ

1.9)

สิทธิ ในการตรวจสอบความถูกต้ องของการประชุม โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยมติที)ประชุม
พร้ อมผลการลงคะแนนเสี ยงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านจดหมายข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยไว้ บนเวบไซท์ของบริ ษัทฯ
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1.10) การจดบันทึกรายงานการประชุม ซึ)ง จะบันทึกอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง รวดเร็ ว โปร่ ง ใส
ประกอบด้ วย รายชื) อกรรมการและผู้บริ หารที) เข้ าร่ วมประชุม วิ ธีการลงคะแนนและนับ
คะแนน มติที)ประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นที)สําคัญให้
แล้ วเสร็ จภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที)มีการประชุมผู้ถือหุ้น และนําส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย หรื อ หน่ ว ยงานที) เ กี) ยวข้ องภายในเวลาที) กํ าหนด รวมถึ ง เผยแพร่ ใ น
website ของบริ ษัทฯ เพื)อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณา นอกจากนี 9 บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการบันทึก
วีดีทศั น์ภาพการประชุม เพื)อเก็บรักษาไว้ อ้างอิง
2.

การปฏิบ ัต ติ ่ อ ผู้ถ ือ หุ้น อย่ างเท่ าเทียมกัน
หลัก การ : เพื)อเป็ นการคุ้มครองสิทธิให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้
ได้ รับการปฎิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน และมีโอกาสได้ รับการชดเชยในกรณี
ที)ถกู ละเมิดสิทธิ
การปฏิ บ ั ต ิข องบริ ษั ท : คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายในการกํ ากับดูแ ลกิ จ การที) ดี
เพื)อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายมีความมัน) ใจว่าจะได้ รับสิทธิพื 9นฐานตามกฎหมาย และสิทธิอื)นๆ ของผู้ถือหุ้น
ด้ วยความเป็ นธรรมและความเท่าเทียมกัน ดังนี 9
2.1)

ความเท่าเทียมที)ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับข้ อมูลข่าวสารพร้ อมกัน โดยบริ ษัทฯ กําหนดนโยบายการ
ป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน เพื) อให้ ผ้ ูทราบข้ อมูลไม่นําข้ อมูล ภายในที) ยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน ไปหาประโยชน์ส่วนบุคคล รวมถึงมีมาตรการที)จะทําให้ มนั) ใจได้ ว่านโยบาย
ดังกล่าวนัน9 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานได้ รับทราบและปฏิบตั ิตาม รวมถึงกํ าหนด
นโยบายการทํารายการระหว่างกัน ที)จะกระทําอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจการค้ า ซึง) จะเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี หรื อ 56-1

2.2)

ความเท่าเทียมในการเสนอชื)อบุคคลที)จะแต่งตังเป็
9 นกรรมการ บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยได้ เ สนอชื) อบุคคลเพื) อสรรหาและแต่ง ตัง9 เป็ นกรรมการตามกฎเกณฑ์
กระบวนการ ข้ อบังคับ หรื อข้ อกํ าหนดอื) นใด ผ่านช่องทางเว็บไซท์ ของบริ ษัทฯ เป็ นการ
ล่ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่า 3 เดื อ น ก่ อ นสิ น9 งวดปี บัญ ชี โดยเลขานุก ารบริ ษั ท จะกลั)น กรอง
เบื อ9 งต้ น เพื) อ นํ า เสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ พิ จ ารณา และจะมี ก ารแจ้ ง ผลการ
พิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที)เสนอเรื) องดังกล่าวเพื)อทราบพร้ อมเหตุผล

2.3)

ความเท่าเที ยมที) ผ้ ูถือหุ้นจะไม่เ สี ยสิทธิ ใ นการเข้ าร่ วมประชุม โดยในกรณี ที)ผ้ ูถือหุ้นไม่
สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองได้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้ กรรมการอิ สระ หรื อบุคคลใด เข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสื อมอบฉันทะที)
บริ ษัทฯ ได้ จัดส่ง ไปพร้ อมหนัง สื อเชิญ ประชุม ซึ)งจะมี ทัง9 แบบ ก. ข. และ ค. ซึ)ง จะระบุ
คําแนะนํา ขันตอน
9
และเอกสารหลักฐานที)ไม่ย่งุ ยากในการมอบฉันทะ รวมถึงบริ ษัทฯ จะ
จัดเตรี ยมอากรแสตมป์ เพื)อติดในหนังสือมอบอํานาจของผู้ถือหุ้นไว้ ให้
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3.

2.4)

ความเท่าเทียมกันในด้ านภาษา สําหรับกรณี ที)ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นชาวต่างชาติ บริ ษัทฯ จะจัดทํา
หนังสือนัดประชุม พร้ อมข้ อมูลประกอบการประชุมทัง9 ฉบับ รวมถึงหนังสื อมอบอํานาจ
เป็ นภาษาอังกฤษ และจัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นต่างชาติพร้ อมกับการจัดส่งฉบับภาษาไทย

2.5)

ความเท่าเที ยมในการลงคะแนนเสี ยง โดยหุ้นประเภทเดียวกันจะมี สิทธิ ออกเสี ยงที) เท่า
เทียมกันคือหนึ)งหุ้นเท่ากับหนึ)งเสียง ในกรณีที)บริ ษัทฯ มีห้ นุ มากกว่าหนึ)งประเภท บริ ษัทฯ
จะเปิ ด เผยถึ ง สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งของหุ้ น แต่ ล ะประเภทให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ทราบก่ อ นการ
ลงคะแนน

การคํานึงถึงบทบาทของผู้ม ีส่ วนได้ เ สีย
หลัก การ : เพื)อเป็ นการคุ้มครองสิทธิให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย ให้ ได้ รับสิทธิตามที)กฎหมายกําหนด หรื อ
สิทธิที)เป็ นข้ อตกลงร่วมกัน โดยตระหนักถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที)ดีระหว่าง
กัน อัน จะเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินธุร กิ จและสร้ างความเชื) อมั)น รวมทัง9 เพิ)มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทฯ ในระยะยาว และเติบโตได้ อย่างยัง) ยืน
การปฏิบ ัต ิข องบริ ษัท ฯ : คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญและรับรู้ ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียภายในได้ แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก
ได้ แก่ ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี 9 คูแ่ ข่งทางการค้ า สังคม รวมทังชุ
9 มชนใกล้ เคียงที)เกี) ยวข้ อง จึงได้ กําหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ เพื)อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายได้ รับสิทธิตามกฎหมาย และมีข้อตกลงที)
ไม่เป็ นการเอาเปรี ยบ ดังนี 9
3.1 พนัก งาน
บริ ษัทฯ ตระหนักถึ ง ความสํ าคัญ ที) จ ะปฏิ บัติต่อพนักงานทุกคนอย่ างเท่าเที ยม เป็ นธรรม
เคารพ และไม่ล ะเมิ ดต่อหลักสิ ทธิ ม นุษยชน ไม่กีดกันหรื อเลื อกปฎิ บัติจ ากความแตกต่าง
ทางด้ าน เชื 9อชาติ เพศสภาพ และสถานะทางสังคม ยึดมัน) ในเสรี ภาพของการนับถื อศาสนา
ไม่เปิ ดเผยความลับของพนักงานให้ กับผู้ที)ไม่เกี) ยวข้ องทราบ คุ้ม ครองและดูแลเรื) องความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน ดูแลให้ ได้ รับผลตอบแทนที)เป็ นธรรม และสวัสดิการที)
เหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและผลประกอบการของบริ ษัทฯ
พร้ อมทังส่
9 งเสริ มและให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน และ
ทักษะในการทํางานให้ เกิดประสิทธิภาพ และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการ
ทํ า งานในด้ า นต่ า งๆ โดยกํ า หนดเป็ น นโยบายและแนวปฏิ บัติ ที) ชัด เจนและเป็ น รู ป ธรรม
นอกจากนี 9 มีการจัดตังกองทุ
9
นสํารองเลี 9ยงชีพสําหรับพนักงาน รวมถึงมีการกําหนดนโยบายใน
เรื) องการเสนอขายหลักทรัพย์ตอ่ พนักงาน (ESOP) เพื)อเป็ นการดูแลพนักงานในระยะยาว
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3.2 ผู้ถ ือ หุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญและมีความมุ่งมัน) ที)จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใสและมุ่งเน้ น
พัฒนาองค์กรให้ มีการเติบโตอย่างยัง) ยืน และต่อเนื)อง เพื)อสร้ างผลตอบแทนที)เหมาะสมให้ กบั
ผู้ถือหุ้นและเพื)อเพิ)มมูลค่าของบริ ษัท ซึง) จะส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลตอบแทนสูงสุด
3.3 คู่ค้ า และ/หรื อ เจ้ าหนี 3
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการที)จะปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี 9ทุกฝ่ ายอย่างเสมอ
ภาคและเป็ นธรรม ซื)อสัตย์ และกําหนดข้ อตกลงที)ไม่เป็ นการเอาเปรี ยบกับทุกฝ่ าย มีการชําระ
หนี ใ9 ห้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ตกลง รวมถึ ง กํ า หนดแนวทางในการที) จ ะคัด เลื อ กคู่ค้ า โดยมี ก าร
เปรี ยบเทียบข้ อมูลที)สําคัญด้ านต่างๆ ก่อนคัดเลือก รวมทังปฏิ
9 บตั ิให้ เป็ นไปตามสัญญา ให้
ข้ อมูลที)เป็ นจริ ง และตังอยู
9 บ่ นพื 9นฐานของความสัมพันธ์และเป็ นธรรมทางธุรกิจ
3.4 ลูก ค้ า
บริ ษัทฯ ตระหนึกถึงความสําคัญที)ลกู ค้ าจะได้ รับสินค้ าที)มีคณ
ุ ภาพ จึงได้ กําหนดนโยบายและ
ข้ อตกลงที) จะดูแลลูกค้ าให้ ได้ รับสินค้ าที) มีคุณภาพ เป็ นไปตามกํ าหนดเวลาที)ตกลงกันไว้ มี
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้ า รวมถึงการรักษาข้ อมูลที)เป็ นความลับของลูกค้ า
โดยบริ ษัทฯ จัดให้ มีหน่วยงานหรื อบุคคลเพื)อทําหน้ าที)ดแู ลความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
3.5 คู่แ ข่ งทางการค้ า
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที)ดี จึงกํ าหนด
นโยบายและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิ จและแข่งขันอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส ไม่
แสวงหาข้ อมูลที) เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที) ไม่สุจริ ต ไม่เป็ นธรรม หรื อ
ไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ทําลายชื)อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ ายใดๆ
3.6 ชุม ชนและสังคม
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสังคมและชุมชน ที)บริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อตังอยู
9 ่ ให้ มี
คุณ ภาพดี ขึ น9 พร้ อมๆ กับ การเติ บ โตของบริ ษัท ฯ โดยกํ า หนดนโยบายที) เ ป็ น รู ป ธรรมและ
แนวปฏิบตั ิเกี) ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ในการส่งเสริ ม ร่ วมมือ จัดกิจกรรม สนับสนุน
กิจกรรมที)เกี)ยวข้ องกับการพัฒนาชุมชน และประกอบกิจการด้ วยการคํานึงถึงความปลอดภัย
คุณภาพชีวิตของชุมชน ไม่สนับสนุนกิจกรรมที)เป็ นภัยต่อสังคม หรื อขัดกับหลักศีลธรรม สร้ าง
ความผูกพันและการพึง) พากันของบริ ษัทฯ และสังคม
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3.7 สิงแวดล้ อ ม
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที)เกี)ยวข้ องกับ
สิ)งแวดล้ อมอย่างเคร่ งครัด และให้ ความสําคัญกับการควบคุมผลกระทบต่อสิ)งแวดล้ อมอย่าง
ต่อเนื)องและใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทฯ มีนโยบายที)ให้ การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที)จะ
เสริ ม สร้ างคุณ ภาพ อาชี วอนามัย และสิ) ง แวดล้ อม ตลอดจนรั กษาสภาพแวดล้ อมในการ
ทํ างานให้ มีความปลอดภัยต่อชี วิต และทรั พย์ สินของพนักงานอยู่เ สมอ รวมถึ งส่ง เสริ มให้
พนักงานมีความรู้และความเข้ าใจเกี)ยวกับการรักษาคุณภาพสิ)งแวดล้ อมและชุมชน
3.8 การละเมิด ทรั พ ย์ ส ิน ทางปั ญญา
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการที)จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิhต่างๆ
ของผู้อื) น โดยเฉพาะในเรื) องของเทคโนโลยี การสื) อสารและสารสนเทศ รวมถึ ง ระบบการ
ปฏิ บตั ิงานหรื อระบบซอฟต์แวร์ ของเครื) องคอมพิวเตอร์ ซึ)ง เป็ นปั จจัยสํ าคัญที) จะทํ าให้ การ
ดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดนโยบายที)จะให้ พนักงานใช้
ระบบปฏิบตั ิการที)บริ ษัทฯ เป็ นผู้กําหนดเท่านัน9 และส่งเสริ มให้ พนักงานมีวินยั ในการใช้ ระบบ
สารสนเทศหรื ออุปกรณ์ สื) อสารที) ถูกต้ อง ไม่ส่งผลในแง่ลบ ไม่ลงระบบปฏิ บตั ิการที) ละเมิ ด
ทรั พย์ สินทางปั ญ ญาหรื อลิ ขสิทธิh ข องผู้อื)น โดยได้ กําหนดบทลงโทษทางวิ นัยหรื อโทษตาม
กฎหมายตามความเหมาะสม
3.9 การต่ อ ต้ านการทุจ ริต และคอร์ รั ป ชัน
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการที)จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส และมีคณ
ุ ธรรม และไม่
ยอมรั บการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชั)นใดๆ ทัง9 สิน9 โดยครอบคลุมถึ งทุกธุรกิ จ ทุกหน่วยงาน และ
ทุกตําแหน่งงาน โดยได้ จดั ทํานโยบายต่อต้ านการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน) อย่างเป็ นรูปธรรม และ
จัดอบรมให้ กบั ผู้เกี) ยวข้ องทุกระดับ เพื)อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ การละเว้ นการปฏิบตั ิ หรื อใช้
อํานาจในตําแหน่งหน้ าที)โดยมิชอบ ในการหาประโยชน์ที)ไม่ควรได้ ในรู ปแบบต่างๆ เช่น การ
เสนอคํามัน) การให้ การรับ การขอ การเรี ยกร้ อง ในทรัพย์สิน เงิน หรื อผลประโยชน์อื)นใด กับ
บุคคลที)เกี)ยวข้ อง เจ้ าหน้ าที)ของรัฐ หรื อบุคคลและกลุ่มบุคลทางการเมือง รวมถึงมีการกําหนด
แนวปฏิ บตั ิในเรื) องของการให้ หรื อรั บของขวัญ การเลี ย9 งรับรองพันธมิตรทางธุรกิจ และการ
บริ จ าค ที) จ ะไม่ เ ป็ น การกระทํ า เพื) อ ครอบงํ า หรื อ ชั ก จู ง ให้ เกิ ด การทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั) น
นอกจากนี 9 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมเป็ น แนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้ านการ
ทุจ ริ ต เพื) อแสดงเจตนารมณ์ แ ละความมุ่ง มั)นในการต่อต้ า นคอร์ รั ปชั)นในทุกรู ปแบบ โดย
ส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่ งครัด ทังนี
9 9
ได้ กําหนดบทลงโทษในกรณี ที)มีการละเมิดการปฏิบตั ิไว้ อย่างชัดเจน และจัดให้ มีระบบการ
ติดตาม ควบคุม ดูแ ลเพื) อป้องการทุจ ริ ต รวมถึ ง มี การประเมิ น ความเสี) ยงด้ านการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน) ที)อาจจะเกิดขึ 9นอย่างสมํ)าเสมอ เพื)อหาวิธีแก้ ไขที)เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์
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3.10 ช่ อ งทางในการติด ต่ อ ร้ อ งเรี ยน หรื อ แจ้ งเบาะแส
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการติดต่อสื)อสารกับผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม จึงได้ กําหนด
นโยบายการรับข้ อร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ต และเพื)อเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มสามารถรายงาน หรื อให้ ข้อมูลเกี)ยวกับความ
ผิดปกติในการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ ในเรื) องต่างๆ หรื อเป็ นการแลกเปลี) ยนข้ อมูล รั บฟั ง
ความคิดเห็น คําแนะนํา และข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ โดยผ่านทางช่องทางที)บริ ษัทฯ กําหนดไว้ ดังนี 9
1. แจ้ งโดยตรงที)เบอร์ 065-726-9707
2. แจ้ งผู้บงั คับบัญชาในสายงาน หัวหน้ าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรื อหัวหน้ าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในโดยตรง
3. แจ้ งผ่านช่องทางอีเมล์ที) contact@bgiglass.com
4. ส่ง ทางไปรษณี ย์ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบหรื อประธานกรรมการ ตามที) อยู่ ดัง นี 9
บริ ษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊ าส จํ ากัด เลขที) 47/1 หมู่ที) 2 ถนนรั งสิต-นครนายก กม. 7
ตําบลบึงยี)โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โดยบริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื) องร้ องเรี ยน โดยมอบหมายให้ มีบคุ คลหรื อ
หน่วยงานที)ไว้ วางใจได้ เป็ นผู้ดแู ลตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง ซึ)งจะดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน
45 วัน นับแต่วนั ที)ได้ รับการร้ องเรี ยน ซึ)งหากข้ อร้ องเรี ยนเป็ นจริ ง บริ ษัทฯ จะดําเนินการตาม
บทลงโทษที)กําหนด หรื อหาวิธีบรรเทาความเสียหายที)เหมาะสมและเป็ นธรรมกับผู้เสียหาย
โดยผู้ร้องเรี ยนมีสิทธิที)จะได้ รับการคุ้มครองอย่างเต็มความสามารถ และจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูล
ใดๆ ที)สามารถระบุตวั ผู้ให้ ข้อมูลได้
4

การเปิ ดเผยข้ อ มูล และความโปร่ งใส
หลั ก การ : เพื) อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับทราบข้ อมูลหรื อข่าวสารที) สําคัญของบริ ษัทฯ ที) ครอบคลุมถึ ง
ข้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลทั)วไปที)มิใช่ข้อมูลทางการเงิ น อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
ทันเวลา โปร่งใส และมีความน่าเชื)อถือได้
การปฏิ บ ั ต ิ ข องบริ ษั ท ฯ : คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสํ าคัญ กับผู้ถือหุ้นทุกราย ที) จ ะได้
รับทราบข้ อมูลข่าวสารที)สําคัญของบริ ษัทฯ ด้ วยความเท่าเทียมกัน ซึ)งจะเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศ
ของบริ ษั ท ฯ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น และสาธารณชนผ่ า นช่ อ งทางและสื) อ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ Website ของบริ ษัทฯ โดยให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของหน่วยงาน
กํากับดูแล ดังนี 9
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4.1 การรายงานข้ อ มูล สารสนเทศของบริษัท ฯ
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในการเปิ ดเผยสารสนเทศที)เป็ นข้ อมูลสําคัญของบริ ษัทฯ ทังในส่
9 วนที)
เป็ น ข้ อมูล ทางการเงิ น และสารสนเทศอื) นๆ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ที) ตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ าหนดไว้ อย่างถูกต้ อง ชัดเจน ครบถ้ วน
โปร่ งใส เข้ าใจง่าย ซึ)งจะเปิ ดเผยทัง9 ด้ านบวก และด้ านลบ โดยผ่านการพิจารณากลั)นกรอง
ตามขัน9 ตอนที) กํา หนด เพื) อ ให้ ผ้ ูถือหุ้น และผู้ที)มี ส่ วนได้ เ สี ย ทุกกลุ่ม ได้ รั บสารสนเทศอย่า ง
เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี 9
4.1.1 แบบแสดงรายการข้ อ มูล ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
ซึ)ง เป็ นเอกสารที) แ สดงถึ ง ภาพรวมขององค์ กร การดํ า เนิ นงานที) ผ่านมาของบริ ษัท ฯ
รวมถึงแผนงานที)จะดําเนินการต่อไปในอนาคต โดยจะเปิ ดเผยข้ อมูลภายใน 120 วัน
นับตังแต่
9 วนั สิ 9นสุดรอบปี บญ
ั ชี โดยมีรายละเอียดดังนี 9
- โครงสร้ างผู้ถือหุ้น ที) แจกแจงข้ อมูลการการถื อหุ้นล่าสุดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ
บริ ษัทฯ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยไว้ อย่างครบถ้ วนชัดเจน
- การถือหุ้นของกรรมการ ทังทางตรงที
9
)เป็ นการถื อหุ้นของกรรมการเอง และทางอ้ อม
ที)เป็ นการถือหุ้นของคูส่ มรสและบุตรที)ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการท่านนัน9
- การปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที)ดีตามนโยบายที)ได้ กําหนดไว้
- วัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายระยะยาวของบริ ษัทฯ ที)มากกว่า 3 ปี ขึ 9นไป
- ฐานะทางการเงิ นและผลการดําเนินงาน พร้ อมคํ าอธิ บายเชิง วิ เคราะห์ หรื อการ
เปลี)ยนแปลงที)สําคัญ รวมทังปั
9 จจัยที)เป็ นสาเหตุหรื อมีผลต่อฐานะทางการเงิน
- ตัวชี 9วัดผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ที)ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด
- ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขันที)จะทําให้ เข้ าใจถึงธุรกิจของบริ ษัทฯ
ได้ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน รวมทังสถานภาพ
9
และศักยภาพในการแข่งขันของบริ ษัทฯ
- โครงสร้ างของกลุม่ ธุรกิจ ที)ระบุถึงสัดส่วนของการถือหุ้นอย่างชัดเจน
- ความเสี)ยงหลัก (Key Risks) ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงปั จจัยที)ทําให้
เกิดความเสี)ยง สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางในการป้องกันหรื อลดความเสี)ยง
- นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
- นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing)
- ประวัติของคณะกรรมการ ที)ระบุถึงประวัติส่วนบุคคล ประวัตกิ ารทํางาน และข้ อมูล
อื)นที)จําเป็ น เช่น วันที)ได้ รับการแต่งตังเป็
9 นกรรมการ ประเภทของการเป็ นกรรมการ
การดํารงตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื)น
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- ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริ หารระดับสูง ซึ)งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที)ได้ รับอนุมตั ิ
จากผู้ถือหุ้น โดยจะเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนที)ได้ รับอย่างชัดเจน
- ข้ อมูลการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการ โดยเปิ ดเผยจํานวนครัง9 ในการเข้ าร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ของกรรมการแต่ละท่านในปี ที)
ผ่านมา
- การพัฒนาของกรรมการ โดยเปิ ดเผยข้ อมูลการเข้ ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมของ
กรรมการแต่ละคนในปี ที)ผา่ นมาเพื)อพัฒนาความรู้ ในการทําหน้ าที)กรรมการ
- การทํารายการระหว่างกัน ที)จะระบุถึงรายละเอียดนโยบายการทํารายการระหว่าง
กัน ชื) อของบุคคลที) มี การทํ ารายการระหว่างกัน ความสัม พันธ์ แ ละลักษณะของ
รายการ เงื)อนไข / นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ
- รายงานการซื 9อหรื อขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ของกรรมการแต่ละ
ท่ า น โดยกรรมการและผู้บ ริ ห ารมี ห น้ า ที) ต้ อ งการรายงานการซื อ9 ขาย หรื อ โอน
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับตังแต่
9 วนั ที)ทํารายการ นอกจากนี 9
มี การแจ้ ง เตื อนที) จ ะห้ ามกรรมการหรื อผู้บริ หาร งดการซื อ9 ขาย โอน หลักทรั พ ย์
ล่ ว งหน้ า 1 เดื อ น ก่ อ นการรายงานผลการดํ า เนิ น งานต่อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยในแต่ละไตรมาส และจะต้ องมี การรายงานการเปลี) ยนแปลงการถื อ
ครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท ฯต่อที)ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกไตรมาส
- นโยบายการรายงานการมี ส่วนได้ เสี ยของกรรมการ โดยกํ าหนดให้ กรรมการและ
ผู้บริ หารต้ องรายงานให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้ เสียของกรรมการแต่ละท่าน
หรื อของบุคคลที)มีความเกี)ยวข้ อง ซึง) เป็ นส่วนได้ เสียที)เกี)ยวข้ องกับการบริ หารจัดการ
กิ จ การของบริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย ตามมาตรา 89/14 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ)งแก้ ไขเพิ)มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที) 4) พ.ศ. 2551
- นโยบายการทํากรายการระหว่างกัน โดยจัดให้ มีขนตอนการอนุ
ั9
มตั ิรายการระหว่าง
กันหรื อรายการที)เกี) ยวโยงกันอยู่ภายใต้ กรอบจริ ยธรรมที)ดี โดยผ่านการกลัน) กรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก และดูแลให้ การปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเกณฑ์
ของคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน คณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เพื) อให้ มนั) ใจว่าการทํ ารายการ
ระหว่างกันหรื อรายการที)เกี)ยวโยงกัน ทุกรายการของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส
ไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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- รายชื) อผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ทฯ ที) มี ค วามเป็ น อิ ส ระ และมี คุณ สมบัติที)ไ ด้ รั บความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอื)นๆ
ที)จา่ ยให้ กบั ผู้สอบบัญชี
- งบการเงินที)ได้ รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
4.1.2 เว็บ ไซท์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย
ซึ)ง เป็ นศูนย์ กลางในการที) ผ้ ูถือหุ้นจะได้ รั บทราบและศึกษา ข้ อมูล และสารสนเทศที)
สํ าคัญ ของบริ ษัทฯ โดยเป็ นข้ อมูล ที) ถูกต้ อง ชัด เจน วิ เ คราะห์ ไ ด้ โดยบริ ษัทฯ จะให้
ความสําคัญกับการเปิ ดเผยอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่ งใส โดยนํ าเสนอข่าวสาร
ผ่ า นระบบ SET Portal ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ทั ง9 ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ภายใต้ กรอบเวลาที)กําหนดโดยหน่วยงานกํากับดูแลกิจการต่างๆ ดังนี 9
- ข้ อ มูล ทางการเงิ น เช่ น การรายงานผลการดํ า เนิ น งานรายไตรมาส งบการเงิ น
ระหว่างกาล และงบการเงินประจําปี สรุปผลการดําเนินงานแต่ละไตรมาส
- ข้ อมูลการลงทุนในเรื) องต่างๆ การจัดตังบริ
9 ษัทลูกแห่งใหม่ การซื 9อที)ดนิ หรื อทรัพย์สิน
- ข้ อมูลการดําเนินงานหรื อการเปลี)ยนแปลงที)สําคัญ เช่น การเข้ าถื อหลักทรัพย์เพื)อ
ครอบงํากิจการ ความเห็นของที)ปรึกษาการเงินอิสระ คําเสนอซื 9อหุ้นแบบมีเงื)อนไข
- ข้ อมูลอื)นๆ ทัว) ไปที)ผ้ ถู ือหุ้นควรได้ รับทราบ
4.1.3 เว็บ ไซท์ ข องบริษัท ฯ
ซึง) เป็ นแหล่งสื)อสารข้ อมูลที)รวดเร็ ว ถูกต้ อง และเข้ าถึงได้ ง่าย ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
ผู้ที)สนใจอื)นๆ ที)จะเข้ ามาศึกษาหรื อรับทราบข้ อมูลที)เปิ ดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงข้ อมูล
ด้ า นนัก ลงทุ น สัม พัน ธ์ ซึ) ง จัด ทํ า เป็ น ทัง9 ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยมี ข้ อ มู ล
รายละเอียดดังต่อไปนี 9
- ประวัติความเป็ นมาของบริ ษัทฯ รวมถึงโครงสร้ างองค์กร โครงสร้ างธุรกิจ โครงสร้ าง
การถือหุ้น และลักษณะของการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
- ประวัตแิ ละรายละเอียดของคณะกรรมการ และคณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
- ข้ อมูลทางการเงิน ซึง) ประกอบด้ วยงบการเงิน โดยมีการเปรี ยบเทียบย้ อนหลัง
- ห้ องข่าวหรื อเอกสารข่าว ที)นําเสนอต่อหน่วยงานกํากับดูแล สื)อมวลชน และสื)อสิ)งพิมพ์
- การกํากับดูแลกิจการ รวมถึงข้ อบังคับบริ ษัทฯ นโยบายต่างๆ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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- แบบแสดงรายการข้ อมูล ประจํ า ปี (แบบ 56-1) หนัง สื อ นัด ประชุม ผู้ถื อ หุ้น และ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดเป็ นข้ อมูลเพื)อเก็บไว้ ศกึ ษาได้
- รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายที)กําหนด เพื)อการพัฒนาอย่างยัง) ยืน
4.2 นัก ลงทุน สัม พัน ธ์
บริ ษั ทฯ ตระหนักถึ ง ความสํ าคัญ ต่อการบริ ห ารความสัม พัน ธ์ กับผู้ถื อ หุ้น นักลงทุน และ
นัก วิ เ คราะห์ รวมถึ ง ผู้ ส นใจลงทุ น อื) น ๆ จึ ง ได้ แ ต่ ง ตัง9 หน่ ว ยงาน นั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ และ
มอบหมายให้ เป็ นผู้ประสานงานด้ วยความรับผิดชอบในการให้ สื)อสารข้ อมูลเพื)อให้ ทุกกลุ่ม
ให้ ได้ รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส และมีความเท่าเทียมกัน รวมถึง
เป็ นศูนย์ กลางในการดําเนินการด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ กับผู้ที)เกี) ยวข้ องอย่างมีประสิทธิ ภาพ
เช่น การเข้ าเยี) ยมชมโรงงาน การเข้ าร่ วมงาน Opportunity Day เพื) อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น
นักวิเคราะห์ สื)อมวลชน หรื อผู้สนใจลงทุนทัว) ไป ได้ สอบถามข้ อมูล และเพิ)มความเข้ าใจในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ นอกจากนี 9 ผู้ที)สนใจยังสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ)มเติมได้ โดยติดต่อ
ตามช่องทางดังต่อไปนี 9
1. หมายเลขโทรศัพท์ 065-726-9707
หมายเลขโทรสาร 0 2533 1140
2. E-mail address ที) contact@bgiglass.com
3. ส่งจดหมายถึงฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที) บริ ษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊ าส จํากัด เลขที) 47/1
หมูท่ ี) 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม. 7 ตําบลบึงยี)โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

5

ความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการ
หลัก การ : เพื)อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นไว้ วางใจในการที)แต่งตังคณะกรรมการเข้
9
ามาบริ หารธุรกิจของบริ ษัทฯ
ซึ)งจะต้ องกํ าหนดทิศทางและติดตามดูแลการทํ างานของฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมาย โดยดําเนินการด้ วยความโปร่ งใส รวมถึงต้ องแสดงความรับผิดชอบตาม
หน้ าที)ของคณะกรรมการ
การปฏิบ ัต ิข องบริ ษั ท ฯ : คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที)ในการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที)ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบตั ิหน้ าที) ด้วยความซื) อสัตย์ สุจริ ต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสีย ทังในระยะสั
9
น9 และระยะยาว และ
เพื)อให้ มนั) ใจว่าการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปในทิศทางที)ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ดังนี 9
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5.1 คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ มีการจัดทําวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการ
ดําเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําปี ของบริ ษัทฯ รวมถึงส่งเสริ มให้ มี
การสร้ างนวัตกรรมและนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ในกิจการ โดยมีการส่งเสริ มและ
ติดตามให้ มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว ซึง) จะมีการทบทวนเป็ นประจําทุกปี
5.2 คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี น โยบายละแนวทางในการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ รวมถึ ง
จรรยาบรรณทางธุรกิ จ โดยมี การส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานปฏิ บตั ิตาม
นโยบายที)กําหนดไว้ รวมถึงมีการติดตามการปฏิบตั ดิ งั กล่าวเพื)อให้ การปฏิบตั เิ ป็ นรู ปธรรมที)
ชัดเจน
5.3 คณะกรรมการบริ ษัท จะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนได้ ไม่เกิน 5 แห่ง
เพื) อให้ เกิ ดประสิทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิหน้ าที) ในการเป็ นกรรมการ และห้ ามมิให้ กรรมการ
ผู้จดั การไปดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทอื)น นอกจากบริ ษัทลูก หรื อบริ ษัท
ในเครื อเท่านัน9
5.4 คณะกรรมการอิส ระ จะต้ องมี คุณ สมบัติครบตามที) กฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ ที)เ กี) ยวข้ อง
กําหนด โดยคณะกรรมการอิสระจะมีวาระการดํารงตําแหน่งไม่เกิน 9 ปี
5.5 คณะกรรมการบริ ษัท จะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื)อให้ เกิดความเข้ าใจในภาพรวมของธุรกิจ
ร่วมกันก่อนที)จะพิจารณาอนุมตั ิ และติดตามให้ มีการบริ หารงานเพื)อให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
ที) ว างไว้ โดยยึ ด ถื อ แนวทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.6 กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบตั ิหน้ าที) และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณา
ตัดสินใจในเรื) องต่าง ๆ โดยสามารถตังคํ
9 าถาม แสดงความคิดเห็น หรื อคัดค้ านในกรณี ที)มี
ความเห็นขัดแย้ งในเรื) องที)มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย
5.7 คุณสมบัติ โครงสร้ าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท กําหนดไว้ ดงั นี 9
5.7.1 องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการที)มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในการดําเนินธุรกิจ ทําหน้ าที)กําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลให้ คณะผู้บริ หาร มีการบริ หารงาน
ให้ เป็ นไปตามนโยบายที)กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้ กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที)ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที)ประชุมคณะกรรมการ
ด้ วยความรั บผิ ดชอบ ซื) อสัตย์ สุจ ริ ต ระมัดระวัง ตามหลักการข้ อพึง ปฏิ บตั ิที)ดีเพื) อเพิ) ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ และความมัน) คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
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คณะกรรมการบริ ษัท จะประกอบด้ วยกรรมการจํ านวนไม่เ กิ น 12 คน ซึ)ง ประกอบด้ วย
กรรมการที)เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการที)ไม่เป็ นผู้บริ หารในจํานวนที)มีการถ่วงดุลกันอย่าง
เหมาะสม และมีจํานวนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กําหนดไว้ และ
กรรมการอิสระนันๆ
9 มีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ที)เกี)ยวข้ องกําหนดด้ วย
อนึ)ง คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายให้ ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดั การ ต้ องไม่
เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื) อให้ เกิดความชัดเจนให้ ด้านความรั บผิดชอบระหว่างการกํ าหนด
นโยบายการกํากับดูแลและการบริ หารงานประจํา ทังนี
9 9 บริ ษัทฯ ได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที)
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท กับ ผู้บริ หาร อย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุล
อํ านาจการดํ าเนิ นงาน โดยคณะกรรมการบริ ษัททํ าหน้ าที) ใ นการกํ าหนดนโยบายและ
กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของผู้ บริ ห ารในระดับ นโยบาย ขณะที) ผ้ ู บ ริ ห ารทํ า หน้ า ที)
บริ หารงานของบริ ษัทฯ ในด้ านต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที)กําหนด
5.7.2 วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทกุ ครัง9 ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ)งใน
สามเป็ นอัตรา ถ้ าจํ านวนกรรมการที) จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จํานวนใกล้ ที)สดุ กับส่วนหนึ)งในสาม กรรมการที)จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที)
สองภายหลังการแปรสภาพนันให้
9 จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที)อยู่ใน
ตํ าแหน่ ง นานที) สุดนัน9 เป็ น ผู้ออกจากตํ าแหน่ ง กรรมการซึ)ง พ้ นจากตํ าแหน่ง อาจได้ รั บ
เลือกตังใหม่
9 อีกได้ โดยที)ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการพ้ นจากตําแหน่งเมื)อ
1.

เสียชีวิต

2.

ลาออก

3.

ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย

4.

ที)ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี)ของจํานวน
ผู้ถื อหุ้น ที) ม าประชุม และมี สิ ทธิ อ อกเสี ย ง และมี ห้ ุนนับรวมกัน ได้ ไ ม่น้ อ ยกว่ า
กึ)งหนึง) ของจํานวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที)มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

5.

ศาลมีคําสัง) ให้ ออก

บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ มีการดํารงตําแหน่งต่อเนื)องไม่เกิน 9 ปี
นับจากวันที) ได้ รับการแต่งตังให้
9 ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครั ง9 แรก หากมี บริ ษัทฯ มี
ความจํ าเป็ นต้ องแต่ง ตังกรรมการอิ
9
ส ระท่านใดให้ ดํารงตําแหน่ง ต่อเนื) องมากกว่า 9 ปี
บริ ษัทฯ จะแสดงเหตุผล ความจําเป็ นในการพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
9
สระท่านดังกล่าว
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5.7.3 การสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการนัน9 บริ ษัทฯ จะให้ ความสํ าคัญ กับบุคคลที) มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ มี ป ระวัติ การทํ างานที) ดี และมี ภ าวะผู้นํ า วิ สัยทัศน์ กว้ างไกล รวมทัง9 มี
คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ตลอดจนมี ทัศ นคติ ที) ดี ต่ อ องค์ ก ร สามารถอุทิ ศ เวลาให้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เพี ยงพออันเป็ นประโยชน์ ต่อการดํ าเนิ นกิ จ การของบริ ษัทฯ นอกจากนี 9 ยัง จะคํานึง ถึ ง
คุณสมบัติที)เหมาะสม และสอดคล้ องกับองค์ประกอบ และโครงสร้ างของกรรมการตาม
กลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ อีกด้ วย มีกระบวนการที)โปร่ งใส มีการใช้ ระบบ Board Skill
Matrix ในการสรรหากรรมการ เพื) อ สร้ างความมั) น ใจให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น นอกจากนี 9
คณะกรรมการบริ ษั ทได้ แ ต่ง ตัง9 คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่า ตอบแทนให้ เ ป็ น
ผู้ส รรหา พิ จ ารณาและกลั)น กรองคุณ สมบัติ ข องบุ ค คลที) จ ะแต่ง ตัง9 ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
กรรมการหรื อผู้บริ หารที)สําคัญของบริ ษัทฯ อีกด้ วย
5.7.4 ค่ าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แ ต่ง ตัง9 ให้ คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน เป็ น
ผู้พิจารณาเสนอแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื)อเสนอ
ความเห็ น ต่อ คณะกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้น โดยมี นโยบายและหลัก เกณฑ์ ใ นการ
กําหนดค่าตอบแทน ดังนี 9
1. ผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ และขนาดธุ ร กิ จ โดยพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ
ค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
ประเภทและขนาดธุรกิจใกล้ เคียงกัน
2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้ าที) และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
3. ประโยชน์ที)คาดว่าบริ ษัทฯ จะได้ รับจากกรรมการแต่ละท่าน
4. ค่าตอบแทนที)กําหนดขึ 9นนันจะต้
9 องสามารถจูงใจกรรมการที)มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับ
ความจําเป็ นและสถานการณ์ของบริ ษัทฯ ให้ มาเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารได้
5.7.5 บทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท
ในการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ นอกเหนื อ จากการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ แ ละข้ อบัง คับของบริ ษัทฯ รวมทัง9 มติข องที) ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้ ว
คณะกรรมการยังมีได้ กําหนดอํานาจหน้ าที) และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
ไว้ ตามที) ปรากฏในกฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท และกํ าหนดว่าประธานกรรมการ
บริ ษัท จะต้ องไม่ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัทฯ
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5.7.6 คณะกรรมการชุด ย่ อ ย และหน้ าทีความรั บ ผิด ชอบ
ปั จ จุบัน คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตัง9 คณะกรรมการชุด ย่ อ ยจํ า นวน 4 คณะ ได้ แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที)ดี โดยได้ มีการกําหนดขอบเขต อํานาจ
หน้ าที) และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้ อย่างชัดเจน ดังนี 9
1)

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีคณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์
ของสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยกํ าหนด และมี อํานาจ หน้ าที) และความรั บผิดชอบ
ตามที) ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ) ง กํ า หนดไว้ ในกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดตังให้
9 มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ที)มีการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื)อทํา
หน้ าที)ในการตรวจสอบระบบงาน กระบวนการควบคุมภายใน การบริ หารความ
เสี)ยง ให้ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้ าที)ปฏิบตั ติ ามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีหน้ าที)ใน
การอนุมัตินโยบายบริ หารความเสี) ยง การสอบทานและติด ตามงานด้ านการ
บริ หารความเสี) ยง รวมถึ ง ประเมินและสอบทานระบบการควบคุม ภายในเป็ น
ประจําทุกปี ซึง) จะรายงานผลการปฏิบตั งิ านให้ ทราบในรายงานประจําปี

2)

คณะกรรมการบริห าร
ประกอบด้ วยกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จํ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีอํานาจ หน้ าที) และความรับผิดชอบในการควบคุม กํ ากับดูแล และติดตาม
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดําเนิน
ธุรกิ จ กลยุทธ์ ทางธุรกิ จ และงบประมาณที) กําหนดไว้ และอํ านาจบริ หารต่างๆ
ตามที)ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และตามที)กําหนดไว้ ในกฎบัตรคณะ
กรรมการบริ หาร

3)

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้ องประกอบด้ วยกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่ากึ)งหนึ)งของจํานวนกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดย
จะต้ อ งแต่ง ตัง9 ให้ กรรมการอิ ส ระ เป็ น ผู้ดํา รงตํ า แหน่ ง ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทนมี อํ า นาจ หน้ า ที) และความ
รั บผิ ดชอบหลักคื อกํ าหนดคุณ สมบัติ หลักเกณฑ์ และวิ ธี การสรรหากรรมการ
กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทฯ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที)มี
ความเหมาะสมเพื) อเสนอต่อที)ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที)ประชุม
ผู้ถื อหุ้นเพื) อ พิ จ ารณาอนุมัติ แ ต่ง ตัง9 ให้ เ ป็ นกรรมการ และพิ จ ารณาโครงสร้ าง
ค่าตอบแทน รู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการ
ชุดย่อย และ กรรมการผู้จดั การของบริ ษัทฯ ทังในรู
9 ปของตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน
โดยรายละเอี ยดขอบเขตอํ านาจ หน้ าที) และความรั บผิดชอบ ให้ เ ป็ นไปตามที)
กํ า หนดไว้ ใ นกฎบัต รคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่า ตอบแทน และให้
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับ
แต่วนั ที)ได้ รับการแต่งตัง9 หรื อมีวาระเท่ากับวาระการเป็ นกรรมการบริ ษัท ทังนี
9 9จะ
เลื อ กกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่าตอบแทนผู้พ้ นจากตํ าแหน่ ง แล้ ว เข้ ารั บ
ตําแหน่งอีกก็ได้
4)

คณะกรรมการกํากับ ดูแ ลกิจ การทีดี
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้ องประกอบด้ วยกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่ากึ)งหนึ)งของจํานวนกรรมการ โดยจะต้ องแต่งตังให้
9 กรรมการอิสระ
ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการกํ ากับดูแลกิ จการที) ดี ซึ)งมี อํานาจ หน้ าที)
และความรับผิดชอบในการกําหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้ ข้อเสนอแนะ
แก่คณะกรรมการบริ ษัทในการกํากับดูแลกิจการที)ดีของบริ ษัทฯ ตามที)กําหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที)ดี และให้ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที)ดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วนั ที)ได้ รับการแต่งตัง9 หรื อมีวาระ
เท่ากับวาระการเป็ นกรรมการบริ ษัท ทังนี
9 9จะเลือกกรรมการกํ ากับดูแลกิจการที)ดี
ผู้พ้นตําแหน่งแล้ ว เข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้

5.7.7 บทบาทหน้ าทีของเลขานุก ารบริษัท
เลขานุการบริ ษัท ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
9
ษัท ซึ)งจะต้ องผ่านการอบรมใน
หลักสูตรที)เกี)ยวข้ อง โดยมีหน้ าที)รับผิดชอบดําเนินการดังต่อไปนี 9
1.

ดูแลและให้ คําแนะนําแก่กรรมการและผู้บริ หารเกี)ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ข้ อกําหนด กฎระเบียบ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ
อย่างถูกต้ องและสมํ)าเสมอ
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2.

รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง9
ดูแลประสานงานให้ มีการปฏิบตั ติ ามมติของที)ประชุมดังกล่าว

3.

ดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูลและการรายงานสนเทศในส่วนที)รับผิดชอบ ให้ เป็ นไปตาม
ระเบี ยบและข้ อกํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย และสํ านักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที)เกี)ยวข้ อง

4.

จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี 9
4.1 ทะเบียนกรรมการ
4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4.4 รายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
4.5 รายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร

5.

ปฏิบตั หิ น้ าที)อื)นใด ตามที)คณะกรรมการบริ ษัทจะมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป

5.7.8 การประชุม คณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทฯ กําหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ดังนี 9
5.7.8.1 คณะกรรมการบริ ษัท มีการกําหนดการประชุมไว้ ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 6 ครัง9 ต่อปี
และมีการประชุมพิเศษเพิ)มตามความจํ าเป็ น และเหมาะสม โดยแจ้ งล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 7 วัน และการประชุมทุกครัง9 จะต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ)งหนึ)งของจํานวนกรรมการทังหมด
9
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม และจัดให้ มีการ
ประชุมระหว่างกรรมการที)ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร เพื)อให้ กรรมการหารื ออย่างอิสระ
5.7.8.2 บริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มให้ กรรมการแต่ละคนเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททังหมดที
9
) ได้ จดั ขึ 9นในรอบปี
นันๆ
9
5.7.8.3 มีการกําหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจนล่วงหน้ า โดยประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้จัด การร่ ว มกัน พิ จ ารณาเรื) อ งที) จ ะเข้ า เป็ น วาระการประชุม ทัง9 นี 9
เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที)ดแู ลให้ กรรมการได้ รับเอกสารการประชุมล่วงหน้ าก่อน
การประชุมเพื)อให้ มีเวลาเพียงพอสําหรับการศึกษาข้ อมูล และพิจารณาเรื) องเพื)อ
การให้ ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี 9 เพื)อให้ การนัดประชุม
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ทางเลขานุการบริ ษัท จะมีการกํ าหนดตารางการ
ประชุมเป็ นการล่วงหน้ าทุกปี
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5.7.8.4 จัดสรรเวลาให้ อย่างเพียงพอที) ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการจะเสนอเอกสาร
ข้ อ มู ล เพื) อ อภิ ป รายในประเด็ น สํ า คัญ รวมถึ ง เปิ ด โอกาสและสนั บ สนุ น ให้
กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที)ได้ จากที)ประชุม
5.7.8.5 ในการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ กรรมการซึ)งมีส่วนได้ เสียในเรื) องที)พิจารณา
ไม่มีสิทธิออกเสียง หากเป็ นการพิจารณารายการที)เกี)ยวโยง กรรมการที)มีสว่ นได้
เสียจะต้ องไม่อยูใ่ นที)ประชุมในวาระดังกล่าว
5.7.8.6 การประชุมทุกครั ง9 ต้ องมี การจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์ อักษร และ
จัด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที) ผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการพร้ อมให้
คณะกรรมการและผู้ที)เกี)ยวข้ องสามารถตรวจสอบได้
5.7.9 รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทํารายงานประจําปี และแบบ 56-1 เพื)อ
รายงานข้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลสารสนเทศอื)นของบริ ษัทฯ โดยข้ อมูลทางการเงินที)
ปรากฏในรายงานประจํ าปี จะต้ องจัดทําตามมาตรฐานการบัญชี ที)รับรองโดยทั)วไป ซึ)ง
เลื อ กใช้ นโยบายบัญ ชี ที) เ หมาะสม และถื อ ปฏิ บัติ ส มํ) า เสมอ และใช้ ดุล ยพิ นิ จ อย่ า ง
ระมัดระวังในการจัดทํ า รวมทัง9 กํ าหนดให้ มี การเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าคัญอย่างเพี ยงพอใน
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น โดยคณะกรรมการบริ ษั ทมอบหมายให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้ดแู ลเกี) ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็ นผู้ให้ ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษั ท รวมถึ ง คณะกรรมการต้ อ งจัด ทํ า รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ ในรายงานประจําปี ด้วย
5.7.10 การเสริม ความรู้ และมุม มองในธุร กิจ แก่ ก รรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ยังมุ่งเน้ นให้ มีการเสริ มความรู้ แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
โดยให้ กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่ วมการอบรม ที) จัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื) อเสริ มสร้ าง
ความรู้ และมุมมองใหม่ๆ ให้ แก่กรรมการทุกคน รวมถึงจัดให้ มีโครงการสําหรั บพัฒนา
ผู้บริ หารเพื)อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบแผนการสืบทอดงานที)ได้ จดั ทําไว้
คณะกรรมการยังมีนโยบายที)จะให้ ฝ่ายบริ หารจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูลที)เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิ บตั ิหน้ าที) ข องกรรมการใหม่ และจัดให้ มีการแนะนํ าลักษณะธุ รกิ จ และแนว
ทางการดําเนินธุรกิจให้ แก่กรรมการใหม่ทกุ ครัง9 ที)มีการเปลี)ยนแปลงกรรมการ
5.7.11 การประเมิน ผลการปฏิบ ัต งิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังชุ
9 ด และ
เป็ นรายบุคคลเป็ นประจําทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที)หน่วยงานกํากับดูแลกิจการได้ กําหนดไว้
เพื)อเป็ นการพัฒนากระบวนการทํางานของคณะกรรมการ และกรรมการแต่ละท่าน โดย
จะมีการเปิ ดเผยถึงกระบวนการและวิธีการประเมินไว้ ในรายงานประจําปี
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