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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ควบคูไ่ปกบัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี โดยมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจ

ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้ความรับผดิชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

 คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทํา “นโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดี” เพ่ือให้คณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและบริหาร

จดัการระบบขององค์กรตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาว

ให้กบัผู้ ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนบัสนนุส่งเสริมความสามารถ

ในการแขง่ขนัของบริษัทฯ ให้เตบิโตอยา่งยัง่ยืน 

        25 กมุภาพนัธ์ 2563 
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1. บทนํา  

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance: GCG) เป็นเร่ืองสําคญัซึง่ได้รับความสนใจอยา่งมากจาก

สาธารณชน โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย หน่วยงานกํากบัดแูลขององค์กร ผู้บริหารและพนกังาน

ขององค์กร ได้ยึดมัน่ในหลกัการบริหารจดัการท่ีมีระบบและกระบวนการกํากบัดแูลกิจการท่ีดเีป็นปัจจยัสําคญั จึงได้

นําหลกัการดงักลา่วเป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการกําหนดระบบการบริหารจดัการให้มีคุณภาพ 

เน้นการเปิดเผยข้อมลูท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะสง่ผลให้มีการปฏิบตัิงานท่ีเป็นมาตรฐาน สง่เสริมประสิทธิภาพใน

การทํางาน สร้างความสามารถในการแขง่ขนั และเพ่ิมมลูคา่แก่เจ้าของกิจการ สิง่เหลา่นีจ้ะสร้างความพงึพอใจให้แก่

ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่าย  จึงได้กําหนดเป็น “นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี” เ พ่ือให้

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย ผู้บริหาร และพนกังาน ได้ยดึถือเป็นเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานดงันี ้  

1. Accountability  ความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิหน้าท่ี และสามารถชีแ้จง 

  อธิบายการปฏิบตัินัน้ได้ 

2. Responsibility  ความสาํนกึในหน้าท่ีอยา่งเต็มความสามารถและมีประสทิธิภาพ 

3. Equitable Treatment ความเคารพในสทิธิและการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งสจุริตและ 

 เทา่เทียมกนั รวมถึงการให้โอกาสผู้มีสว่นได้เสยีมีสว่นร่วมอยา่งเป็นธรรม 

4. Transparency   การเปิดเผยข้อมลู และการดําเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

5. Value Creation   การเพ่ิมมลูคา่ให้กิจการในระยะสัน้และระยะยาว โดยการพฒันา  

  ปรับปรุง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนั  

6. Ethics  การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ   

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้เป็นนโยบายในการกํากบั การติดตาม การควบคมุ และการดแูลของผู้ ท่ีได้รับมอบหมายอํานาจหน้าท่ี

ให้ทําหน้าท่ีทางการบริหาร โดยมีการจัดกระบวนการบริหารหรือจัดการเพ่ือให้ทรัพยากรขององค์กรได้

นําไปใช้อยา่งมีประสทิธิภาพ และอยา่งมีประสทิธิผลตรงตามเปา้หมาย 

2. เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอบแทนกลบัไปยงัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งเป็นธรรม 

3. กําหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิฉบบันีอ้ยา่งสมํ่าเสมอเป็นประจําทกุปี  
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3. แนวปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

หลกัการ: ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยการควบคมุบริษัทฯ ผ่านทางการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทให้ทํา

หน้าท่ีแทนตน และมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของบริษัทฯ ดงันัน้บริษัทฯ จึง

ควรสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตน  

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยจะไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย ผู้ ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาติ โดยสทิธิ

ขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ได้แก่ 

1) สทิธิในการซือ้ขายหรือการโอนหุ้น 

2) สทิธิในการได้รับสว่นแบง่กําไรของกิจการ 

3) สทิธิในการรับการปฏิบตัิท่ีเทา่เทียมกนัในการรับซือ้หุ้นคืนโดยบริษัทฯ  

4) สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส สมํ่าเสมอ และ

ได้รับข้อมลูสาํคญัท่ีเป็นปัจจบุนัผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5) สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและการใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วม

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน เพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีอิสระ กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี รวมถึงเร่ืองอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ 

เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือการ

เพ่ิมทนุ การอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น  

6) สทิธิในการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า  

7) สทิธิในการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

8) สทิธิอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการอํานวยความสะดวกและสง่เสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น 

เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิขัน้พืน้ฐานในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุม          

ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้   
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1) การดาํเนินการก่อนวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความคิดเห็น ข้อซกัถาม หรือเสนอวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ           

ผู้ ถือหุ้น พร้อมกําหนดหลกัเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย พร้อมทัง้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม            

ผู้ ถือหุ้น พร้อมกําหนดหลกัเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย พร้อมทัง้เปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14-21 วัน        

(หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด) พร้อมทัง้ลงประกาศหนงัสือพิมพ์ตอ่เน่ืองกนัไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

เพ่ือแจ้งวนันดัประชุมผู้ ถือหุ้นโดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อม

เอกสารประกอบการประชุมทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วนั

ก่อนวนันดัประชมุผู้ ถือหุ้น   

- ระบุข้อมูลสําคญัในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา สถานท่ีจัดประชุม รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชมุ เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชมุพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนในแต่ละวาระเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ี

กฎหมายกําหนด รายช่ือกรรมการอิสระเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้     

คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนใน

การประชมุผู้ ถือหุ้น และแผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ รวมทัง้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น

และออกเสยีงลงคะแนน    

2) การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น  

- กําหนดวนั เวลา และสถานท่ีจัดประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั พร้อมทัง้จัดให้มี

บคุลากร และเทคโนโลยีอยา่งเพียงพอเหมาะสมตอ่จํานวนผู้ ถือหุ้น  

- จัดให้มีบตัรลงคะแนนเสียงโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Bar Code) และจัดให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบั

คะแนนหรือตรวจสอบคะแนนเสยีง และเปิดเผยให้ท่ีประชมุทราบ พร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ  

- ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงเก่ียวกบักฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน และจดัสรร

เวลาการประชุมให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิซักถาม แสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ี โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ       
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ชดุยอ่ยทกุชดุ ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง ผู้สอบบญัชี และ/หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ 

และ/หรือ ธนาคารท่ีให้การสนบัสนนุสนิเช่ือ (แล้วแตก่รณี) เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบคําถามในท่ีประชมุ 

รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงู เลขานกุารบริษัท เลขานกุารคณะกรรมการทกุชดุ เข้าร่วมประชมุด้วย 

- ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนได้  

3) การดาํเนินการหลังวันประชุมผู้ถอืหุ้น  

- เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติ หรือ อย่างช้า

ภายใน 9.00 น. ของวันทําการถัดไปจากวันประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พร้อมทัง้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

- จัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยระบุประเด็นท่ีผู้ ถือหุ้นซักถามและ         

คําชีแ้จงของคณะกรรมการต่อข้อซกัถามดังกล่าว ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ ถือหุ้ น และนําส่ง

รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในเวลาท่ีกําหนด พร้อมทัง้เปิดเผย

รายงานการประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและบคุคลท่ีเก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้   

หมวดท่ี 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

หลกัการ: ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับ

การปฏิบตัิท่ีเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิในเร่ืองตา่งๆ เพ่ือเป็นการดแูลให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการ

ปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเทา่เทียมกัน ทัง้การให้ข้อมลูก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของ     

ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทํารายการ

ระหวา่งกนั ตลอดจนการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ดงันี ้ 

1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 

- จัดทําหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแจ้ง

กําหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนงัสือเชิญประชุม และแจ้ง

ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนวนันดัประชมุผู้ ถือหุ้น  
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- แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบขัน้ตอนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประชุม ทัง้วิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ 

และการออกเสยีงลงคะแนน 

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งข้อซกัถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมกําหนดหลกัเกณฑ์ไว้อยา่งชดัเจน โดยแจ้งผ่านระบบ

สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พร้อมทัง้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

- ดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นตามลําดับระเบียบวาระท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่เพ่ิมวาระการ

ประชมุท่ีไมไ่ด้แจ้งเป็นการลว่งหน้าโดยไมจํ่าเป็น  

- กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนได้เสียของตนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

และไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองท่ีมีสว่นได้เสยีดงักลา่ว 

2) การกาํกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

- แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าท่ีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และ      

การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ทัง้ของตน คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) ตาม

มาตรา 59 และบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(รวมท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และจดัสง่สําเนารายงานนีใ้ห้แก่เลขานกุารบริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงาน

ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. พร้อมทัง้รายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัททราบทกุไตรมาส  

- กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง และผู้ปฏิบตัิงาน ของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ท่ีได้รับทราบ

ข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระสําคญัซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ ห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ ก่อนวนัท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในจะได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน 

1. กลุม่กรรมการอิสระ     

ไม่น้อยกว่า 7 วนั หรือ เมื่อได้รับเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่

อยา่งใดจะเกิดก่อน  

2. กลุม่กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง ผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูทางการเงินของ

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ท่ีสามารถรับรู้หรือครอบครองข้อมลูภายใน 

ไม่ควรซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วันท่ีรับทราบงบการเงินของบริษัทฯ จนถึงวนั

เปิดเผยงบการเงินสูส่าธารณชนผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย เน่ืองจากการได้รับทราบข้อมูลทางการเงิน อาจก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงหรือ

ก่อให้เกิดการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯได้  

ทัง้นี ้ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้ดาํเนินการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณชนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้สามารถ

ดําเนินการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ภายหลงัพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมงแล้ว 

อีกทัง้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูภายในดงักล่าวต้องไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้ อ่ืนทราบจนกว่าจะได้มีการ

แจ้งข้อมลูนัน้ผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ใช้ข้อมูล

ภายในของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้

เปิดเผยต่อสาธารณชน มาใช้เพ่ือการซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืน         

ซือ้หรือขาย ซึง่หุ้นหรือหลกัทรัพย์อ่ืน (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไมว่า่ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง้เปิดเผยข้อมลู

ดงักลา่วให้ผู้ อ่ืนทราบ โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม  

- บริษัทฯ ได้กําหนดโทษทางวินัยสําคัญสําหรับผู้ แสวงหาหรือจะแสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมูล

ภายในบริษัทฯ ไปใช้หรือนําไปเปิดเผยจนทําหรืออาจทําให้บริษัทฯ ได้รับความเสยีหาย โดยพิจารณาลงโทษ

ตามควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์ ตลอดจนเลิกจ้างพ้นสภาพเป็น

พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี โดยแนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

3) การป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- กําหนดให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึง

ความสมัพนัธ์หรือการมีสว่นได้เสียของตนในรายการดงักลา่ว โดยหากผู้นัน้เป็นกรรมการต้องไม่เข้าร่วมใน

การพิจารณาตดัสนิใจ รวมถึงไมม่ีอํานาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ ๆ  

- หากมีรายการท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไข

การค้าโดยทัว่ไป จะต้องนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ และต้องปฏิบตัิให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือหนว่ยงานกํากบัดแูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง    
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4) การเข้าทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน  

- หากมีรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือหนว่ยงานกํากบั

ดแูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยง

กนัของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  

- ในกรณีท่ีรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้า

โดยทัว่ไป รวมทัง้รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบคุคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นท่ีตนมีส่วน   

ได้เสียในนิติบุคคลนัน้ตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปหรือดีกว่า ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบอํานาจการ

ดําเนินการท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  

- ในกรณีท่ีรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นรายการประเภทอ่ืน ให้บริษัทฯ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณา โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดของหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง   

5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   

- คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดั

ให้มีและรักษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้ดําเนินการเพ่ือทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบ

ควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีมีความ

ถกูต้องและนา่เช่ือถือได้ 

- บริษัทฯ ได้แต่งตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้มี

ประสทิธิภาพ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

- คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอยา่ง

น้อยปีละ 1 ครัง้ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและระบไุว้ในรายงานประจําปี 

และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  
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หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

หลกัการ: ผู้มีสว่นได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัท

ควรพิจารณาให้มีกระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กบัผู้มีสว่นได้เสียในการสร้าง

ความมัง่คัง่ทางการเงินและความยัง่ยืนของกิจการ  

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ตามกฎหมายหรือข้อตกลงท่ีมีอยู่กบับริษัทฯ 

ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง พนกังาน สงัคม ชุมชน และภาครัฐ จึงได้กําหนดข้อพึงปฏิบตัิต่อผู้มีส่วน      

ได้เสียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนแนวปฏิบตัิในการดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ การไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา การไมเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยยดึหลกัพืน้ฐาน

ของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนั เพ่ือให้บคุลากรทุกคนในบริษัทฯ ยึดเป็นแนวทางปฏิบตัิ มีกลไกติดตาม

ดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ตลอดจนมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน โดยกําหนดเป็นนโยบายหรือ        

แนวปฏิบตัิ ดงันี ้ 

1) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทฯ  

ผู้ ถือหุ้น : บริษัทฯ มุง่มัน่ดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส มีคณุธรรม และจริยธรรม เปิดเผย

สารสนเทศอย่างเพียงพอ โดยพฒันากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า สร้างผลตอบแทนท่ีดี

อยา่งเหมาะสมให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน  

ลกูค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบตอ่ลกูค้าโดยการรักษาคณุภาพและมาตรฐานของสนิค้าและการให้บริการ 

รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าให้ครบถ้วนและครอบคลมุ เพ่ือมุ่งเน้นการ

สร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้าในระยะยาว 

คูค้่า : บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและตามสญัญาท่ี

ตกลงร่วมกนั และมีนโยบายในการสร้างและพฒันาความสมัพนัธ์กบัคูค้่าอยา่งตอ่เน่ือง 

เจ้าหนี ้ : บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการค้าและตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกัน รวมถึงการให้ข้อมลู

ตา่ง ๆ ตามท่ีเจ้าหนีร้้องขอ 

คูแ่ขง่ : บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันท่ีเป็นธรรม และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพ่ือ

ผลประโยชน์ร่วมกนัในอตุสาหกรรม 

พนกังาน :  บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมทัง้สร้าง

สภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีคณุภาพ  



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
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สงัคม/ชมุชน : บริษัทฯ รับผิดชอบในการดแูลเพ่ือไมใ่ห้การดําเนินงานของบริษัทฯ สง่ผลกระทบตอ่ 

และสิง่แวดล้อม สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสงัคม รวมทัง้การปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social 

Responsibility “CSR”) เพ่ือการพฒันาชมุชมและสงัคมอยา่งยัง่ยืน 

ภาครัฐ : บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสร้างและพฒันาความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยยดึถือ

ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

2) ช่องทางการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทในการให้ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการคุ้มครอง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทาง

สาํหรับผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายในการให้ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน การกระทําท่ีสงสยัวา่มีการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือนโยบายกํากบัดแูลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินท่ี    

ไม่ถกูต้อง หรือระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตามขัน้ตอน

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย ทัง้นีข้้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสจะถกูเก็บเป็นความลบั เพ่ือเป็นการปกป้อง

และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

ผู้ เสนอแนะหรือผู้แจ้งเบาะแส สามารถสือ่สารไปยงัคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้ 

1) แจ้งผา่นช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ  audit_committee@gunkul.com 

2) แจ้งผา่นช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.gunkul.com 

  หวัข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”    

3) แจ้งผา่นช่องทาง สง่ทางไปรษณีย์ปิดผนกึ ถงึ 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

  1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

4) แจ้งผา่นช่องทาง  “กลอ่งรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่”   

(ตัง้อยูภ่ายในบริษัท: เปิดกลอ่งได้เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ) 
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3) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงกําหนดให้บริษัทฯ จัดทํา 

“นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของ

องค์กรอยา่งโปร่งใส ยัง่ยืน และเป็นสว่นหนึง่ของการดําเนินธุรกิจ  

โดยบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ มีนโยบายห้าม กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างกระทําการอนัใดท่ีเป็นการ

เก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ในรูปแบบตา่งๆ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ไมว่า่จะอยูใ่นฐานะผู้ รับ ผู้ให้ หรือเสนอ

ให้สินบนแก่บุคคลหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานนโยบายและแนวปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอเป็น

ประจําทกุปี เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย   

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนในการกระทําท่ีอาจทําให้เกิดความสงสยัได้วา่เป็นการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเกิด

ขึน้กบับริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสผา่นช่องทางการรับเร่ืองท่ีได้กําหนดไว้ดงันี ้  

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน (ช่ือหรือ

ตําแหน่งผู้ถกูร้องเรียน การกระทําความผิดท่ีพบเห็น เวลาท่ีเห็นการกระความผิด) พร้อมช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลข

โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ของผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน และสง่มายงัช่องทางการรับเร่ืองชอ่งทางใดชอ่งทางหนึง่ ดงันี ้ 

1) แจ้งผา่นช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ  audit_committee@gunkul.com 

2) แจ้งผา่นช่องทาง เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  www.gunkul.com 

 หวัข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”    

3) แจ้งผา่นช่องทาง สง่ทางไปรษณีย์ปิดผนกึ ถึง 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  

 เขต พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400 

4) แจ้งผา่นช่องทาง  “กลอ่งรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่”   

 (ตัง้อยูภ่ายในบริษัท: เปิดกลอ่งได้เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ) 
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หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

หลกัการ: คณะกรรมการควรดแูลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและ

ข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย      

มีความเทา่เทียมกนัและนา่เช่ือถือ  

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา และเป็นไป

ตามท่ีกฎหมาย และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ทัง้รายงานทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัท่ีมีผลกระทบตอ่ราคา

ตลาดหลกัทรัพย์และมีผลต่อการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

ทัง้หมดได้รับทราบข้อมลูอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบรายงานสารสนเทศของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พร้อมทัง้ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ    

1) การเปิดเผยข้อมูล 

- คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจริง 

และสมเหตสุมผล โดยจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง 

ครบถ้วน และเช่ือถือได้ และบริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมลูให้ทนัเวลาตามข้อกําหนดของหน่วยงาน

กํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง  

- บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการเปิดเผยบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประวตัิ

ของกรรมการแต่ละท่าน จํานวนครัง้ของการจดัประชุมของคณะกรรมการทุกชุดและการเข้าร่วมประชุม

ของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู กระบวนการและหลกัเกณฑ์ใน

การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการทุกชุด ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของ

กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล รายงานการซือ้ขายหุ้ น/ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ พร้อมการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองในรอบปีของกรรมการบริษัทและผู้ บริหารตามคํานิยามของสํานักงาน

คณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นรายบคุคล เป็นต้น โดยเปิดเผยในรายงานประจําปี และ

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1)  

- บริษัทฯ ได้กําหนดให้พนกังานทกุคนต้องไม่นําข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ หรือแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือ

ตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ รวมทัง้ต้องรักษาข้อมลู และเอกสารภายในของบริษัทฯ 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
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โดยไม่เปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก ทัง้นี ้การใช้ข้อมลูภายในจะต้องอยูใ่นกรอบของหน้าท่ี และความรับผิด

เทา่ท่ีพนกังานพงึได้รับมอบหมายเทา่นัน้  

2) ช่องทางในการติดต่อกับเลขานุการบริษัท / ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์   

เลขานกุารบริษัท / ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทรศพัท์  (66) 2 242-5867  

อีเมล์  ir@gunkul.com 

Website www.gunkul.com 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลกัการ: คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และมีความ

รับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ  

1) คณะกรรมการบริษัท  

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน และไมเ่กินกวา่ 12 คน โดยกรรมการบริษัทไมน้่อยกวา่ 

1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรไทย โดย

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทควรมีสดัสว่นของกรรมการบริษัทท่ีมีความรู้ความชํานาญท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกบัธุรกิจ และมีการถ่วงดลุอํานาจภายในคณะกรรมการบริษัท  

คณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีวิสยัทศัน์ ความน่าเช่ือถือ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  ความชํานาญ 

รวมทัง้เป็นผู้มีคณุสมบตัสิอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ทัง้ทางด้านทกัษะ

วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และเข้าใจลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ อนัจะเป็น

ประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจ รวมถึงมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ต้องไมป่ระกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นสว่น 

หรือเข้าเป็นกรรมการบริษัทในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและดําเนินธุรกิจอนัเป็นการแขง่ขนักบักิจการ

ของบริษัทฯ  

อีกทัง้ กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจํากัด รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร

จดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 
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และกรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทฯ กําหนด และต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของ

ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้อยา่งเทา่เทียมกนั อีกทัง้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัททําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านการปฎิบตัิตามกฎเกณฑ์ตา่งๆ (Compliance) 

ท่ีคณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้

ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท  

วาระการดํารงตําแหนง่ของคณะกรรมการบริษัท  

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากตําแหนง่เป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการบริษัทในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวน

ท่ีใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการบริษัทท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนนัน้ 

ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการบริษัทคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออก

จากตําแหนง่ กรรมการบริษัทท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ากลบัเข้ามาดาํรงตาํแหนง่ใหมก็่ได้ โดยกรรมการ

บริษัทมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี  

เมื่อมีการแตง่ตัง้กรรมการบริษัทคนใหม่แทนกรรมการบริษัทเดิมท่ีได้ลาออก หรือ พ้นจากตําแหนง่ บริษัทฯ ต้อง

แจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับมติคณะกรรมการบริษัท หรือแจ้งโดยทนัที

นบัตัง้แตท่ี่บริษัทฯ ได้รับมติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความ

ระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต เยี่ยงวิญ�ูชน ผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทําภายใต้สถานการณ์เดียวกนั เพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ รวมทัง้กําหนด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย 

แนวทางของแผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ กํากบั ดแูล ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบตัิตาม

นโยบาย แผนงาน งบประมาณท่ีกําหนดไว้ และประเมินผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทัง้

กําหนดกฎบัตรและนโยบายท่ีสําคัญของบริษัทฯ พร้อมทัง้กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผล       

อย่างเป็นรูปธรรม อีกทัง้มีบทบาทหน้าท่ีในการกํากับ ดูแล ติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ และกําหนด      

แนวทางแก้ไข เพ่ือให้เป็นไปตามเปา้หมายหรือดีกวา่เปา้หมาย สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว้ 

คณะกรรมการบริษัทยงัมีหน้าท่ีในการจดัให้มีรายงานข้อมลูทัว่ไป และข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ เพ่ือรายงาน

และเปิดเผยต่อผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทัว่ไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัการณ์ เท่าเทียมกัน และ

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบรายงานทางการเงิน 
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ระบบควบคมุภายใน และการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ เพ่ือความเช่ือมัน่ในความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้

ของข้อมลู รวมทัง้เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการทจุริตและป้องกนัไมใ่ห้เกิดการกระทําท่ีผิดกฎหมาย อีกทัง้รับทราบ

รายงานการตรวจสอบท่ีสําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าท่ีกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีท่ีพบ

ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั และดแูลจดัการรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด 

อีกทัง้ยงัมีหน้าท่ีในการแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเข้าเป็น

กรรมการบริษัท ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ และแต่งตัง้

คณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้แต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและ

เลขานุการบริษัท เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท อีกทัง้พิจารณาเพ่ือกําหนด

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา และยงัมีหน้าท่ีในการแต่งตัง้

ผู้บริหารระดบัอาวโุสของบริษัทฯ รวมทัง้จดัให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เพ่ือให้มีขึน้มา

ทดแทนอย่างต่อเน่ือง (Succession Plan) และจดัให้มีการประเมินผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการทุกชุด 

รวมทัง้ผู้บริหารสงูสดุขององค์กร  

การประชมุคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชมุอยา่งน้อย 6 ครัง้ต่อปี โดยทกุไตรมาสจดัขึน้เพ่ือพิจารณางบการเงินให้

เป็นไปตามกฎหมายท่ีกําหนด และอาจจัดการประชุมเพ่ิมเติมตามท่ีประธานกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดย

กําหนดให้กรรมการบริษัททุกคนมีสดัส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ

การประชมุทัง้ปี ทัง้นีกํ้าหนดให้มีจํานวนองค์ประชมุขัน้ตํ่าต้องไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่จงึจะสามารถเปิดประชมุได้ และ 

ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติในท่ีประชุม ต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ในท่ีประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการบริษัททัง้หมดท่ีเข้าประชมุ โดยกรรมการบริษัททกุคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยา่ง

เปิดเผย ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งมีนยัสาํคญัเก่ียวข้องในเร่ืองท่ีกําลงัพิจารณา กรรมการบริษัท

ผู้นัน้ต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเร่ืองนัน้ๆ และอาจเชิญกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารของ

บริษัทฯ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุท่ีนําเสนอ เข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทจะมีการกําหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหน้าทุกปี เพ่ือเป็นการนดั

หมายกบักรรมการบริษัททกุทา่นเป็นการลว่งหน้า 

การบนัทึกรายงานการประชุมหลงัจากท่ีผ่านการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและลงนามรับรอง

ความถูกต้องจากประธานกรรมการบริษัทแล้ว จะจัดเก็บทัง้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารท่ีเป็นต้นฉบับและฉบับ

อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือให้ความสะดวกสาํหรับกรรมการบริษัทและผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้  
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2) คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยเหลือในการบริหารงานและการกํากับดูแลการ

บริหารงานเพ่ือให้เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล ซี่งประกอบด้วย 

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวนอยา่งน้อย 3 คน โดยคดัเลอืกจากกรรมการอิสระ 

คณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยต้องมีอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการ

สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ และเป็นบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจใน

การดําเนินกิจการของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้น       

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ รวมทัง้ต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ

บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระดงันัน้

จึงต้องมีคณุสมบตัิความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทฯ กําหนด และต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น

ทกุรายได้อยา่งเทา่เทียมกนั อีกทัง้สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ 

วาระการดํารงตําแหนง่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากตําแหนง่ตาม

วาระอาจได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้ และใน

กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ  เ พ่ือให้มี จํานวนครบตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ โดยบคุคลท่ีเข้าดํารงตําแหน่งแทนจะอยู่ในตําแหนง่ได้เพียงเทา่กบัอายุ

วาระท่ีคงเหลืออยู่เท่านัน้ และในการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่เข้ามาดํารงตําแหน่งให้ครบตาม

จํานวนท่ีกําหนดไว้ ต้องเร่งดําเนินการโดยเร็วเพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทัง้นีต้้องไมเ่กิน 3 เดือน นบัแตว่นัท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหนง่ 
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ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทาง

การเงินอย่างถกูต้องและน่าเช่ือถือ รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบ

บัญชีภายนอกและผู้ บริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน ทัง้รายไตรมาสและ           

รายประจําปี และสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบ

ภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้า

หน่วยงานตรววจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน อีกทัง้ยงัสอบ

ทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการพิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทํา

หน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ  รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี โดยคํานึงถึงความ

น่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบญัชีนัน้ และประสบการณ์

ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้การเลิกจ้าง และกําหนดให้

คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีอิสระภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม

ประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่า

รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

รวมทัง้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

พิจารณาผลการสอบทานการทุจริต และเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทฯ ในการรับข้อร้องเรียนการกระทํา

ทจุริต รวมทัง้สง่เสริมและสร้างความตระหนกัรู้ การประเมินความเสีย่ง การสร้างระบบงานเชิงปอ้งกนั และ

การตรวจสอบ อีกทัง้ยงัมีหน้าท่ีในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ให้

ข้อเสนอแนะในการพฒันาปรับปรุง และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมลูในการ

กําหนดแนวนโยบายในการพฒันาองค์กรอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าท่ีดําเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ใน

กรณีท่ีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่า กรรมการ ผู้จดัการ หรือ บคุคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ได้กระทําความผิดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) 
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พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่สํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจจัดการประชุม

เพ่ิมเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ทัง้นีใ้นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดจึงจะครบ

เป็นองค์ประชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมท่ี

นําเสนอ เข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้อง และหากมีวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกบังบการเงินหรือวาระ

อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสงูทางด้าน

บญัชี ต้องเข้าร่วมประชมุเพ่ือชีแ้จงความถกูต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ เป็นท่ีเช่ือถือได้ ในการจดัทํางบการเงิน  

การประชมุของคณะกรรมกรรมการตรวจสอบจะมีการกําหนดตารางการประชมุเป็นการลว่งหน้าทกุปี เพ่ือ

เป็นการนดัหมายกบักรรมการตรวจสอบทกุทา่นเป็นการลว่งหน้า 

การบนัทึกรายงานการประชมุหลงัจากท่ีผ่านการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและลงนาม

รับรองความถกูต้องจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จะจดัเก็บทัง้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารท่ีเป็น

ต้นฉบบัและฉบบัอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือความสะดวกสําหรับกรรมการตรวจสอบและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบ

อ้างอิงได้ 

2.2)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

กําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 3 คน และกึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นผู้บริหารของ

บริษัทฯ โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้ บริหารจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ

คณุสมบตัิของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ความรู้และ

ประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยง การบริหารการลงทนุ หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีเป็นปัจจยั

สําคัญต่อการให้คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ โดย

กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไมเ่ป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ ในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใน

ลกัษณะเดียวกนักบับริษัทฯ และต้องเป็นบคุคลท่ีไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน
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จํากัด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งต้องไมด่ํารงตําแหนง่ประธานกรรมการบริษัท 

วาระการดํารงตําแหนง่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ี          

พ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระ

หนึง่ก็ได้ ทัง้นีใ้นกรณีท่ีตําแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่งวา่งลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสีย่ง เพ่ือให้มี

จํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ โดยบคุคลท่ีเข้าดํารงตําแหนง่แทนจะอยูใ่นตําแหนง่ได้

เพียงเทา่กบัอายวุาระท่ีคงเหลอือยูเ่ทา่นัน้ 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย      

แนวปฏิบตัิ และกรอบการดําเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนิน

ธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบตัิตอ่ต้านการทจุริต

คอร์รัปชั่น และกํากับดูแล ติดตาม และสนบัสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จในระดับ

องค์กรตลอดจนระดบัโครงการ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงในแต่ละด้าน เพ่ือประกอบการประเมิน วิเคราะห์ 

และตดัสนิใจ เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีกระบวนการบริหารความเสีย่งได้ครอบคลมุทกุขัน้ตอนของการดําเนินธุรกิจ 

รวมทัง้ทบทวนแนวปฏิบตัิและกรอบการดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบกับแนว

ปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท      

อีกทัง้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการพฒันา

ปรับปรุง และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดแนวนโยบาย ใน

การพฒันาองค์กรอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยอาจจัดการประชุม

เ พ่ิมเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร  ทัง้ นี ใ้นการประชุมคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของ
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บริษัทฯ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมท่ีนําเสนอ เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

ยกเว้นกรรมการท่ีดํารงตาํแหนง่กรรมการตรวจสอบ  

การประชุมของคณะกรรมกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการกําหนดตารางการประชุมเป็นการลว่งหน้าทกุปี 

เพ่ือเป็นการนดัหมายกบักรรมการบริหารความเสีย่งทกุทา่นเป็นการลว่งหน้า 

การบนัทกึรายงานการประชมุหลงัจากท่ีผา่นการรับรองจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและลงนาม

รับรองความถกูต้องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งแล้ว จะจดัเก็บทัง้ในรูปแบบแฟม้เอกสารท่ีเป็น

ต้นฉบบัและฉบบัอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือความสะดวกสาํหรับกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบ

อ้างอิงได้ 

2.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจํานวนไม่น้อยกวา่ 3 คน และมากกวา่กึ่งหนึง่

ต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยพิจารณาคดัเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารจํานวนหนึ่งของ

บริษัทฯ และ/หรือผู้ทรงคณุวฒุิ  

คณุสมบตัิของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ด้านการบริหาร

บคุคล มีทกัษะความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในงานท่ีเก่ียวข้อง และเป็นบคุคลท่ีไมม่ีลกัษณะต้องห้าม

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมาย

อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องไม่ดํารงตําแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทและต้องเป็นกรรมการอิสระเทา่นัน้ 

วาระการดํารงตําแหนง่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนท่ีพ้นตาํแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้กลบัเข้ามา

ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้ และในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนว่างลง

เพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน

เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพ่ือให้มีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนด

ไว้ โดยบคุคลท่ีเข้าดํารงตําแหนง่แทนจะอยูใ่นตําแหนง่ได้เพียงเทา่กบัอายวุาระท่ีคงเหลอือยูเ่ทา่นัน้ 
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ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย 

หลกัเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตาม

ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

ตา่งๆ โดยต้องมีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน โปร่งใส และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือ

นําเสนอในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้แล้วแต่กรณีตามข้อบงัคบั

บริษัทฯ รวมทัง้กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทน วิธีการจ่าย

คา่ตอบแทน และ ผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ท่ีเหมาะสมกบั

หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษัทฯ ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ

แล้วแตก่รณีตามข้อบงัคบับริษัทฯ 

อีกทัง้ยงัมีหน้าท่ีในการพิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกบัการสรรหาและค่าตอบแทน 

ให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้พิจารณาและนําเสนอ

แผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ตัง้แต่ระดับกรรมการผู้ จัดการขึน้ไปต่อคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนมุตัิ และประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ ในการพฒันาปรับปรุง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและใช้เป็น

ข้อมลูในการกําหนดแนวนโยบายในการพฒันาองค์กรอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยอาจ      

จดัการประชุมเพ่ิมเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นสมควร ทัง้นีใ้น

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนเข้าประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทัง้หมด   

จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการ

ประชมุท่ีนําเสนอ เข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

การประชมุของคณะกรรมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะมีการกําหนดตารางการประชมุเป็น

การล่วงหน้าทุกปี เพ่ือเป็นการนัดหมายกับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทุกท่านเป็นการ

ลว่งหน้า 

การบนัทึกรายงานการประชุมหลงัจากท่ีผ่านการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนและลงนามรับรองความถกูต้องจากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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แล้ว จะจัดเก็บทัง้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารท่ีเป็นต้นฉบบัและฉบบัอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือความสะดวกสําหรับ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้ 

2.4) คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

องค์ประกอบของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

กําหนดให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นผู้บริหาร

ของบริษัทฯ โดยพิจารณาคดัเลือกจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ 

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ

คณุสมบตัิของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ต้องเป็นผู้ มีความรู้ในด้านการกํากับดูแลกิจการ และใช้ความรู้

ความสามารถ รวมทัง้ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให้ประสบ

ผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และต้องเป็นบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้

ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีต้องไมด่ํารงตําแหนง่ประธานกรรมการบริษัท 

วาระการดํารงตําแหนง่ของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี     

ท่ีพ้นตําแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหนง่อีกวาระ

หนึ่งก็ได้ และในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการกํากบัดแูลกิจการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

เพ่ือให้มีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ โดยบคุคลท่ีเข้าดํารงตําแหน่งแทนจะอยู่ใน

ตําแหนง่ได้เพียงเทา่กบัอายวุาระท่ีคงเหลอือยูเ่ทา่นัน้ 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและแนว

ปฏิบตัิด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงการดําเนินงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองตอ่การกํากบัดแูลกิจการ เช่น 

การบริหารความยัง่ยืน ความรับผิดชอบต่อสงัคม มาตรการและแนวปฏิบตัิต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้กํากับดูแลและติดตาม เพ่ือให้มั่นใจว่า บริษัทฯ กลุ่มบริษัท 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึง ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีการดําเนินการสอดคล้องกับ

นโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีกําหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกําหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัการ
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กํากบัดแูลกิจการท่ีดี มาตรการและแนวปฏิบตัติอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ จรรยาบรรณและจริยธรรมทาง

ธุรกิจ โดยให้การปฏิบตัิพฒันาขึน้เป็นลําดบัอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม อีกทัง้ทบทวนแนวปฏิบตัิตาม

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิของสากลปฏิบตัิ และเสนอแนะ

เพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการท่ีดียงัมีหน้าท่ีในการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ     

ชุดย่อย และฝ่ายจดัการ ในเร่ืองเก่ียวกบักฎเกณฑ์ การกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและจริยธรรม

ทางธุรกิจ รวมทัง้ข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ พร้อมทัง้สนบัสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ เผยแพร่

หลกัการกํากับดูแลกิจการ รวมทัง้ข้อมูลข่าวสารในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง ให้เป็นท่ีรับทราบและ

เข้าใจไปยงัคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั รวมทัง้สนบัสนนุและสง่เสริมให้บริษัทฯ 

เข้ารับการประเมินหรือจดัอนัดบัด้านการกํากบัดแูลกิจการ เพ่ือเป็นการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการ

กํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง อีกทัง้ยงัประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการกํากบั

ดแูลกิจการ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาปรับปรุง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ

และใช้เป็นข้อมลูในการกําหนดแนวนโยบายในการพฒันาองค์กรอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

การประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีจะต้องมีการประชุมกนัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยอาจจดัการประชุม

เพ่ิมเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการท่ีดีเห็นสมควร ทัง้นีใ้นการประชุมคณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี ต้องมีกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรม

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ โดยอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ 

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุท่ีนําเสนอ เข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

การประชุมของคณะกรรมกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะมีการกําหนดตารางการประชุมเป็นการ

ลว่งหน้าทกุปี เพ่ือเป็นการนดัหมายกบักรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีทกุทา่นเป็นการลว่งหน้า 

การบนัทึกรายงานการประชุมหลงัจากท่ีผ่านการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

และลงนามรับรองความถูกต้องจากประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีแล้ว จะจัดเก็บทัง้ใน

รูปแบบแฟ้มเอกสารท่ีเป็นต้นฉบบัและฉบบัอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือความสะดวกสําหรับกรรมการกํากับดแูล

กิจการท่ีดีและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้ 
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2.5)  คณะกรรมการบริหาร  

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 

กําหนดให้คณะกรรมการบริหารมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยพิจารณาคดัเลือกจากกรรมการ และ/หรือ 

ผู้บริหารจํานวนหนึง่ของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้นีต้้องไมเ่ป็นกรรมการตรวจสอบ 

คณุสมบตัิของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยต้องไม่เป็น 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ ในกิจการท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนักับบริษัทฯ เว้นแต่

กิจการนัน้มีสถานะเป็น บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมทนุ หรือ กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ และต้องเป็นบคุคลท่ีไมม่ี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่ดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการบริหาร 

วาระการดํารงตําแหนง่ของคณะกรรมการบริหาร  

กรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระอาจ

ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้ และในกรณีท่ี

ตําแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท

แต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการบริหาร เพ่ือให้มีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

ได้กําหนดไว้ โดยบุคคลท่ีเข้าดํารงตําแหน่งแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระท่ีคงเหลืออยู่

เทา่นัน้ 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดระเบียบนโยบาย แนวปฏิบตัิ 

กรอบการดําเนินงาน เป้าหมาย แผนธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบข้อบังคับ อํานาจหน้าท่ี 

อํานาจอนุมตัิ และงบประมาณ รวมทัง้กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และทบทวน การดําเนินงานของ

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ให้

สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบตัิ

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ อีกทัง้ดแูลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมรัดกมุ และกําหนด
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ระเบียบนโยบายและแนวปฏิบตัิในการดําเนินงานด้านการดแูลสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate 

Social Responsibility: CSR)  

คณะกรรมการบริหารยงัมีหน้าท่ีในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ให้

ข้อเสนอแนะในการพฒันาปรับปรุง และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมลูในการ

กําหนดแนวนโยบายในการพฒันาองค์กรอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

การประชมุคณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริหารจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ โดยอาจจดัการประชุมเพ่ิมเติม

ตามท่ีประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร ทัง้นี  ้ในการการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมี

กรรมการบริหารเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์

ประชมุ โดยอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุท่ีนําเสนอ เข้า

ร่วมประชมุเพ่ือให้ข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

การประชุมของคณะกรรมกรรมการบริหารจะมีการกําหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหน้าทกุปี เพ่ือ

เป็นการนดัหมายกบักรรมการบริหารทกุทา่นเป็นการลว่งหน้า 

การบนัทึกรายงานการประชุมหลงัจากท่ีผ่านการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและลงนาม

รับรองความถกูต้องจากประธานกรรมการบริหารแล้ว จะจดัเก็บทัง้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารท่ีเป็นต้นฉบบั

และฉบบัอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือความสะดวกสาํหรับกรรมการบริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้ 

3) การจาํกัดจาํนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทเข้าดาํรงตาํแหน่ง  

เพ่ือให้การปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายจํากดัจํานวนบริษัท     

จดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทแตล่ะทา่นดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทได้ไมเ่กินจํานวน 5 แหง่ 

4) การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของกรรมการ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ค่าเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนรายไตรมาส โดย

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาทบทวนโครงสร้าง 

ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งจะต้องอยูใ่นเกณฑ์

เฉลีย่เมื่อเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั และ/หรือจากผลการสาํรวจคา่ตอบแทน และสามารถแขง่ขนัได้ในตลาด 

โดยจะคํานงึถึงความเพียงพอตอ่หน้าท่ีและความรับผิดชอบซึง่กรรมการต้องรับผิดชอบ  
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ส่วนผู้บริหารทุกระดับรวมถึงผู้บริหารสูงสุดจะได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนและโบนัสประจําปี รวมทัง้

คา่ตอบแทนใด ๆ ทัง้ในระยะสัน้หรือระยะยาว ตามนโยบายการกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยพิจารณา

จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และตามผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละทา่น ทัง้นีอ้ตัราคา่ตอบแทนของ

คณะกรรมการทกุชดุจะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

คณะกรรมการทุกชุดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเพ่ือพิจารณาผลงานและใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการครอบคลุมครบทุกด้าน และสอดคล้องกับ

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ    

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตังิานประจําของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึ่งเป็นการประเมิน

โดยเปรียบเทียบกบัความสําเร็จของเป้าหมายในระดบับริษัทฯ และความสามารถในระดบับคุคล โดยปัจจยัใน

การพิจารณาประกอบด้วยตวัวดัเชิงคณุภาพ ได้แก่ความเป็นผู้ นํา การกําหนกลยทุธ์ การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ การ

วางแผน และผลปฏิบตัิงาน ความสมัพนัธ์กับคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัภายนอก การบริหารงาน และ

ความสมัพนัธ์กบับคุลากร การสบืทอดตําแหนง่ ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ รวมถึงคณุลกัษณะสว่นตวั 

โดยกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินจะผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการแตล่ะชดุเป็นประจําทกุปี 

5.1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองโดยจัดให้มีการ

ประเมินทัง้แบบรายคณะและรายบคุคล ดงันี ้ 

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ   

  เพ่ือใช้ประเมินการทํางานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ    

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบคุคล  

   เพ่ือใช้ประเมินการทําหน้าท่ีอยา่งเหมาะสมของการเป็นกรรมการบริษัทรายบคุคล    

5.2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย  

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองโดยจดัให้มีการ

ประเมินเป็นแบบรายคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินการทํางานของคณะกรรมการชุดย่อย            

ในภาพรวมขององค์คณะ   

5.3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ  

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทประเมนิผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

และกรรมการผู้จดัการ  



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 
  

นโยบายเร่ือง : การกาํกับดูแลกิจการที่ดี 

(Good Corporate Governance Policy) 

เลขที่

เอกสาร  

OMD 2563/04 

วันที่เร่ิมใช้ 2 มี.ค. 2563 
อนุมัติโดย: มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

ฉบับที่ 6.0 

หน้า   29 / 33 

 

หน้าท่ี 29 ของ 33 

6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกชุด และผู้บริหาร ได้เข้ารับการการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ภายใต้

แผนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ซึ่งการอบรมอาจกระทําเป็นการภายในบริษัทฯ หรือเป็นการ

อบรมจากสถาบนัภายนอก 

7) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการท่านใหม่ โดยกําหนดให้กรรมการเข้าใหม่     

ทกุทา่นจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสาํหรับกรรมการเข้าใหม”่ ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด 

8) การรายงานของคณะกรรมการบริษัท 

8.1 รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน รายงานทาง

การเงินดงักลา่วท่ีได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย

บญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิสมํ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีจะร่วมกนัพิจารณา

ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีท่ีถือปฏิบัติอยู่เป็นประจําในการจัดทํารายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้เน้นยํา้ให้ผู้ จัดทํามีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจัดทํา รวมทัง้มีการ

เปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน 

8.2 รับผิดชอบให้มีการรายงานสารสนเทศท่ีสําคญัของบริษัท โดยเป็นสารสนเทศท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ 

หรือสาํคญัตอ่การตดัสนิใจในการลงทนุ หรือมผีลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น   

8.3 รับผิดชอบให้มีการเปิดเผยกฎบตัรของคณะกรรมการทกุชดุและนโยบายท่ีสาํคญัของบริษัทฯ  

8.4 รับผิดชอบให้เปิดเผยรายการดงัตอ่ไปนีไ้ว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี 

(1) กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและ

เป็นรายบุคคล รวมทัง้กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานแบบรายคณะ

ของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ 

(2) จํานวนครัง้ของการจดัประชุม และจํานวนครัง้ของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน โดย

เปิดเผยไว้ทัง้ของคณะกรรมการบริษัทและของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ  

(3) คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะทา่น  
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(4) ข้อมูลการเข้ารับการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบคุคล     

ในรอบปีท่ีผา่นมา 

(5) รายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ พร้อมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในรอบปี 

ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามคํานิยามของสํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์เป็นรายบคุคล 

8.5 รับผิดชอบให้มีการรายงานรายการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ

ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น  

9) การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท ฯ ได้กําหนดระเบียบปฏิบตัิในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้บคุคลเป็นกรรมการใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตัง้ให้เป็น

กรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

และบริษัทฯ ได้กําหนดให้บคุคลท่ีได้รับแต่งตัง้นัน้ ต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติ

หรือใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองสําคญัในระดบัเดียวกับท่ีต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการ

ดําเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทัง้นี ้การส่งกรรมการบริษัทเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดงักล่าว

เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กําหนดระเบียบให้บคุคลท่ีได้รับแต่งตัง้จากบริษัทฯ นัน้ ต้องดแูลให้

บริษัทย่อยมีข้อบงัคบัในเร่ืองการทํารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ หรือการทํารายการ

สําคัญอ่ืนใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและ      

การทํารายการข้างต้นในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกํากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู 

และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัท ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้         

ทนักําหนดด้วย 

10) นโยบายการควบคุมและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเสี่ยง และมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการ

บริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้

ดําเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพและบรรลเุปา้หมาย ซึง่องค์กรอาจต้องเผชิญกบัเหตกุารณ์ท่ีไมแ่นน่อนทางธุรกิจท่ี

อาจสง่ผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายของบริษัทฯ 
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คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องในทุกด้านและครอบคลมุ

ปัจจยัความเสี่ยงของธุรกิจโดยกําหนดแนวทางในการปฏิบตัิภายในบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิดขึน้

และระดบัความรุนแรงของผลกระทบโดยมีการกําหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข การลดความเสี่ยง ระบบ

การรายงานและกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอโดยรวมถึงการให้ความสําคญักบัสญัญาณ

เตือนภยัลว่งหน้า 

บริษัทฯ ได้อธิบายและเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัความเสี่ยงท่ีสาํคญัไว้ในรายงานประจําปีซึง่ครอบคลมุความ

เสีย่งในทกุ ๆ ด้าน 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบกําหนดนโยบายและ

กรอบการดําเนินงานบริหารความเสีย่งของบริษัท (Risk Management Framework) รวมถึงกําหนดบทบาทและ

ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยกํากับดูแลและสนบัสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จใน

ระดับองค์กรตลอดจนระดบัโครงการ เพ่ิมความสําคัญในการพิจารณาท่ีมุ่งเน้นการคํานึงถึงความเสี่ยงและ

ประเมินในแต่ละปัจจัยเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัทิศทางขององค์กรและสง่เสริมขีดความสามารถในการบริหารความเสีย่งตลอดทัว่ทัง้องค์กร 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานระบบควบคมุ

ภายในและการตรวจสอบภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลมุ       

ทุกด้าน ทัง้ด้านบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีประเมินความเสี่ยงและประเมินกิจกรรมควบคมุ

ในระดบัปฏิบตัิการภายในองค์กร รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงินและข้อมลูการบริหารความเสี่ยงโดย

รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

11) จริยธรรมทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจดัให้มรีะบบท่ีให้ความมัน่ใจวา่กิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ ได้ดําเนินไปใน

ลักษณะท่ีถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมท่ีดี และให้มีการจัดทําแนวทางเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจหรือ

จรรยาบรรณและประกาศให้พนกังานทกุคนทราบโดยทัว่กนั โดยข้อปฏิบตัิทางจริยธรรมจะมีการทบทวนเสมอ    

ในแง่ของความคาดหวงัของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นท่ีเปลี่ยนไป และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในนโยบายว่าด้วย

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการของบริษัท ได้จดัทําข้อพงึปฏิบตัิท่ีดีเก่ียวกบัจริยธรรม เพ่ือสือ่สารให้คณะกรรมการทกุชดุ ผู้บริหาร

และพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ 
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บันทกึประวัตกิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที่ 

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

 

วันที่ 
 

ส่วนที่แก้ไข / 

ทบทวน 

 

เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันที่ยกเลิก 

OMD 

2551/14 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทําใหม ่ 

 

  

 29 ธ.ค. 2559 

OMD 

2559/10 

2.0 29 ธ.ค. 2559 ปรับปรุงทัง้ฉบบั  

  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของหน่วยงานกํากบั

และการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/11 

3.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของหน่วยงานกํากบั

และการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 

2561/05 

4.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของหน่วยงานกํากบั

และการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 

2562/17 

5.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  -  กําหนดหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูภายในของ 

   บริษัทฯ ให้ครอบคลมุไปถงึพนกังานของบริษัทฯ 

-  เพ่ิมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ 

   กรรมการผู้จดัการ 

2 มี.ค. 2563 

OMD 

2563/04 

6.0 2 มี.ค. 2563 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของหน่วยงานกํากบั

และการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

- 
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ข้าพเจ้าได้รับทราบและน้อมรับในการนํานโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี ของ บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง 

จาํกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลักปฏิบัติในการดาํเนินงานต่อไป   

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง / หน่วยงาน ลงลายมือช่ือ วนัท่ี 
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