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1. ค ำนิยำม  

“บรษิัทฯ” บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“กลุ่มบรษิัทฯ” บรษิัทย่อย และ บรษิัทรว่ม ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)                                                               

“คณะกรรมการบรษิัท” คณะกรรมการบรษิัทของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง” คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)   

“กรรมการบรหิารความเส่ียง”                 กรรมการบรหิารความเส่ียง ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“กรรมการอิสระ”                                   กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อก าหนดของ

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551   

“ผูบ้รหิาร” ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งตัง้แต่ระดบัผูช้่วยผูอ้  านวยการสายงานขึน้ไป 

ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) และ กลุ่มบรษิัทฯ  

2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ก าหนด “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง” เพื่อใช้เป็นกรอบและ

แนวทางในการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าที่สนับสนุน          

การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท ในการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในการบริหารความเส่ียง จดัท าแผนบรหิาร

ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง เสนอแนะมาตรการป้องกนัและแนวทางแกไ้ข รวมทัง้ติดตามดแูลการด าเนินการใหเ้ป็นไป

มาตรการที่ก าหนดไว ้เพื่อใหเ้กิดกระบวนการจดัการอย่างเป็นระบบในการบริหารความเส่ียงไดค้รอบคลมุทั่วทัง้องคก์ร 

โดยจะช่วยลดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์ขอ้ก าหนด รวมทัง้กฎหมายที่ก าหนดขึน้

จากหน่วยงานก ากบัต่าง ๆ  
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3. องคป์ระกอบ กำรแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 
3.1  องคป์ระกอบและกำรแต่งตั้ง  

3.1.1 คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง โดยพิจารณาคดัเลือกจาก

กรรมการและ/หรือผูบ้รหิารจ านวนหน่ึงของบรษิัทฯ และ/หรือผูท้รงคณุวฒุิ   

3.1.2 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหาร

ของบรษิัทฯ  

3.1.3  ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   

3.1.4   ใหบ้รษิัทฯ พิจารณาเสนอพนกังานบรษิัทฯ ท าหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง โดยให้    

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงใหค้วามเห็นชอบ 

3.2  คุณสมบัติ   

3.2.1 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงตอ้งไม่ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัท   

3.2.2 กรรมการบริหารความเส่ียง ต้องเป็นผู้มีความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ความรู้และ

ประสบการณใ์นการบริหารความเส่ียง การบริหารการลงทุน หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่เป็น

ปัจจยัส าคญัต่อการใหค้  าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ 

3.2.3 กรรมการบรหิารความเส่ียงตอ้งไม่เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูป้ระกอบการ ในบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจ

ในลกัษณะเดียวกนักบับรษิัทฯ 

3.2.4 กรรมการบริหารความเส่ียงเป็นบุคคลที่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั 

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

3.2.5 สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน 
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4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
4.1  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง   

4.1.1   กรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเส่ียง         

ที่พ้นต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเขา้มาด ารงต าแหน่ง       

อีกวาระหนึ่งก็ได ้ 

4.1.2    กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใน        

ขอ้ 4.1.1 ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง 

เพื่อใหม้ีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้โดยบุคคลที่เขา้ด ารงต าแหน่ง

แทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่ากบัอายวุาระท่ีคงเหลืออยู่เท่านัน้ 

4.1.3 ในการแต่งตัง้กรรมการรายใหม่เขา้มาด ารงต าแหน่งใหค้รบตามจ านวนที่ก าหนดไว ้ใหเ้ร่งด าเนินการ

โดยเรว็เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  

4.2  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง    

4.2.1    กรรมการบรหิารความเส่ียงพน้จากต าแหน่งในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปนี ้

(1) ครบวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการบรหิารความเส่ียง 

(5) คณะกรรมการบรษิัทมีมติดว้ยเสียงขา้งมากใหพ้น้จากต าแหน่ง 

(6) ตกเป็นบคุคลลม้ละลาย คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรือเป็นผูไ้รค้วามสามารถ 

(7) ตอ้งโทษจ าคกุ หรือมีค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุ เวน้แต่ในความผิดลหโุทษ  

หรือ กระท าโดยประมาท 

           4.2.2 กรรมการบริหารความเส่ียงที่ประสงคจ์ะลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  จะตอ้งแจ้ง              

ความประสงคน์ั้นเป็นหนงัสือต่อบริษัทฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน เวน้แต่มีเหตุสุดวิสัย พรอ้มระบุ

เหตผุล   
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5 ขอบข่ำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษิัทก าหนดขอบข่ายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงไว ้ดงันี ้   

5.1 ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบตัิ และกรอบการด าเนินงานดา้นบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบตัิต่อตา้น

การคอรร์ปัชั่น  

5.2 ก ากับดูแล ติดตาม และสนบัสนุนใหก้ารบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จในระดบัองคก์รตลอดจนระดบั

โครงการ โดยค านึงถึงความเส่ียงในแต่ละดา้น เพื่อประกอบการประเมิน วิเคราะห ์และ ตดัสินใจ เพื่อใหม้ั่นใจ

ว่ามีกระบวนการบรหิารความเส่ียงไดค้รอบคลมุทกุขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจ 

5.3 ทบทวนแนวปฏิบตัิและกรอบการด าเนินการดา้นการบริหารความเส่ียง โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตัิของ

สากลปฏิบตัิ และเสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิัท 

5.4 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาปรบัปรุง 

และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดแนวนโยบาย  ในการพัฒนา

องคก์รอย่างต่อเนื่องต่อไป 

5.5 พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเป็นประจ าทกุปี 

5.6 จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เปิดเผยไว้ในรายงานประจ า ปีของบริษัทฯ              

ซึ่งรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

(1) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่              

ตามกฎบตัรฯ 

(2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 

ภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

(3) จ านวนครัง้ของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการบริหารความเส่ียงแต่ละท่าน รวมทั้งการรับค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่งใน        

แต่ละท่าน 

5.7 ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากที่ปรกึษาวิชาชีพอื่น

ใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นก็ได ้ทัง้นีด้ว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ 

5.8 ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย                     
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6 กำรประชุม 

6.1 จ ำนวนคร้ังของกำรประชุม    

6.1.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้งมีการประชุมกันอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดยอาจจดัการประชุม

เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเห็นสมควร 

6.1.2 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงอาจเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษไดเ้มื่อเห็นว่าจ าเป็น หรือไดร้บั

การรอ้งขอจากกรรมการบริหารความเส่ียง หรือ ประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ          

ที่จ าเป็นตอ้งหารือรว่มกนัเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชมุตามปกติ 

6.1.3 ให้เปิดเผยรายละเอียดจ านวนครัง้ของการจัดประชุมและการเขา้ร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของ

กรรมการบรหิารความเส่ียงแต่ละท่านไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 

      6.2  ผู้เข้ำร่วมประชุม  

6.2.1  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งมีกรรมการบริหารความเส่ียงเขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่า       

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนีใ้ห้ประธาน

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ  

6.2.2  หากประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ก็ให้

กรรมการบรหิารความเส่ียงคดัเลือกกรรมการบรหิารความเส่ียงคนหน่ึงท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ 

6.2.3  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือ                   

ผู้ที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมที่น าเสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้อง ยกเวน้

กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

6.2.4  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกครัง้ และในกรณีที่มีเหตจุ าเป็น               

ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้บรษิัทฯ อาจมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุแทน  
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     6.3  วำระกำรประชุม  

6.3.1   ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงควรก าหนดวาระการประชุมไวล่้วงหนา้โดยอย่างน้อย

ควรมีระเบียบวาระ ดงันี ้

(1) เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 

(2) รบัรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 

(3) ทบทวนเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชมุครัง้ก่อน  

(4) เรื่องเพื่อพิจารณา 

(5) เรื่องแจง้เพื่อทราบ 

(6) เรื่องอื่น ๆ  

6.3.2  น าส่งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการ

ล่วงหนา้เป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนถึงวนัประชุม เพื่อใหม้ีเวลาเพียงพอในการศกึษาขอ้มลูและอาจ

ขอขอ้มลูเพิ่มเติมได ้

     6.4  กำรลงคะแนนเสียง   

    6.4.1  มติที่ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการบริหารความเส่ียงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยให้กรรมการบริหารความเส่ียงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด   

  6.4.2    กรรมการบรหิารความเส่ียงที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณา จะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

     6.5  กำรบันทกึรำยงำนกำรประชุม    

6.5.1    ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม

ส่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงโดยไม่ชกัชา้  

   6.5.2   ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายน าส่งรายงานการประชมุพรอ้ม

จัดท าแผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการ

ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว ้  
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7 กำรรำยงำน 

7.1 ใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทใหร้บัทราบผลการประชุมอย่าง

สม ่าเสมอ หรือเรื่องอื่นใดที่ เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ  พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและ

ขอ้เสนอแนะตามความเหมาะสม  

7.2     ในกรณีที่มีการกระท าหรือเนือ้หาส าคญัที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ หรือ

แนวปฏิบัติในดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ใหค้ณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงมีหนา้ที่รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

7.3     ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทัง้คณะ จ านวนครัง้ของการจดัประชุม รวมทัง้จ านวนครัง้ของ

การเขา้รว่มประชุมและค่าตอบแทนของกรรมการบริหารความเส่ียงแต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา เปิดเผยไวใ้น

รายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี  

8 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

8.1   คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหนา้ที่ประเมินผลการปฏิบตัิงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงาน   

ผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดร้บัทราบ 

8.2    กระบวนการและหลักเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทัง้คณะ     

จะเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 

9 ค่ำตอบแทน  

9.1 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บรหิารความเส่ียง 

9.2 ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริหารความเส่ียงแต่ละท่านไวใ้น

รายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 
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10 กำรปฐมนิเทศและกำรอบรม  

10.1  กำรปฐมนิเทศ 

 กรรมการบริหารความเส่ียงเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศส าหรับกรรมการเข้าใหม่ ”          

ตามที่บรษิัทฯ ก าหนด  

10.2  กำรอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการบริหารความเส่ียงใหเ้ขา้รบัการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูภ้ายใตแ้ผนงาน
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง   

บทเฉพำะกำล 

ใหบุ้คคลผูซ้ึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงที่อยู่ในวนัที่กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร
ความเส่ียงฉบบันีใ้ชบ้งัคบั ใหย้งัคงด ารงต าแหน่งและมีอ านาจหนา้ที่ในฐานะกรรมการบรหิารความเส่ียงตอ่ไปโดยสมบรูณ์
จนกว่าจะสิน้สดุวาระหรือไดม้ีการแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้ด ารงต าแหน่งแทน ทัง้นี ้กฎบตัรฉบบันีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการใด
ที่ไดก้ระท าไปแลว้ก่อนกฎบัตรฉบับนีม้ีผลใช้บังคับ ส าหรับการใดที่ด  า เนินการคา้งอยู่ก่อนที่กฎบัตรนีจ้ะใช้บังคับให้
ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะแลว้เสร็จ นอกจากนี ้ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นว่าการบังคับใชก้ฎบัตร       
ฉบับนีใ้นเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจ
ก าหนดใหน้ ากฎระเบียบเดิมในเรื่องดงักล่าวมาใชบ้งัคบัไปพลางก่อนก็ได ้  

อนึ่ง บุคคลในต าแหน่งใดๆ ที่ไดร้ับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี ้ใช้บังคับ         
ซึ่งรวมถึง เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ใหบุ้คคลในต าแหน่งดงักล่าวยงัคงมีอ านาจและหนา้ที่ในต าแหน่ง
นัน้ต่อไปจนกว่าจะสิน้สดุวาระหรือมีการแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้ด ารงต าแหน่งแทน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 
 

 

กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
(Risk Management Committee Charter) 

เลขที่
เอกสำร  

OMD-BOD_64-004 

วันทีเ่ร่ิมใช้ 1 มี.ค. 2564 
อนุมัติโดย: มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภำพันธ ์2564 

 
ฉบับที ่ 7.0 
หน้ำ   10 / 10 

 

หนา้ที่ 10 ของ 10 

 

 

บันทกึประวัติกำรแก้ไข 
 

เลขที่
เอกสำร 

 

ฉบับที ่
(แก้ไข / 
ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

ก ำหนด 
วันทีย่กเลิก 

OMD 
2551/07 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัท าใหม่  
(ชื่อระเบียบนโยบายเดิม:  
อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนกุรรมการ       
ชดุต่าง ๆ)  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ของหน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

9 พ.ย. 2555 

OMD 
2555/01 

2.0 9 พ.ย. 2555 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั  
(ชื่อระเบียบนโยบายเดิม:  
อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนกุรรมการ        
ชดุต่าง ๆ)  

เพ่ือใหค้รอบคลมุอ านาจหนา้ที่
ความรบัผดิชอบจากการแต่งตัง้
คณะอนกุรรมการเพิ่มขึน้   

22 พ.ย. 2559 

OMD 
2559/03 

3.0 22 พ.ย. 2559 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั 
(เปลี่ยนเป็น: 
กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง) 

เพ่ือก าหนดและแบ่งแยก 
กฎบตัรของคณะกรรมการ 
แต่ละชดุใหช้ดัเจน  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 
2560/07 

4.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ของหน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 
2561/13 

5.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ของหน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 
2562/12 

6.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ของหน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 
64-004 

7.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ของหน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

- 
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