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สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการก ากับดแูลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ

ดว้ยความเป็นธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได ้ภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ 

 คณะกรรมการบริษัทจึงไดจ้ัดท า “นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ ดี” เพื่อใหค้ณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและบริหาร

จัดการระบบขององคก์รตามหลกับรรษัทภิบาลที่สามารถสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาว

ใหก้บัผูถื้อหุน้ รวมถึงสรา้งความเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และสนบัสนุนส่งเสริมความสามารถ

ในการแข่งขนัของบรษิัทฯ ใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน 

        24 กมุภาพนัธ ์2564 
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1. บทน ำ  

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance: GCG) เป็นเรื่องส าคญัซึ่งไดร้บัความสนใจอย่างมากจาก

สาธารณชน โดยคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุย่อย หน่วยงานก ากับดแูลขององคก์ร ผูบ้ริหารและพนกังาน

ขององคก์ร ไดย้ึดมั่นในหลกัการบริหารจดัการที่มีระบบและกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจยัส าคญั จึงได้

น าหลกัการดงักล่าวเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทฯ ในการก าหนดระบบการบริหารจดัการใหม้ีคุณภาพ 

เนน้การเปิดเผยขอ้มลูที่โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ซึ่งจะส่งผลใหม้ีการปฏิบตัิงานท่ีเป็นมาตรฐาน ส่งเสริมประสิทธิภาพใน

การท างาน สรา้งความสามารถในการแข่งขนั และเพิ่มมลูค่าแก่เจา้ของกิจการ ส่ิงเหล่านีจ้ะสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่

ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่าย  จึงได้ก าหนดเป็น “นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ” เพื่อให้

คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไดย้ึดถือเป็นเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานดงันี ้  

1. Accountability  ความรบัผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิหนา้ที่ และสามารถชีแ้จง 

  อธิบายการปฏิบตัินัน้ได ้

2. Responsibility  ความส านึกในหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 

3. Equitable Treatment ความเคารพในสิทธิและการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างสจุรติและ 

 เทา่เทียมกนั รวมถึงการใหโ้อกาสผูม้ีส่วนไดเ้สียมีส่วนรว่มอย่างเป็นธรรม 

4. Transparency   การเปิดเผยขอ้มลู และการด าเนินงานดว้ยความโปรง่ใสตรวจสอบได ้

5. Value Creation   การเพิ่มมลูค่าใหก้ิจการในระยะสัน้และระยะยาว โดยการพฒันา  

  ปรบัปรุง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั  

6. Ethics  การมีจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ   

2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใชเ้ป็นนโยบายในการก ากบั การติดตาม การควบคมุ และการดแูลของผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายอ านาจหนา้ที่

ให้ท าหน้าที่ทางการบริหาร โดยมีการจัดกระบวนการบริหารหรือจัดการเพื่อให้ทรัพยากรขององคก์รได้

น าไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย 

2. เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอบแทนกลบัไปยงัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

3. ก าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิฉบบันีอ้ย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทกุปี  
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3. แนวปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

หลกัการ: ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยการควบคุมบริษัทฯ ผ่านทางการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทใหท้ า

หน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ        

จึงควรส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน  

 คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้โดยจะไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ ทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ผูถื้อหุน้ชาวไทยหรือผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ โดยสิทธิ

ขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ที่ก าหนดไวต้ามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ 

1) สิทธิในการซือ้ขายหรือการโอนหุน้ 

2) สิทธิในการไดร้บัส่วนแบ่งก าไรของกิจการ 

3) สิทธิในการรบัการปฏิบตัิที่เท่าเทียมกนัในการรบัซือ้หุน้คืนโดยบรษิัทฯ  

4) สิทธิในการไดร้บัข่าวสารขอ้มูลของกิจการอย่างเพียงพอ ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส สม ่าเสมอ และ

ไดร้บัขอ้มลูส าคญัที่เป็นปัจจบุนัผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5) สิทธิในการเขา้รว่มประชมุและการใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ หรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่ม

ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีอิสระ ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมถึงเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ 

เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณหส์นธิ การลดทุนหรือการ

เพิ่มทนุ การอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้  

6) สิทธิในการเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ล่วงหนา้  

7) สิทธิในการเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 

8) สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไดใ้ช้สิทธิขั้นพืน้ฐานในการเข้าร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุม          

ผูถื้อหุน้ ดงันี ้   
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1) กำรด ำเนินกำรก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

- เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งความคิดเห็น ขอ้ซกัถาม หรือเสนอวาระการประชมุล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ           

ผูถื้อหุน้ พรอ้มก าหนดหลักเกณฑ์ไวอ้ย่างชัดเจน โดยแจง้ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย พรอ้มทัง้เปิดเผยบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม            

ผูถื้อหุน้ พรอ้มก าหนดหลักเกณฑไ์วอ้ย่างชัดเจน โดยแจง้ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย พรอ้มทัง้เปิดเผยบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14-21 วัน        

(หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด) พรอ้มทัง้ลงประกาศหนงัสือพิมพต์่อเนื่องกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

เพื่อแจง้วันนัดประชุมผูถื้อหุน้โดยปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพรอ้ม

เอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ อย่างนอ้ย 30 วัน

ก่อนวนันดัประชมุผูถื้อหุน้   

- ระบุข้อมูลส าคัญในหนังสือเชิญประชุมไวอ้ย่างครบถว้น ไดแ้ก่ วัน เวลา สถานที่จัดประชุม รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชมุ เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชมุพรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท 

หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่

กฎหมายก าหนด รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมแทนได ้    

ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนใน

การประชมุผูถื้อหุน้ และแผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ รวมทัง้ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้

และออกเสียงลงคะแนน    

2) กำรด ำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น  

- ก าหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุน้เป็นหลัก พรอ้มทั้งจัดให้มี

บคุลากร และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อจ านวนผูถื้อหุน้  

- จัดใหม้ีบัตรลงคะแนนเสียงโดยใชร้ะบบบารโ์คด้ (Bar Code) และจัดใหม้ีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบั

คะแนนหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยใหท้ี่ประชมุทราบ พรอ้มบนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ  

- ประธานที่ประชุมจะชีแ้จงเก่ียวกับกฎเกณฑท์ี่ใชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน และจดัสรร

เวลาการประชุมให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิซักถาม แสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่  โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน
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คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง ผู้สอบบัญชี และ/หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ              

ที่ปรกึษาการเงินอิสระ และ/หรือ ธนาคารท่ีใหก้ารสนบัสนนุสินเชื่อ (แลว้แต่กรณี) เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพื่อ

ตอบค าถามในที่ประชุม รวมทัง้ผูบ้ริหารระดบัสงู เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการทุกชุด เขา้รว่ม

ประชมุดว้ย 

- ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนได ้ 

3) กำรด ำเนินกำรหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น  

- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพรอ้มผลการลงคะแนนเสียงภายในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรือ อย่างชา้

ภายใน 9.00 น. ของวันท าการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เปิดเผยบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  

- จัดท ารายงานการประชุมโดยแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน โดยระบุประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถามและ         

ค าชีแ้จงของคณะกรรมการต่อขอ้ซกัถามดงักล่าว ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ และน าส่งรายงาน

การประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวใหก้ับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งภายในเวลาที่ก าหนด พรอ้มทัง้เปิดเผยรายงานการ

ประชมุบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และบคุคลที่เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้  

หมวดที ่2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกัน 

หลกัการ: ผูถื้อหุน้ทุกราย ทัง้ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร รวมทัง้ผูถื้อหุน้ต่างชาติ ควรไดร้บั

การปฏิบตัิที่เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม  

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการดแูลใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายไดร้บัการ

ปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้การใหข้อ้มลูก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ การคุม้ครองสิทธิของ     

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การป้องกันการใชข้้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าท ารายการ

ระหว่างกนั ตลอดจนการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ดงันี ้ 

1) กำรให้ข้อมูลก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

- จัดท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย แจ้ง

ก าหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนงัสือเชิญประชุม และแจง้
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ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พรอ้มทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนวนันดัประชมุผูถื้อหุน้  

- แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบขัน้ตอนและกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่ใชใ้นการประชุม ทัง้วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ 

และการออกเสียงลงคะแนน 

- เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งขอ้ซักถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัทล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มก าหนดหลกัเกณฑไ์วอ้ย่างชัดเจน โดยแจง้ผ่านระบบ

สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เปิดเผยบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  

- ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่เพิ่มวาระการ

ประชมุที่ไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็น  

- ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ที่เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับส่วนไดเ้สียของตนและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนไดเ้สียดงักล่าว 

2) กำรก ำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

- แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ      

การรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ทัง้ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตาม

มาตรา 59 และบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และจดัส่งส าเนารายงานนีใ้หแ้ก่เลขานุการบริษัทในวนัเดียวกับวนัที่ส่งรายงาน

ต่อส านักงาน ก.ล.ต. พรอ้มทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิัททราบทกุไตรมาส  

- ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้ง และผูป้ฏิบตัิงาน ของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ที่ไดร้บัทราบ

ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย ์ห้ามซือ้ขายหลักทรพัยข์อง

บรษิัทฯ ก่อนวนัท่ีงบการเงินหรือขอ้มลูภายในจะไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน 

1. กลุ่มกรรมการอิสระ     

ไม่นอ้ยกว่า 7 วัน หรือ เมื่อไดร้บัเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท แลว้แต่

อย่างใดจะเกิดก่อน  

2. กลุ่มกรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร พนกังาน ลกูจา้ง ผูป้ฏิบตัิงานที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูทางการเงินของ

บรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ที่สามารถรบัรูห้รือครอบครองขอ้มลูภายใน 
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ไม่ควรซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่รับทราบงบการเงินของบริษัทฯ จนถึง            

วันเปิดเผยงบการเงินสู่สาธารณชนผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย เนื่องจากการไดร้บัทราบขอ้มลูทางการเงิน อาจก่อใหเ้กิดความสุ่มเส่ียงหรือ

ก่อใหเ้กิดการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทฯได ้ 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ใหส้ามารถ

ด าเนินการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ไดภ้ายหลงัพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมงแลว้ 

อีกทั้ง ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายในดังกล่าวตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ้ื่นทราบจนกว่าจะไดม้ีการ

แจง้ขอ้มลูนัน้ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ใช้ข้อมูล

ภายในของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้

เปิดเผยต่อสาธารณชน มาใช้เพื่อการซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น          

ซือ้หรือขาย ซึ่งหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถา้มี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลู

ดงักล่าวใหผู้อ้ื่นทราบ โดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็ตาม  

- บริษัทฯ ไดก้ าหนดโทษทางวินัยส าคัญส าหรับผู้แสวงหาหรือจะแสวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูล

ภายในบรษิัทฯ ไปใชห้รือน าไปเปิดเผยจนท าหรืออาจท าใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษ

ตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ ตักเตือนวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์ ตลอดจนเลิกจ้างพ้นสภาพเป็น

พนักงานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แลว้แต่กรณี โดยแนวทางดังกล่าวไดผ่้านการใหค้วาม

เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

3) กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

- ก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา  ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึง

ความสมัพนัธห์รือการมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าว โดยหากผูน้ัน้เป็นกรรมการตอ้งไม่เขา้รว่มใน

การพิจารณาตดัสินใจ รวมถึงไม่มีอ  านาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ ๆ  

- หากมีรายการที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์กิดขึน้ที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเงื่อนไข

การคา้โดยทั่วไป จะตอ้งน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ และตอ้งปฏิบตัิให้

เป็นไปตามหลักเกณฑข์อง คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก ากบัดแูลอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง    
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4) กำรเข้ำท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกัน  

- หากมีรายการที่ เก่ียวโยงกัน ให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก ากบั

ดูแลอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการที่เก่ียวโยง

กนัของบรษิัทฯ ตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  

- ในกรณีที่รายการที่เก่ียวโยงกัน เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคา้

โดยทั่วไป รวมทัง้รายการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยใหค้วาม

ช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยเป็นผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนที่ตนมี ส่วน   

ไดเ้สียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปหรือดีกว่า ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบอ านาจการ

ด าเนินการท่ีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท  

- ในกรณีที่รายการที่เก่ียวโยงกัน เป็นรายการประเภทอื่น ใหบ้ริษัทฯ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณา โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง   

5) กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน   

- คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิาร มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบโดยตรงในการจดั

ใหม้ีและรกัษาไวซ้ึ่งระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้ด าเนินการเพื่อทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบ

ควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นของระบบขอ้มูลและรายงานทางการเงินที่มีความ

ถกูตอ้งและน่าเชื่อถือได ้

- บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อรบัผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ ใหม้ี

ประสิทธิภาพ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

- คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นและระบุไวใ้นรายงานประจ าปี 

และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)  
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หมวดที ่3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

หลกัการ: ผูม้ีส่วนไดเ้สียควรไดร้บัการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษัท

ควรพิจารณาใหม้ีกระบวนการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผูม้ีส่วนไดเ้สียในการสรา้ง

ความมั่งคั่งทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ  

คณะกรรมการบริษัท ใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงที่มีอยู่กับบริษัทฯ 

ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้คู่แข่ง พนักงาน สังคม ชุมชน และภาครฐั จึงไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบัติต่อผูม้ีส่วน      

ไดเ้สียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนแนวปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การต่อตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัชั่น การไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา การไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยยึดหลกัพืน้ฐาน

ของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนในบริษัทฯ ยึดเป็นแนวทางปฏิบตัิ  มีกลไกติดตาม

ดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ตลอดจนมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะหรือรอ้งเรียน โดยก าหนดเป็นนโยบายหรือ        

แนวปฏิบตัิ ดงันี ้ 

1) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตำมกฎหมำยหรือข้อตกลงทีมี่อยู่กับบริษัทฯ  

ผูถื้อหุน้ : บรษิัทฯ มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โปรง่ใส มีคณุธรรม และจรยิธรรม เปิดเผย

สารสนเทศอย่างเพียงพอ โดยพัฒนากิจการใหเ้จริญเติบโตกา้วหนา้ สรา้งผลตอบแทนที่ดี

อย่างเหมาะสมใหก้บัผูถื้อหุน้และผูล้งทนุอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

ลกูคา้ : บรษิัทฯ รบัผิดชอบต่อลกูคา้โดยการรกัษาคณุภาพและมาตรฐานของสินคา้และการใหบ้รกิาร 

รวมถึงการตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ใหค้รบถว้นและครอบคลมุ เพื่อมุ่งเนน้การ

สรา้งความพึงพอใจแก่ลกูคา้ในระยะยาว 

คู่คา้ : บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และตามสัญญาที่

ตกลงรว่มกนั และมีนโยบายในการสรา้งและพฒันาความสมัพนัธก์บัคู่คา้อย่างต่อเนื่อง 

เจา้หนี ้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคา้และตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน รวมถึงการใหข้อ้มลู

ต่าง ๆ ตามที่เจา้หนีร้อ้งขอ 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อ

ผลประโยชนร์ว่มกนัในอตุสาหกรรม 

พนกังาน :  บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งสรา้ง

สภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีคณุภาพ  



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
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สงัคม/ชมุชน : บรษิัทฯ รบัผิดชอบในการดแูลเพื่อไม่ใหก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อ 

และส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่

เก่ียวขอ้ง อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดด้  าเนินกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility “CSR”) เพื่อการพฒันาชมุชมและสงัคมอย่างยั่งยืน 

ภาครฐั : บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจเพื่อการเสรมิสรา้งและพฒันาความเจรญิกา้วหนา้ของประเทศโดยยดึถือ

ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ช่องทำงกำรสื่อสำรกับคณะกรรมกำรบริษัทในกำรให้ข้อเสนอแนะ แจ้งเบำะแส หรือ ร้องเรียน 

เพื่อใหม้ั่นใจว่าสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ไดร้บัการคุม้ครอง คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหม้ีช่องทาง

ส าหรบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายในการใหข้อ้เสนอแนะ แจง้เบาะแส หรือ รอ้งเรียน การกระท าที่สงสยัว่ามีการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือนโยบายก ากับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินท่ี     

ไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบขอ้เท็จจริงและด าเนินการตามขัน้ตอน

เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งนีข้อ้มลูของผูแ้จ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้อง

และคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

ผูเ้สนอแนะหรือผูแ้จง้เบาะแส สามารถส่ือสารไปยงัคณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้ 

1) แจง้ผ่านช่องทาง อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ  audit_committee@gunkul.com 

2) แจง้ผ่านช่องทาง เว็บไซตข์องบรษิัทฯ  www.gunkul.com 

  หวัขอ้ “ช่องทางการรอ้งเรียน”    

3) แจง้ผ่านช่องทาง ส่งทางไปรษณียปิ์ดผนึก ถงึ 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

  บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

  1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

4) แจง้ผ่านช่องทาง  “กล่องรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนการทจุรติคอรร์ปัชั่น”   

(ตัง้อยู่ภายในบรษิัท: เปิดกล่องไดเ้ฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ) 
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3) นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรรั์ปชั่นและกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญในเรื่องการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่น จึงก าหนดให้บริษัทฯ จัดท า 

“นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น และการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของ

องคก์รอย่างโปรง่ใส ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ  

โดยบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัทฯ มีนโยบายหา้ม กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งกระท าการอนัใดที่เป็นการ

เก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นในรูปแบบต่างๆ ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผูร้บั ผูใ้ห ้หรือเสนอ

ใหสิ้นบนแก่บุคคลหรือองคก์รที่เก่ียวข้อง และใหม้ีการสอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอเป็น

ประจ าทกุปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย   

ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนในการกระท าที่อาจท าใหเ้กิดความสงสยัไดว้า่เป็นการทจุรติคอรร์ปัชั่นที่เกดิ

ขึน้กบับรษิัทฯ สามารถแจง้เบาะแสผ่านช่องทางการรบัเรื่องที่ไดก้ าหนดไวด้งันี ้  

ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนจะตอ้งระบรุายละเอียดของเรื่องที่จะแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน (ชื่อหรือ

ต าแหน่งผูถู้กรอ้งเรียน การกระท าความผิดที่พบเห็น เวลาที่เห็นการกระความผิด) พรอ้มชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข

โทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อไดข้องผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน และส่งมายงัช่องทางการรบัเรื่องช่องทางใดชอ่งทางหน่ึง ดงันี ้ 

1) แจง้ผ่านช่องทาง อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ  audit_committee@gunkul.com 

2) แจง้ผ่านช่องทาง เว็บไซตข์องบรษิัทฯ  www.gunkul.com 

 หวัขอ้ “ช่องทางการรอ้งเรียน”    

3) แจง้ผ่านช่องทาง ส่งทางไปรษณียปิ์ดผนึก ถึง 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

 1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  

 เขต พญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400 

4) แจง้ผ่านช่องทาง  “กล่องรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียนการทจุรติคอรร์ปัชั่น”   

 (ตัง้อยู่ภายในบรษิัท: เปิดกล่องไดเ้ฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ) 
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หมวดที ่4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

หลกัการ: คณะกรรมการควรดูแลใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยขอ้มูลส าคัญที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ทั้งขอ้มลูทางการเงินและ

ขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย      

มีความเท่าเทียมกนัและน่าเชื่อถือ  

คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา และเป็นไป

ตามที่กฎหมาย และขอ้บังคับของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือส านักงานคณะกรรมการหลักทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ทัง้รายงานทางการเงินและขอ้มลูทั่วไป ตลอดจนขอ้มลูอื่น ๆ ที่ส  าคญัที่มีผลกระทบต่อราคา

ตลาดหลกัทรพัยแ์ละมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ เพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ 

ทัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศผ่านระบบรายงานสารสนเทศของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ    

1) กำรเปิดเผยข้อมูล 

- คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัถึงความรบัผิดชอบต่อรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นจรงิ 

และสมเหตุสมผล โดยจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป คณะกรรมการบริษัทจึงไดแ้ต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อมีหน้าที่รบัผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินใหม้ีความถูกตอ้ง 

ครบถว้น และเชื่อถือได ้และบริษัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูใหท้ันเวลาตามขอ้ก าหนดของหน่วยงาน

ก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง  

- บริษัทฯ มีหนา้ที่ในการเปิดเผยบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประวตัิ

ของกรรมการแต่ละท่าน จ านวนครัง้ของการจดัประชุมของคณะกรรมการทุกชุดและการเขา้ร่วมประชุม

ของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดับสงู กระบวนการและหลกัเกณฑใ์น

การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการทุกชุด ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของ

กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล รายงานการซื ้อขายหุ้น /ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ พร้อมการ

เปล่ียนแปลงการถือครองในรอบปีของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามค านิยามของส านักงาน

คณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นรายบคุคล เป็นตน้ โดยเปิดเผยในรายงานประจ าปี และ

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)  

- บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหพ้นกังานทุกคนตอ้งไม่น าขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชน ์หรือแสวงหาผลประโยชนเ์พื่อ

ตนเองหรือครอบครวั หรือพวกพอ้งในทางมิชอบ รวมทัง้ตอ้งรกัษาขอ้มลู และเอกสารภายในของบริษัทฯ 
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โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ทัง้นี ้การใชข้อ้มลูภายในจะตอ้งอยู่ในกรอบของหนา้ที่  และความรบัผิด

เท่าที่พนกังานพึงไดร้บัมอบหมายเท่านัน้  

2) ช่องทำงในกำรติดต่อกับเลขำนุกำรบริษัท / ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ ์  

เลขานกุารบรษิัท / ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

โทรศพัท ์ (66) 2 242-5867  

อีเมล ์ ir@gunkul.com 

Website www.gunkul.com 

หมวดที ่5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

หลกัการ: คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และมีความ

รบัผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิหนา้ที่ต่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ  

1) คณะกรรมกำรบริษัท  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท 

ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยกรรมการบรษิัทไม่นอ้ยกวา่ 

1 ใน 3 ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัรไทย โดย

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทควรมีสดัส่วนของกรรมการบริษัทที่มีความรูค้วามช านาญที่หลากหลาย

เหมาะสมกบัธุรกิจ และมีการถ่วงดลุอ านาจภายในคณะกรรมการบรษิัท  

คณุสมบตัิของคณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัทตอ้งเป็นผูม้ีวิสยัทศัน ์ความน่าเชื่อถือ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ ความช านาญ 

รวมทัง้เป็นผูม้ีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิัทฯ ทัง้ทางดา้นทกัษะ

วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น และเขา้ใจลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ อนัจะเป็น

ประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ รวมถึงมีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ตอ้งไม่ประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน 

หรือเขา้เป็นกรรมการบรษิัทในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักบักิจการ

ของบรษิัทฯ  

อีกทั้ง กรรมการบริษัทตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยบริษัท

มหาชนจ ากัด รวมทั้งตอ้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจให้บริหาร

จดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 
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และกรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิความเป็นอิสระตามที่บรษิทัฯ ก าหนด และตอ้งสามารถดแูลผลประโยชนข์อง

ผูถื้อหุน้ทกุรายไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั อีกทัง้สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้เลขานกุารบรษิัทท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าดา้นการปฎิบตัิตามกฎเกณฑต์่างๆ (Compliance) 

ที่คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง

ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบรษิัท  

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบรษิัท  

ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการบรษิัทออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการบรษิัทในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการบรษิัทที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวน

ที่ใกลท้ี่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการบรษิัทที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนนัน้ 

ใหจ้บัสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการบริษัทคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อก

จากต าแหน่ง กรรมการบรษิัทที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้โดยกรรมการ

บรษิัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

เมื่อมีการแต่งตัง้กรรมการบริษัทคนใหม่แทนกรรมการบริษัทเดิมที่ไดล้าออก หรือ พน้จากต าแหน่ง บริษัทฯ ตอ้ง

แจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัมติคณะกรรมการบรษิัท หรือแจง้โดยทนัที

นบัตัง้แต่ที่บรษิัทฯ ไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท  

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์

ขอ้บังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ความ

ระมัดระวงั และความซื่อสัตยส์ุจริต เยี่ยงวิญญูชน ผูป้ระกอบธุรกิจพึงกระท าภายใตส้ถานการณเ์ดียวกัน เพื่อ

ประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งก าหนด วิสัยทัศน ์พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย 

แนวทางของแผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบรษิัทฯ ก ากบั ดแูล ติดตาม ตรวจสอบใหม้ีการปฏิบตัิตาม

นโยบาย แผนงาน งบประมาณที่ก าหนดไว ้และประเมินผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้

ก าหนดกฎบัตรและนโยบายที่ส าคัญของบริษัทฯ พรอ้มทั้งก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล       

อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานของบริษัทฯ และก าหนด      

แนวทางแกไ้ข เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมาย สอดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษิัทฯ ที่ก าหนดไว ้

คณะกรรมการบริษัทยงัมีหนา้ที่ในการจดัให้มีรายงานขอ้มลูทั่วไป และขอ้มลูทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงาน

และเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียหรือผูล้งทุนทั่วไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทันการณ ์เท่าเทียมกัน และ

เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบรายงานทางการเงิน 
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ระบบควบคมุภายใน และการบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ เพื่อความเชื่อมั่นในความถกูตอ้ง ครบถว้น เชื่อถือได้

ของขอ้มลู รวมทัง้เพื่อลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและป้องกันไม่ใหเ้กิดการกระท าที่ผิดกฎหมาย อีกทัง้รบัทราบ

รายงานการตรวจสอบที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผูส้อบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และมีหนา้ที่ก าหนดแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ข กรณีที่พบ

ขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญั และดแูลจดัการรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด 

อีกทั้งยังมีหนา้ที่ในการแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเขา้เป็น

กรรมการบริษัท ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และแต่งตัง้

คณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและ

เลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  อีกทั้งพิจารณาเพื่อก าหนด

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา และยังมีหนา้ที่ในการแต่งตัง้

ผูบ้ริหารระดบัอาวุโสของบริษัทฯ รวมทัง้จดัใหม้ีกระบวนการสรา้งผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เพื่อใหม้ีขึน้มา

ทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) และจดัใหม้ีการประเมินผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการทุกชุด 

รวมทัง้ผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร  

การประชมุคณะกรรมการบรษิัท  

คณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งมีการประชมุอย่างนอ้ย 6 ครัง้ต่อปี โดยทุกไตรมาสจดัขึน้เพื่อพิจารณางบการเงินให้

เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดย

ก าหนดใหก้รรมการบริษัททุกคนมีสัดส่วนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของ

การประชมุทัง้ปี ทัง้นีก้  าหนดใหม้ีจ านวนองคป์ระชมุขัน้ต ่าตอ้งไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งจงึจะสามารถเปิดประชมุได ้และ 

ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในท่ีประชุม ตอ้งมีกรรมการบริษัทอยู่ในท่ีประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการบริษัททัง้หมดที่เขา้ประชมุ โดยกรรมการบริษัททุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่าง

เปิดเผย ในกรณีที่กรรมการบรษิัทผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวขอ้งในเรื่องที่ก าลงัพิจารณา กรรมการบรษิัท

ผูน้ั้นตอ้งออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ และอาจเชิญกรรมการชุดย่อย หรือผูบ้ริหารของ

บรษิัทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุที่น าเสนอ เขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทจะมีการก าหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหนา้ทุกปี เพื่อเป็นการนดั

หมายกบักรรมการบรษิัททกุท่านเป็นการล่วงหนา้ 

การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและลงนามรบัรอง

ความถูกตอ้งจากประธานกรรมการบริษัทแลว้ จะจัดเก็บทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นตน้ฉบับและฉบับ

อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อใหค้วามสะดวกส าหรบักรรมการบรษิัทและผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบอา้งอิงได ้ 
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2) คณะกรรมกำรชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือในการบริหารงานและการก ากับดูแลการ

บรหิารงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล ซี่งประกอบดว้ย 

2.1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวนอย่างนอ้ย 3 คน โดยคดัเลือกจากกรรมการอิสระ 

คณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอในการท าหน้าที่ในฐานะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยตอ้งมีอย่างนอ้ย 1 คน ที่มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการ

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ย

บรษิัทมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจใน

การด าเนินกิจการของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น        

รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทัง้ตอ้งไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ

บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระดงันัน้

จึงตอ้งมีคุณสมบตัิความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ ก าหนด และตอ้งสามารถดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้

ทกุรายไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั อีกทัง้สามารถแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พน้จากต าแหน่งตาม

วาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้ และใน

กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ

บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้มีจ านวนครบตามที่

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดไว ้โดยบุคคลที่เขา้ด ารงต าแหน่งแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่ากบัอายุ

วาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้ และในการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่เขา้มาด ารงต าแหน่งใหค้รบตาม

จ านวนที่ก าหนดไว ้ตอ้งเรง่ด าเนินการโดยเรว็เพื่อใหเ้กิดความตอ่เนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทัง้นีต้อ้งไม่เกิน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่ง 
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ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการสอบทานใหบ้รษิัทฯ มีการรายงานทาง

การเงินอย่างถกูตอ้งและน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบ

บัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและ           

รายประจ าปี และสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบ

ภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบ

เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้

หน่วยงานตรววจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน อีกทัง้ยงัสอบ

ทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ในการพิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท า

หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  โดยค านึงถึงความ

น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรพัยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผูส้อบบญัชีนัน้ และประสบการณ์

ของบุคลากรที่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งการเลิกจา้ง และก าหนดให้

คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้ีการประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชีอิสระภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่ม

ประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ พรอ้มทั้งพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ เพื่อให้มั่นใจว่า

รายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ 

รวมทั้งสอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

พิจารณาผลการสอบทานการทุจริต และเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทฯ ในการรบัขอ้รอ้งเรียนการกระท า

ทจุรติ รวมทัง้ส่งเสรมิและสรา้งความตระหนกัรู ้การประเมินความเส่ียง การสรา้งระบบงานเชิงป้องกนั และ

การตรวจสอบ อีกทัง้ยงัมีหนา้ที่ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ให้

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาปรบัปรุง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อทราบและใชเ้ป็นขอ้มลูในการ

ก าหนดแนวนโยบายในการพฒันาองคก์รอย่างต่อเนื่องต่อไป 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหนา้ที่ด  าเนินการตรวจสอบเรื่องที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ใน

กรณีที่พบพฤติการณอ์นัควรสงสยัว่า กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือ บุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินงานของ

บริษัทฯ ไดก้ระท าความผิดตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) 
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พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ        

ตลาดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจัดใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจจัดการประชุม

เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ทั้งนีใ้นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดจึงจะครบ

เป็นองคป์ระชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมที่

น าเสนอ เขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และหากมีวาระท่ีเก่ียวเนื่องกบังบการเงินหรือวาระ

อื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ และผูบ้ริหารระดบัสงูทางดา้น

บญัชี ตอ้งเขา้รว่มประชมุเพื่อชีแ้จงความถกูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ ์เป็นท่ีเชื่อถือได ้ในการจดัท างบการเงิน  

การประชมุของคณะกรรมกรรมการตรวจสอบจะมีการก าหนดตารางการประชมุเป็นการล่วงหนา้ทกุปี เพื่อ

เป็นการนดัหมายกบักรรมการตรวจสอบทกุท่านเป็นการล่วงหนา้ 

การบนัทึกรายงานการประชมุหลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและลงนาม

รบัรองความถูกตอ้งจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จะจดัเก็บทัง้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็น

ตน้ฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อความสะดวกส าหรบักรรมการตรวจสอบและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบ

อา้งอิงได ้

2.2)  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งตอ้งไม่เป็นผูบ้รหิารของ

บริษัทฯ โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการและ /หรือผู้บริหารจ านวนหนึ่งของบริษัทฯ และ /หรือ

ผูท้รงคณุวฒุิ 

คณุสมบตัิของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต้องเป็นผู้มีความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ความรูแ้ละ

ประสบการณใ์นการบรหิารความเส่ียง การบรหิารการลงทนุ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นปัจจยั

ส าคัญต่อการใหค้  าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ  โดย

กรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งไม่เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูป้ระกอบการ ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจใน

ลกัษณะเดียวกนักบับรษิัทฯ และตอ้งเป็นบคุคลที่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชน



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 
 

 
  

นโยบำยเร่ือง : กำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี 
(Good Corporate Governance Policy) 

เลขที่
เอกสำร  

POL-BOD_64-009 

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

 
 

ฉบับที ่ 7.0 
หน้ำ   21 / 34 

 

หนา้ที่ 21 ของ 34 

จ ากัด กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี ้ประธาน

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัท 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเส่ียงที่           

พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระ

หน่ึงก็ได ้ทัง้นีใ้นกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการบรหิารความเส่ียงว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการบรหิารความเส่ียง เพื่อใหม้ี

จ านวนครบตามที่คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดไว ้โดยบคุคลที่เขา้ด ารงต าแหน่งแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้

เพียงเท่ากบัอายวุาระท่ีคงเหลืออยู่เท่านัน้ 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย      

แนวปฏิบตัิ และกรอบการด าเนินงานดา้นบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนิน

ธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย ์

หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบตัิต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัชั่น และก ากับดูแล ติดตาม และสนับสนุนใหก้ารบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จในระดับ

องคก์รตลอดจนระดบัโครงการ โดยค านึงถึงความเส่ียงในแต่ละดา้น เพื่อประกอบการประเมิน วิเคราะห ์

และตดัสินใจ เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีกระบวนการบรหิารความเส่ียงไดค้รอบคลมุทกุขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจ 

รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติและกรอบการด าเนินการดา้นการบริหารความเส่ียง โดยเปรียบเทียบกับแนว

ปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท      

อีกทัง้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันา

ปรบัปรุง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดแนวนโยบาย ใน

การพฒันาองคก์รอย่างต่อเนื่องต่อไป 

การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้งมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยอาจจัดการประชุม

เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร ทั้งนีใ้นการประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง ต้องมีกรรมการบริหารความเส่ียงเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม และอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของ
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บริษัทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมที่น าเสนอ เขา้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มูลในส่วนที่เก่ียวข้อง  

ยกเวน้กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ  

การประชุมของคณะกรรมกรรมการบริหารความเส่ียงจะมีการก าหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหนา้ทุกปี 

เพื่อเป็นการนดัหมายกบักรรมการบรหิารความเส่ียงทกุท่านเป็นการล่วงหนา้ 

การบนัทึกรายงานการประชมุหลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและลงนาม

รบัรองความถกูตอ้งจากประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงแลว้ จะจดัเก็บทัง้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็น

ตน้ฉบบัและฉบบัอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อความสะดวกส าหรบักรรมการบริหารความเส่ียงและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบ

อา้งอิงได ้

2.3) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

ก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน และมากกว่ากึ่งหน่ึง

ตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารจ านวนหนึ่งของ

บรษิัทฯ และ/หรือผูท้รงคณุวฒุิ  

คณุสมบตัิของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถ ดา้นการบริหาร

บคุคล มีทกัษะความเชี่ยวชาญและประสบการณใ์นงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นบคุคลที่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และกฎหมาย

อื่นใดที่เก่ียวข้อง ทั้งนี ้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนตอ้งไม่ด ารงต าแหน่ง

ประธานกรรมการบรษิัทและตอ้งเป็นกรรมการอิสระเท่านัน้ 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนที่พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทใหก้ลบัเขา้มา

ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้ และในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนว่างลง

เพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้น

เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อใหม้ีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนด

ไว ้โดยบคุคลที่เขา้ด ารงต าแหน่งแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่ากบัอายวุาระท่ีคงเหลืออยู่เท่านัน้ 
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ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม

ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

ต่างๆ โดยตอ้งมีหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจน โปรง่ใส และสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เพื่อ

น าเสนอในที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้แลว้แต่กรณีตามขอ้บงัคบั

บริษัทฯ รวมทั้งก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทน วิธีการจ่าย

ค่าตอบแทน และ ผลประโยชนอ์ื่นใดใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย ที่เหมาะสมกบั

หนา้ที่และความรบัผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

แลว้แต่กรณีตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ 

อีกทัง้ยงัมีหนา้ที่ในการพิจารณาทบทวนโครงสรา้ง หลกัเกณฑต์่างๆ เก่ียวกับการสรรหาและค่าตอบแทน 

ใหเ้หมาะสมกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและน าเสนอ

แผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององคก์ร ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึน้ไปต่อคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมตัิ และประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ ในการพฒันาปรบัปรุง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการก าหนดแนวนโยบายในการพฒันาองคก์รอย่างต่อเนื่องต่อไป 

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะตอ้งมีการประชุมกันอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ โดยอาจ      

จดัการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นสมควร  ทัง้นีใ้น

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนเขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทัง้หมด   

จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับวาระการ

ประชมุที่น าเสนอ เขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประชมุของคณะกรรมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะมีการก าหนดตารางการประชมุเป็น

การล่วงหน้าทุกปี เพื่อเป็นการนัดหมายกับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทุกท่านเป็นการ

ล่วงหนา้ 

การบนัทึกรายงานการประชุมหลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนและลงนามรบัรองความถูกตอ้งจากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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แลว้ จะจัดเก็บทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นตน้ฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อความสะดวกส าหรบั

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบอา้งอิงได ้

2.4) คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ก าหนดใหค้ณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหาร

ของบริษัทฯ โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจ านวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ 

ผูท้รงคณุวฒุิ 

คณุสมบตัิของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ต้องเป็นผู้มีความรูใ้นด้านการก ากับดูแลกิจการ และใช้ความรู้

ความสามารถ รวมทั้งประสบการณใ์นการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีใหป้ระสบ

ผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ และตอ้งเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ย

บริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้

ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัท 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี     

ที่พน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระ

หนึ่งก็ได ้และในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการก ากบัดแูลกิจการว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อใหม้ีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดไว ้โดยบุคคลที่เขา้ด ารงต าแหน่งแทนจะอยู่ใน

ต าแหน่งไดเ้พียงเท่ากบัอายวุาระท่ีคงเหลืออยู่เท่านัน้ 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีอ  านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายและแนว

ปฏิบตัิดา้นการก ากับดแูลกิจการที่ดี รวมถึงการด าเนินงานอื่นใดที่เก่ียวเนื่องต่อการก ากบัดแูลกิจการ เช่น 

การบริหารความยั่งยืน ความรบัผิดชอบต่อสังคม มาตรการและแนวปฏิบัติต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น 

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งก ากับดูแลและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ กลุ่มบริษัท 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึง ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนไดเ้สีย มีการด าเนินการสอดคลอ้งกับ

นโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว ้และเป็นไปตามกฎหมายหรือขอ้ก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับหลกัการ
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ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มาตรการและแนวปฏิบตัิต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น จรรยาบรรณและจรยิธรรมทาง

ธุรกิจ โดยใหก้ารปฏิบัติพัฒนาขึน้เป็นล าดับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม อีกทั้งทบทวนแนวปฏิบัติตาม

หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตัิของสากลปฏิบตัิ และเสนอแนะ

เพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดียังมีหนา้ที่ในการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ     

ชุดย่อย และฝ่ายจดัการ ในเรื่องเก่ียวกับกฎเกณฑ ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรม

ทางธุรกิจ รวมทั้งขอ้พึงปฏิบัติที่ดีในการด าเนินธุรกิจ พรอ้มทั้งสนับสนุนและส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ เผยแพร่

หลักการก ากับดูแลกิจการ รวมทั้งขอ้มูลข่าวสารในเรื่องที่เก่ียวขอ้งอย่างต่อเนื่อง ใหเ้ป็นที่รบัทราบและ

เขา้ใจไปยงัคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั รวมทัง้สนบัสนนุและส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ 

เขา้รบัการประเมินหรือจดัอนัดบัดา้นการก ากับดแูลกิจการ เพื่อเป็นการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการ

ก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการก ากับ

ดูแลกิจการ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาปรบัปรุง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

และใชเ้ป็นขอ้มลูในการก าหนดแนวนโยบายในการพฒันาองคก์รอย่างต่อเนื่องต่อไป 

การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะตอ้งมีการประชุมกันอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดยอาจจดัการประชุม

เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีเห็นสมควร ทัง้นีใ้นการประชุมคณะกรรมการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของ

บรษิัทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุที่น าเสนอ เขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประชุมของคณะกรรมกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะมีการก าหนดตารางการประชุมเป็นการ

ล่วงหนา้ทกุปี เพื่อเป็นการนดัหมายกบักรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีทกุท่านเป็นการล่วงหนา้ 

การบนัทึกรายงานการประชุมหลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี

และลงนามรับรองความถูกตอ้งจากประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีแลว้ จะจัดเก็บทั้งใน

รูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นตน้ฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อความสะดวกส าหรบักรรมการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบอา้งอิงได ้
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2.5)  คณะกรรมกำรบริหำร  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิาร 

ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน โดยพิจารณาคดัเลือกจากกรรมการ และ/หรือ 

ผูบ้รหิารจ านวนหน่ึงของบรษิัทฯ และ/หรือ ผูท้รงคณุวฒุิ ทัง้นีต้อ้งไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ 

คณุสมบตัิของคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริหารตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  โดยต้องไม่เป็น 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูป้ระกอบการ ในกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ  เวน้แต่

กิจการนัน้มีสถานะเป็น บรษิัทย่อย บรษิัทรว่มทนุ หรือ กิจการรว่มคา้ของบรษิัทฯ และตอ้งเป็นบคุคลที่ไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้ประธานกรรมการบริษัทตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งประธาน

กรรมการบรหิาร 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบรหิาร  

กรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารที่พน้ต าแหน่งตามวาระอาจ

ไดร้ับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้  และในกรณีที่

ต  าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัท

แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการบริหาร เพื่อใหม้ีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบรษิัท

ไดก้ าหนดไว ้โดยบุคคลที่เขา้ด ารงต าแหน่งแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่

เท่านัน้ 

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร  

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบในการก าหนดระเบียบนโยบาย แนวปฏิบัติ 

กรอบการด าเนินงาน เป้าหมาย แผนธุรกิจ โครงสรา้งการบริหารงาน ระเบียบข้อบังคับ อ านาจหนา้ที่ 

อ  านาจอนุมัติ และงบประมาณ รวมทั้งก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และทบทวน การด าเนินงานของ

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้

สอดคล้องกับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์หรือ

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบตัิ

ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น อีกทัง้ดแูลใหบ้รษิัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมรดักมุ และก าหนด
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ระเบียบนโยบายและแนวปฏิบตัิในการด าเนินงานดา้นการดแูลสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม (Corporate 

Social Responsibility: CSR)  

คณะกรรมการบริหารยังมีหนา้ที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งให้

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาปรบัปรุง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อทราบและใชเ้ป็นขอ้มลูในการ

ก าหนดแนวนโยบายในการพฒันาองคก์รอย่างต่อเนื่องต่อไป 

การประชมุคณะกรรมการบรหิาร  

 คณะกรรมการบริหารจะตอ้งมีการประชุมกันอย่างนอ้ยเดือนละหนึ่งครัง้ โดยอาจจดัการประชุมเพิ่ มเติม

ตามที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร  ทั้งนี ้ ในการการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมี

กรรมการบริหารเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์

ประชมุ โดยอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิัทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุที่น าเสนอ เขา้

รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประชุมของคณะกรรมกรรมการบริหารจะมีการก าหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหนา้ทุกปี เพื่อ

เป็นการนดัหมายกบักรรมการบรหิารทกุท่านเป็นการล่วงหนา้ 

การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและลงนาม

รบัรองความถูกตอ้งจากประธานกรรมการบริหารแลว้ จะจดัเก็บทัง้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นตน้ฉบับ

และฉบบัอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อความสะดวกส าหรบักรรมการบรหิารและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบอา้งอิงได  ้

3) กำรจ ำกัดจ ำนวนบริษัทจดทะเบียนทีก่รรมกำรบริษัทเข้ำด ำรงต ำแหน่ง  

เพื่อใหก้ารปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัท      

จดทะเบียนที่กรรมการบรษิัทแต่ละท่านด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทไดไ้ม่เกินจ านวน 5 แห่ง 

4) กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ค่าตอบแทนของกรรมการ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ค่าเบี ้ยประชุม และค่าตอบแทนรายไตรมาส โดย

คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาทบทวนโครงสรา้ง 

ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอตัราค่าตอบแทนที่เหมาะสมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งจะตอ้งอยู่ในเกณฑ์

เฉล่ียเมื่อเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั และ/หรือจากผลการส ารวจค่าตอบแทน และสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด 

โดยจะค านึงถึงความเพียงพอต่อหนา้ที่และความรบัผิดชอบซึ่งกรรมการตอ้งรบัผิดชอบ  
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ส่วนผู้บริหารทุกระดับรวมถึงผู้บริหารสูงสุดจะไดร้ับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจ าปี รวมทั้ง

ค่าตอบแทนใด ๆ ทัง้ในระยะสัน้หรือระยะยาว ตามนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยพิจารณา

จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และตามผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน ทัง้นีอ้ตัราค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการทกุชดุจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้  

5) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร เลขำนุกำรบริษัท และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการทุกชุดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเพื่อพิจารณาผลงานและใชเ้ป็นแนวทางในการ

พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครอบคลุมครบทุกดา้น และสอดคลอ้งกับ

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ    

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการ ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกบัความส าเรจ็ของเป้าหมายในระดบับรษิัทฯ และความสามารถใน

ระดบับุคคล โดยปัจจยัในการพิจารณาประกอบดว้ยตวัวดัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ความเป็นผูน้  า การก าหนดกลยทุธ ์

การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผน และผลปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับ

ภายนอก การบริหารงาน และความสมัพนัธก์ับบุคลากร การสืบทอดต าแหน่ง ความรูด้า้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

รวมถึงคณุลกัษณะส่วนตวั  

อีกทั้ง จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาผลงานและใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

ปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้   

โดยกระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแต่ละชดุเป็นประจ าทกุปี 

5.1) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานดว้ยตนเองโดยจัดใหม้ีการ
ประเมินทัง้แบบรายคณะและรายบคุคล ดงันี ้ 

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิัทรายคณะ   
  เพื่อใชป้ระเมินการท างานของคณะกรรมการบรษิัทในภาพรวมขององคค์ณะ    
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิัทรายบคุคล  

   เพื่อใชป้ระเมินการท าหนา้ที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการบรษิัทรายบคุคล    
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5.2) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย  

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดใหค้ณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยตนเองโดยจดัใหม้ีการ
ประเมินเป็นแบบรายคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการชุดย่อย            
ในภาพรวมขององคค์ณะ   

5.3) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร  

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
และกรรมการผูจ้ดัการ  

5.4)  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเลขำนุกำรบริษัทและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบตัิงานของเลขานุการบริษัท และให้
คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบตัิงานของเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

6) กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการทุกชุด และผูบ้ริหาร ไดเ้ขา้รบัการการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูภ้ายใต้
แผนงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการอบรมอาจกระท าเป็นการภายในบริษัทฯ หรือเป็นการ
อบรมจากสถาบนัภายนอก 

7) กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญต่อการปฏิบัติหนา้ที่ของกรรมการท่านใหม่ โดยก าหนดใหก้รรมการเขา้ใหม่     

ทกุท่านจะตอ้งเขา้รว่ม “การปฐมนิเทศส าหรบักรรมการเขา้ใหม่” ตามที่บรษิัทฯ ก าหนด 

8) กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

8.1 รบัผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน รายงานทาง

การเงินดงักล่าวที่ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบาย

บญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิสม ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีจะร่วมกนัพิจารณา

ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจ าในการจัดท ารายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทไดเ้น้นย า้ให้ผู้จัดท ามีการใชดุ้ลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท า รวมทั้งมีการ

เปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน 

8.2 รบัผิดชอบใหม้ีการรายงานสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัท โดยเป็นสารสนเทศที่มีผลต่อราคาหลักทรพัย ์

หรือส าคญัต่อการตดัสินใจในการลงทนุ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้   
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8.3 รบัผิดชอบใหม้ีการเปิดเผยกฎบตัรของคณะกรรมการทกุชดุและนโยบายที่ส าคญัของบรษิัทฯ  

8.4 รบัผิดชอบใหเ้ปิดเผยรายการดงัต่อไปนีไ้วใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 

(1) กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและ

เป็นรายบุคคล รวมทั้งกระบวนการและหลักเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายคณะ

ของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชุด 

(2) จ านวนครัง้ของการจดัประชุม และจ านวนครัง้ของการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน โดย

เปิดเผยไวท้ัง้ของคณะกรรมการบรษิัทและของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ  

(3) ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อยแต่ละท่าน  

(4) ขอ้มูลการเขา้รบัการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล     

ในรอบปีที่ผ่านมา 

(5) รายงานการซือ้-ขายหุน้/ถือครองหลกัทรพัยใ์นบริษัทฯ พรอ้มการเปล่ียนแปลงการถือครองในรอบปี 

ของกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยเ์ป็นรายบคุคล 

8.5 รบัผิดชอบใหม้ีการรายงานรายการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ

ภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูถื้อหุน้  

9) กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท ฯ ไดก้ าหนดระเบียบปฏิบตัิในกรณีที่มีการเสนอชื่อและใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตัง้บุคคลเป็นกรรมการใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดว้ย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น

กรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหนา้ที่ด  าเนินการเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

และบริษัทฯ ไดก้ าหนดใหบุ้คคลที่ไดร้บัแต่งตัง้นั้น ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ

หรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเรื่องส าคญัในระดับเดียวกับที่ตอ้งไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการ

ด าเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทั้งนี ้การส่งกรรมการบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ  

นอกจากนี ้ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ก าหนดระเบียบใหบุ้คคลที่ไดร้บัแต่งตัง้จากบริษัทฯ นัน้ ตอ้งดูแลให้

บริษัทย่อยมีขอ้บงัคบัในเรื่องการท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์หรือการท ารายการ

ส าคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกตอ้ง และใช้หลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลและ       

การท ารายการขา้งตน้ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงตอ้งก ากับดูแลใหม้ีการจดัเก็บขอ้มลู 
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และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัท ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท างบการเงินรวมได้         

ทนัก าหนดดว้ย 

10) นโยบำยกำรควบคุมและบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียง และมีหนา้ที่รบัผิดชอบโดยตรงในการ

บริหารความเส่ียงขององคก์ร โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ  ให้

ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมาย ซึ่งองคก์รอาจตอ้งเผชิญกบัเหตกุารณท์ี่ไม่แน่นอนทางธุรกิจที่

อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคห์รือเป้าหมายของบรษิัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งในทุกดา้นและครอบคลมุ

ปัจจยัความเส่ียงของธุรกิจโดยก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิภายในบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดขึน้

และระดับความรุนแรงของผลกระทบโดยมีการก าหนดมาตรการในการป้องกันแกไ้ข การลดความเส่ียง ระบบ

การรายงานและกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม ่าเสมอโดยรวมถึงการใหค้วามส าคญักบัสัญญาณ

เตือนภยัล่วงหนา้ 

บริษัทฯ ไดอ้ธิบายและเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับปัจจยัความเส่ียงที่ส  าคญัไวใ้นรายงานประจ าปีซึ่งครอบคลมุความ

เส่ียงในทกุ ๆ ดา้น 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงรบัผิดชอบก าหนดนโยบายและ

กรอบการด าเนินงานบรหิารความเส่ียงของบรษิัท (Risk Management Framework) รวมถึงก าหนดบทบาทและ

ความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยก ากับดูแลและสนับสนุนใหก้ารบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จใน

ระดับองคก์รตลอดจนระดับโครงการ เพิ่มความส าคัญในการพิจารณาที่มุ่งเน้นการค านึงถึงความเส่ียงและ

ประเมินในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใชท้รพัยากรและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์รและส่งเสรมิขีดความสามารถในการบรหิารความเส่ียงตลอดทั่วทัง้องคก์ร 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรบัผิดชอบการสอบทานระบบควบคมุ

ภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม       

ทุกดา้น ทั้งดา้นบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพยสิ์น การปฏิบัติงาน การด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ประเมินความเส่ียงและประเมินกิจกรรมควบคมุ

ในระดบัปฏิบตัิการภายในองคก์ร รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงินและขอ้มลูการบริหารความเส่ียงโดย

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 
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11) จริยธรรมทำงธุรกิจ 

คณะกรรมการบรษิัท รบัผิดชอบในการจดัใหม้รีะบบท่ีใหค้วามมั่นใจวา่กิจกรรมตา่งๆ ของบรษิัทฯ ไดด้  าเนินไปใน

ลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี  และให้มีการจัดท าแนวทางเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจหรือ

จรรยาบรรณและประกาศใหพ้นกังานทุกคนทราบโดยทั่วกัน โดยขอ้ปฏิบตัิทางจริยธรรมจะมีการทบทวนเสมอ     

ในแง่ของความคาดหวงัของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ที่เปล่ียนไป และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นนโยบายว่าดว้ย

จรยิธรรมทางธุรกิจของบรษิัทฯ 

คณะกรรมการของบรษิัท ไดจ้ดัท าขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกบัจรยิธรรม เพื่อส่ือสารใหค้ณะกรรมการทกุชดุ ผูบ้รหิาร

และพนกังานทกุคนรบัทราบและถือปฏิบตัิ 
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บันทกึประวัติกำรแก้ไข 
 

เลขที่
เอกสำร 

 

ฉบับที ่
(แก้ไข / 
ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / 
ทบทวน 

 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

ก ำหนด 
วันทีย่กเลิก 

OMD 
2551/14 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัท าใหม่  
 
  

 29 ธ.ค. 2559 

OMD 
2559/10 

2.0 29 ธ.ค. 2559 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั  
  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงานก ากบั
และการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 
2560/11 

3.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงานก ากบั
และการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 
2561/05 

4.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงานก ากบั
และการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 
2562/17 

5.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  -  ก าหนดหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูภายในของ 
   บริษัทฯ ใหค้รอบคลมุไปถึงพนกังานของบริษัทฯ 
-  เพ่ิมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ 
   กรรมการผูจ้ดัการ 

2 มี.ค. 2563 

OMD 
2563/04 

6.0 2 มี.ค. 2563 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงานก ากบั
และการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

1 มี.ค 2564 

POL-BOD 
64-009 

7.0 1 มี.ค 2564 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงานก ากบั
และการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 
 

 
  

นโยบำยเร่ือง : กำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี 
(Good Corporate Governance Policy) 

เลขที่
เอกสำร  

POL-BOD_64-009 

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

 
 

ฉบับที ่ 7.0 
หน้ำ   34 / 34 

 

หนา้ที่ 34 ของ 34 

ข้าพเจ้าได้รับทราบและน้อมรับในการน านโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ี ของ บริษัท กนักุลเอน็จิเนียร่ิง 
จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษทัฯ เป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงานต่อไป   

ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง / หน่วยงาน ลงลายมือช่ือ วนัท่ี 
1)     
2)     
3)     

4)     
5)     
6)     
7)     

8)     
9)     
10)     
11)     

12)     
13)     
14)     
15)     

16)     
17)     
18)     
19)     
20)     

21)     
22)     
23)     
24)     

25)     
26)     
27)     
28)     

29)     
30)     

 




