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สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท มี เ จตนารมณ์ส่ ง เสริ ม ให้บ ริ ษั ท ฯ และกลุ่ม บริ ษั ท ฯ เป็ น องค์ก รที่ มี
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจ
ด้วยความเป็ นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทา “นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ ดี” เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบัติ และบริห าร
จัดการระบบขององค์กรตามหลักบรรษัทภิบาลที่สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาว
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
24 กุมภาพันธ์ 2564
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1. บทนำ
การกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance: GCG) เป็ นเรื่องสาคัญซึ่งได้รบั ความสนใจอย่างมากจาก
สาธารณชน โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย หน่วยงานกากับดูแลขององค์กร ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ขององค์กร ได้ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นปั จจัยสาคัญ จึงได้
นาหลักการดังกล่าวเป็ นแนวทางในการดาเนินงานของบริษัทฯ ในการกาหนดระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
เน้นการเปิ ดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐาน ส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การทางาน สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าแก่เจ้าของกิจการ สิ่งเหล่านีจ้ ะสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย (Stakeholders) ทุ ก ฝ่ าย จึ ง ได้ก าหนดเป็ น “นโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ” เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือเป็ นเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานดังนี ้
1. Accountability

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ และสามารถชีแ้ จง
อธิบายการปฏิบตั ินนั้ ได้

2. Responsibility

ความสานึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ

3. Equitable Treatment

ความเคารพในสิทธิและการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างสุจริตและ
เท่าเทียมกัน รวมถึงการให้โอกาสผูม้ ีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่างเป็ นธรรม

4. Transparency

การเปิ ดเผยข้อมูล และการดาเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

5. Value Creation

การเพิ่มมูลค่าให้กิจการในระยะสัน้ และระยะยาว โดยการพัฒนา
ปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

6. Ethics

การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็ นนโยบายในการกากับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลของผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายอานาจหน้าที่
ให้ทาหน้าที่ทางการบริหาร โดยมีการจัดกระบวนการบริหารหรือจัดการเพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้
นาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย
2. เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดตอบแทนกลับไปยังผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
3. กาหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิฉบับนีอ้ ย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุกปี
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3. แนวปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หลักการ: ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในความเป็ นเจ้าของโดยการควบคุมบริษัทฯ ผ่านทางการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษัทให้ทา
หน้าที่แทนตน และมีสิทธิ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ
จึงควรส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยจะไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย ผูถ้ ือหุน้ ชาวไทยหรือผูถ้ ือหุน้ ชาวต่างชาติ โดยสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของผูถ้ ือหุน้ ที่กาหนดไว้ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่
1) สิทธิในการซือ้ ขายหรือการโอนหุน้
2) สิทธิในการได้รบั ส่วนแบ่งกาไรของกิจการ
3) สิทธิในการรับการปฏิบตั ิท่เี ท่าเทียมกันในการรับซือ้ หุน้ คืนโดยบริษัทฯ
4) สิทธิในการได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส สม่าเสมอ และ
ได้รบั ข้อมูลสาคัญที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีอิสระ กาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี รวมถึงเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือการ
เพิ่มทุน การอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
6) สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า
7) สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
8) สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการอานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิ ขั้นพืน้ ฐานในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
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1) กำรดำเนินกำรก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถส่งความคิดเห็น ข้อซักถาม หรือเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกาหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทย พร้อมทัง้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวั นประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกาหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทัง้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 14-21 วัน
(หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด) พร้อมทัง้ ลงประกาศหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
เพื่อแจ้งวันนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมาย รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วัน
ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
- ระบุข้อมูลสาคัญ ในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่จัดประชุม รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
หลัก เกณฑ์ใ นการนับ คะแนนในแต่ ละวาระเพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย หนัง สื อ มอบฉัน ทะตามแบบที่
กฎหมายกาหนด รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้
คาชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ และแผนที่ของสถานที่จดั ประชุม รวมทัง้ ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
และออกเสียงลงคะแนน
2) กำรดำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกของผูถ้ ือหุน้ เป็ น หลัก พร้อมทั้งจัดให้มี
บุคลากร และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อจานวนผูถ้ ือหุน้
- จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Bar Code) และจัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับ
คะแนนหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิ ดเผยให้ท่ปี ระชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- ประธานที่ประชุมจะชีแ้ จงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสี ยงลงคะแนน และจัดสรร
เวลาการประชุมให้เหมาะสม รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ ซักถาม แสดงความคิดเห็นและ
ข้อ เสนอแนะต่ า งๆ ได้อ ย่ า งเต็ ม ที่ โดยมี ค ณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน
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คณะกรรมการชุด ย่ อ ยทุก ชุด ผู้บ ริห ารที่ เ กี่ ย วข้อ ง ผู้สอบบัญ ชี และ/หรื อ ที่ ป รึก ษากฎหมาย และ/หรื อ
ที่ปรึกษาการเงินอิสระ และ/หรือ ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
ตอบคาถามในที่ประชุม รวมทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการทุกชุด เข้าร่วม
ประชุมด้วย
- ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิ ด โอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้
3) กำรดำเนินกำรหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
- เปิ ดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวัน ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นมีมติ หรือ อย่างช้า
ภายใน 9.00 น. ของวัน ท าการถัด ไปจากวัน ประชุม ผู้ถื อ หุ้น โดยแจ้ง ผ่ า นระบบสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- จัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยระบุประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถามและ
คาชีแ้ จงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และนาส่งรายงาน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กาหนด พร้อมทัง้ เปิ ดเผยรายงานการ
ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
หลักการ: ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ ควรได้รบั
การปฏิบตั ิท่เี ท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็ นการดูแลให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายได้รบั การ
ปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ การคุม้ ครองสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทารายการ
ระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ดังนี ้
1) กำรให้ข้อมูลก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
-

จัด ท าหนัง สื อ เชิ ญ ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดย แจ้ง
กาหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุม และแจ้ง
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ผ่ า นระบบสารสนเทศของตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย พร้อ มทั้ง เปิ ด เผยบนเว็บ ไซต์ของบริษัทฯ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
-

แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบขัน้ ตอนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ทัง้ วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนน

-

เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ส่งข้อซักถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมกาหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชั ดเจน โดยแจ้งผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

-

ดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น

-

กาหนดให้ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว

2) กำรกำกับดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน
-

แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่การรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ
การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทัง้ ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตาม
มาตรา 59 และบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสาเนารายงานนีใ้ ห้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงาน
ต่ อ สานัก งาน ก.ล.ต. พร้อ มทั้ง รายงานให้ท่ี ป ระชุม คณะกรรมการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

-

กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผูป้ ฏิบตั ิงาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้รบั ทราบ
ข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ก่อนวันที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในจะได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
1. กลุ่มกรรมการอิสระ
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน หรือ เมื่อได้รบั เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่
อย่างใดจะเกิดก่อน
2. กลุ่มกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินของ
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ที่สามารถรับรูห้ รือครอบครองข้อมูลภายใน
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ไม่ ค วรซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ข องบริษั ท ฯ ตั้ง แต่ วัน ที่ รับ ทราบงบการเงิ น ของบริษั ท ฯ จนถึ ง
วันเปิ ดเผยงบการเงินสู่สาธารณชนผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เนื่องจากการได้รบั ทราบข้อมูลทางการเงิน อาจก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงหรือ
ก่อให้เกิดการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทฯได้
ทัง้ นี ้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ สาธารณชนเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ให้สามารถ
ดาเนินการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ภายหลังพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงแล้ว
อีกทั้ง ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในดังกล่าวต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ให้ผูอ้ ื่นทราบจนกว่าจะได้มีการ
แจ้งข้อมูลนัน้ ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
-

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน มาใช้เพื่อการซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น
ซือ้ หรือขาย ซึ่งหุน้ หรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้ผอู้ ื่นทราบ โดยตนได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

-

บริษัทฯ ได้กาหนดโทษทางวินัยสาคัญสาหรับผู้แสวงหาหรือจะแสวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูล
ภายในบริษัทฯ ไปใช้หรือนาไปเปิ ดเผยจนทาหรืออาจทาให้บริษัทฯ ได้รบั ความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนวาจา ตักเตือนเป็ นหนังสือ ภาคทัณฑ์ ตลอดจนเลิกจ้างพ้นสภาพเป็ น
พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี โดยแนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

3) กำรป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
-

ก าหนดให้ผู้ท่ี มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งหรื อ มี ส่ ว นได้เ สี ย กั บ รายการที่ พิ จ ารณา ต้อ งแจ้ง ให้บ ริ ษั ท ฯ ทราบถึ ง
ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว โดยหากผูน้ นั้ เป็ นกรรมการต้องไม่เข้าร่วมใน
การพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนัน้ ๆ

-

หากมีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป จะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกากับดูแลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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4) กำรเข้ำทำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกัน
-

หากมี ร ายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ให้บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บัติ ใ ห้เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกากับ
ดูแลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีท่กี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

-

ในกรณีท่ีรายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป รวมทัง้ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนที่ตนมี ส่วน
ได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือดีกว่า ให้บริษัทฯ ปฏิบัติ ตามกรอบอานาจการ
ดาเนินการที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

-

ในกรณีท่ีรายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นรายการประเภทอื่น ให้บริษัทฯ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5) กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
-

-

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัด
ให้มีและรักษาไว้ซ่งึ ระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ ดาเนินการเพื่อทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงิน ที่มีความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุม ภายในอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและระบุไว้ในรายงานประจาปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
หลักการ: ผูม้ ีส่วนได้เสียควรได้รบั การดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท
ควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัท ฯ กับผูม้ ีส่วนได้เสียในการสร้าง
ความมั่งคั่งทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทฯ
ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ คู่แข่ง พนักงาน สังคม ชุมชน และภาครัฐ จึงได้กาหนดข้อพึงปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนแนวปฏิ บัติในการดาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่น การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักพืน้ ฐาน
ของความเป็ นธรรมและความเท่าเทียมกัน เพื่อให้บุคลากรทุกคนในบริษัทฯ ยึดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ มีกลไกติดตาม
ดูแ ลให้มีก ารปฏิ บัติ ตาม ตลอดจนมี ช่องทางในการรับ ข้อ เสนอแนะหรื อร้องเรีย น โดยก าหนดเป็ น นโยบายหรือ
แนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตำมกฎหมำยหรือข้อตกลงทีม่ ีอยู่กับบริษัทฯ
ผูถ้ ือหุน้

:

บริษัทฯ มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม เปิ ดเผย
สารสนเทศอย่างเพียงพอ โดยพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า สร้างผลตอบแทนที่ดี
อย่างเหมาะสมให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ลูกค้า

:

บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ
รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุม เพื่อมุ่งเน้นการ
สร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้าในระยะยาว

คู่คา้

:

บริษัทฯ ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม และเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และตามสัญญาที่
ตกลงร่วมกัน และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กบั คู่คา้ อย่างต่อเนื่อง

เจ้าหนี ้

:

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน รวมถึงการให้ขอ้ มูล
ต่าง ๆ ตามที่เจ้าหนีร้ อ้ งขอ

คู่แข่ง

:

บริษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามกรอบการแข่ ง ขัน ที่ เ ป็ น ธรรม และพัฒ นาตลาดให้เ ติ บ โตเพื่ อ
ผลประโยชน์รว่ มกันในอุตสาหกรรม

พนักงาน

:

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทางานให้มีคณ
ุ ภาพ

หน้าที่ 11 ของ 34

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบำยเรื่อง : กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
(Good Corporate Governance Policy)
อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564

สังคม/ชุมชน :

เลขที่
เอกสำร
วันทีเ่ ริ่มใช้
ฉบับที่
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บริษัทฯ รับผิดชอบในการดูแลเพื่อไม่ให้การดาเนินงานของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อ

และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility “CSR”) เพื่อการพัฒนาชุมชมและสังคมอย่างยั่งยืน
ภาครัฐ

:

บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยยึดถือ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2) ช่องทำงกำรสื่อสำรกับคณะกรรมกำรบริษัทในกำรให้ข้อเสนอแนะ แจ้งเบำะแส หรือ ร้องเรียน
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รบั การคุม้ ครอง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทาง
สาหรับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายในการให้ขอ้ เสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน การกระทาที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายกากับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่
ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการตามขัน้ ตอน
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย ทั้งนีข้ อ้ มูลของผูแ้ จ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็ นความลับ เพื่อเป็ นการปกป้อง
และคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
ผูเ้ สนอแนะหรือผูแ้ จ้งเบาะแส สามารถสื่อสารไปยังคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
1) แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ audit_committee@gunkul.com
2) แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com
หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”
3) แจ้งผ่านช่องทาง ส่งทางไปรษณียป์ ิ ดผนึก ถึง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิรล์ แบงก์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
4) แจ้งผ่านช่องทาง “กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รปั ชั่น”
(ตัง้ อยู่ภายในบริษัท: เปิ ดกล่องได้เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)

หน้าที่ 12 ของ 34

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบำยเรื่อง : กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
(Good Corporate Governance Policy)
อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
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วันทีเ่ ริ่มใช้
ฉบับที่
หน้ำ

POL-BOD_64-009

1 มี.ค. 2564
7.0

13 / 34

3) นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษั ท ให้ค วามสาคัญ ในเรื่ อ งการต่อ ต้านการทุจริต คอร์รัป ชั่น จึ ง ก าหนดให้บ ริษัท ฯ จัดทา
“นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของ
องค์กรอย่างโปร่งใส ยั่งยืน และเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจ
โดยบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายห้าม กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างกระทาการอันใดที่เป็ นการ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั่นในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผูร้ บั ผูใ้ ห้ หรือเสนอ
ให้สินบนแก่บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างสม่าเสมอเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนในการกระทาที่อาจทาให้เกิดความสงสัยได้วา่ เป็ นการทุจริตคอร์รปั ชั่นที่เกิด
ขึน้ กับบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กาหนดไว้ดงั นี ้
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน (ชื่อหรือ
ตาแหน่งผูถ้ ูกร้องเรียน การกระทาความผิดที่พบเห็น เวลาที่เห็นการกระความผิด) พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ของผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียน และส่งมายังช่องทางการรับเรื่องช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี ้
1) แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ audit_committee@gunkul.com
2) แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com
หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”
3) แจ้งผ่านช่องทาง ส่งทางไปรษณียป์ ิ ดผนึก ถึง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิรล์ แบงก์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
4) แจ้งผ่านช่องทาง “กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รปั ชั่น”
(ตัง้ อยู่ภายในบริษัท: เปิ ดกล่องได้เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)

หน้าที่ 13 ของ 34

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบำยเรื่อง : กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
(Good Corporate Governance Policy)
อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
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หมวดที่ 4 กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
หลักการ: คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อ ง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเป็ นไป
ตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ทัง้ รายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
ตลาดหลักทรัพย์และมีผลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผทู้ ่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ทัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ฯ จะเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศผ่านระบบรายงานสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1) กำรเปิ ดเผยข้อมูล
-

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริง
และสมเหตุสมผล โดยจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไป คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเชื่อถือได้ และบริษัทฯ มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลให้ทันเวลาตามข้อกาหนดของหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

-

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิ ดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประวัติ
ของกรรมการแต่ละท่าน จานวนครัง้ ของการจัดประชุมของคณะกรรมการทุกชุดและการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง กระบวนการและหลักเกณฑ์ใน
การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการทุกชุด ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมของ
กรรมการบริ ษั ท เป็ น รายบุ ค คล รายงานการซื ้อ ขายหุ้น /ถื อ ครองหลั ก ทรัพ ย์ใ นบริ ษั ท ฯ พร้อ มการ
เปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองในรอบปี ของกรรมการบริ ษั ท และผู้บ ริ ห ารตามค านิ ย ามของส านัก งาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นรายบุคคล เป็ นต้น โดยเปิ ดเผยในรายงานประจาปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

-

บริษัทฯ ได้กาหนดให้พนักงานทุกคนต้องไม่นาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อ
ตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ รวมทัง้ ต้องรักษาข้อมูล และเอกสารภายในของบริษัทฯ

หน้าที่ 14 ของ 34

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบำยเรื่อง : กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
(Good Corporate Governance Policy)
อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
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โดยไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก ทัง้ นี ้ การใช้ขอ้ มูลภายในจะต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่ และความรับผิด
เท่าที่พนักงานพึงได้รบั มอบหมายเท่านัน้
2) ช่องทำงในกำรติดต่อกับเลขำนุกำรบริษัท / ฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการบริษัท / ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ (66) 2 242-5867
อีเมล์

ir@gunkul.com

Website www.gunkul.com

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
หลักการ: คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และมีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
1) คณะกรรมกำรบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
กาหนดให้คณะกรรมการบริษทั มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ต้องเป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดย
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทควรมีสดั ส่วนของกรรมการบริษัทที่มีความรูค้ วามชานาญที่หลากหลาย
เหมาะสมกับธุรกิจ และมีการถ่วงดุลอานาจภายในคณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทต้องเป็ นผูม้ ีวิสยั ทัศน์ ความน่าเชื่อถือ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชานาญ
รวมทัง้ เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และกลุ่มบริษัทฯ ทัง้ ทางด้านทักษะ
วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเข้าใจลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ รวมถึงมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ ต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน
หรือเข้าเป็ นกรรมการบริษัทในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดาเนินธุรกิจอันเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัทฯ
อีกทั้ง กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจากัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
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และกรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัติความเป็ นอิสระตามที่บริษทั ฯ กาหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทัง้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษัททาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านการปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance)
ที่คณะกรรมการบริษัท จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริษัท
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการบริษัทในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ที่ใกล้ท่สี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนนัน้
ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อก
จากตาแหน่ง กรรมการบริษัทที่ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ากลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ โดยกรรมการ
บริษัทมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อมีการแต่งตัง้ กรรมการบริษัทคนใหม่แทนกรรมการบริษัทเดิมที่ได้ลาออก หรือ พ้นจากตาแหน่ง บริษัทฯ ต้อง
แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทฯ ได้รบั มติคณะกรรมการบริษัท หรือแจ้งโดยทันที
นับตัง้ แต่ท่บี ริษัทฯ ได้รบั มติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี)
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชน ผูป้ ระกอบธุรกิจพึงกระทาภายใต้สถานการณ์เดียวกัน เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย
แนวทางของแผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ กากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบตั ิตาม
นโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กาหนดไว้ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้
ก าหนดกฎบัตรและนโยบายที่ สาคัญ ของบริษัท ฯ พร้อ มทั้ง ก าหนดมาตรการและแนวปฏิ บัติ เพื่ อให้ เกิดผล
อย่างเป็ นรู ปธรรม อีกทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการกากับ ดูแล ติดตามการดาเนินงานของบริษัท ฯ และกาหนด
แนวทางแก้ไข เพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่กาหนดไว้
คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการจัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงาน
และเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียหรือผูล้ งทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันการณ์ เท่าเทียมกัน และ
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบรายงานทางการเงิน
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ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อความเชื่อมั่นในความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
ของข้อมูล รวมทัง้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทาที่ผิดกฎหมาย อีกทัง้ รับทราบ
รายงานการตรวจสอบที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ ายต่างๆ ของบริษัท ฯ และมีหน้าที่กาหนดแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข กรณีท่ีพบ
ข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ และดูแลจัดการรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี ฎหมายกาหนด
อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าเป็ น
กรรมการบริษัท ในกรณี ท่ีตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และ แต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและ
เลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ สนับ สนุ น การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท อี ก ทั้ง พิ จ ารณาเพื่ อ ก าหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา และยังมีหน้าที่ในการแต่งตัง้
ผูบ้ ริหารระดับอาวุโสของบริษั ทฯ รวมทัง้ จัดให้มีกระบวนการสร้างผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท ฯ เพื่อให้มีขึน้ มา
ทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) และจัดให้มีการประเมินผลการปฎิบตั ิง านของคณะกรรมการทุกชุด
รวมทัง้ ผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชุมอย่างน้อย 6 ครัง้ ต่อปี โดยทุกไตรมาสจัดขึน้ เพื่อพิจารณางบการเงินให้
เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนด และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดย
กาหนดให้กรรมการบริษัททุกคนมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของ
การประชุมทัง้ ปี ทัง้ นีก้ าหนดให้มีจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่าต้องไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะสามารถเปิ ดประชุมได้ และ
ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการบริษัททัง้ หมดที่เข้าประชุม โดยกรรมการบริษัททุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่าง
เปิ ดเผย ในกรณีท่กี รรมการบริษัทผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวข้องในเรื่องที่กาลังพิจารณา กรรมการบริษัท
ผูน้ ั้นต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ และอาจเชิญกรรมการชุดย่อย หรือผูบ้ ริหารของ
บริษัทฯ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นาเสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การประชุมของคณะกรรมการบริษัทจะมีการกาหนดตารางการประชุมเป็ น การล่วงหน้าทุกปี เพื่อเป็ นการนัด
หมายกับกรรมการบริษัททุกท่านเป็ นการล่วงหน้า
การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และลงนามรับรอง
ความถูกต้องจากประธานกรรมการบริษัทแล้ว จะจัดเก็บทั้งในรู ปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ นต้นฉบับและฉบับ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ความสะดวกสาหรับกรรมการบริษัทและผูท้ ่เี กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้
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2) คณะกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือในการบริหารงานและการกากับดูแลการ
บริหารงานเพื่อให้เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาล ซี่งประกอบด้วย
2.1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวนอย่างน้อย 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้อ งมี ความรู แ้ ละประสบการณ์เพี ย งพอในการท าหน้า ที่ ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยต้องมีอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และเป็ นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจใน
การดาเนินกิจการของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทัง้ ต้องไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ
บริษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน ทัง้ นีก้ รรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระดังนัน้
จึงต้องมีคุณสมบัติความเป็ นอิสระตามที่บริษัทฯ กาหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
ทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทัง้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตาแหน่งตาม
วาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้ และใน
กรณีท่ีตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ว นเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ มี จ านวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าดารงตาแหน่งแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุ
วาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้ และในการแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบรายใหม่เข้ามาดารงตาแหน่งให้ครบตาม
จานวนที่กาหนดไว้ ต้องเร่งดาเนินการโดยเร็วเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้ นีต้ อ้ งไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วนั ที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่ง
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ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทาง
การเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบ
บัญ ชี ภ ายนอกและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ รับ ผิ ด ชอบจัด ท ารายงานทางการเงิ น ทั้ง รายไตรมาสและ
รายประจาปี และสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูต้ รวจสอบ
ภายใน และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรววจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน อีกทัง้ ยังสอบ
ทานให้บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทา
หน้า ที่ เ ป็ น ผู้สอบบัญ ชี ของบริษัท ฯ รวมถึ ง พิ จารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญ ชี โดยค านึ งถึงความ
น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี นนั้ และประสบการณ์
ของบุคลากรที่ได้รบั มอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ฯ รวมทั้งการเลิกจ้าง และกาหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีอิสระภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ พร้อมทั้งพิจ ารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ม่ นั ใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
พิจารณาผลการสอบทานการทุจริต และเป็ นช่องทางหนึ่งของบริษัทฯ ในการรับข้อร้องเรียนการกระทา
ทุจริต รวมทัง้ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน และ
การตรวจสอบ อีกทัง้ ยังมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็ นข้อมูลในการ
กาหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ ดาเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ใน
กรณีท่ีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ได้กระทาความผิดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
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พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื อ้ งต้น ให้แ ก่ สานัก งานคณะกรรมการหลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจจัดการประชุม
เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ทั้งนีใ้ นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการตรวจสอบทัง้ หมดจึงจะครบ
เป็ นองค์ประชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่
นาเสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหากมีวาระที่เกี่ยวเนื่องกับงบการเงินหรือวาระ
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงทางด้าน
บัญชี ต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชีแ้ จงความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็ นที่เชื่อถือได้ ในการจัดทางบการเงิน
การประชุมของคณะกรรมกรรมการตรวจสอบจะมีการกาหนดตารางการประชุมเป็ นการล่วงหน้าทุกปี เพื่อ
เป็ นการนัดหมายกับกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็ นการล่วงหน้า
การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและลงนาม
รับรองความถูกต้องจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จะจัดเก็บทัง้ ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ น
ต้นฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสาหรับกรรมการตรวจสอบและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบ
อ้างอิงได้
2.2) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งต้องไม่เป็ นผูบ้ ริหารของ
บริ ษั ท ฯ โดยพิ จ ารณาคัด เลื อ กจากกรรมการและ/หรื อ ผู้บ ริ ห ารจ านวนหนึ่ ง ของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ต้อ งเป็ น ผู้มี ค วามรู ้ค วามเข้า ใจในธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ความรู แ้ ละ
ประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยง การบริหารการลงทุน หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นปั จจัย
สาคัญต่อการให้คาแนะนาในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดย
กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูป้ ระกอบการ ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจใน
ลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ และต้องเป็ นบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
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จากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่
พ้นตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกวาระ
หนึ่งก็ได้ ทัง้ นีใ้ นกรณีท่ตี าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มี
จานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าดารงตาแหน่งแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้
เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ และกรอบการดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ มาตรการและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชั่น และกากับดูแล ติดตาม และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสาเร็จในระดับ
องค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยคานึงถึงความเสี่ยงในแต่ละด้าน เพื่อประกอบการประเมิน วิเคราะห์
และตัดสินใจ เพื่อให้ม่นั ใจว่ามีกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของการดาเนินธุรกิจ
รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติและกรอบการดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบกับแนว
ปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
อีกทัง้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนา
ปรับปรุง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็ นข้อมูลในการกาหนดแนวนโยบาย ใน
การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ โดยอาจจัดการประชุม
เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร ทั้งนีใ้ นการประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง ต้อ งมี ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเข้า ประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวน
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม และอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของ
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บริษัทฯ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นาเสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ยกเว้นกรรมการที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
การประชุมของคณะกรรมกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการกาหนดตารางการประชุมเป็ นการล่วงหน้าทุกปี
เพื่อเป็ นการนัดหมายกับกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านเป็ นการล่วงหน้า
การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและลงนาม
รับรองความถูกต้องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว จะจัดเก็บทัง้ ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ น
ต้นฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกส์เ พื่อความสะดวกสาหรับกรรมการบริหารความเสี่ยงและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบ
อ้างอิงได้
2.3) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ต้องไม่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทฯ โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารจานวนหนึ่งของ
บริษัทฯ และ/หรือผูท้ รงคุณวุฒิ
คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถ ด้านการบริหาร
บุคคล มีทกั ษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง และเป็ นบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ และกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี ้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องไม่ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทและต้องเป็ นกรรมการอิสระเท่านัน้
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนที่พน้ ตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้ และในกรณีท่ีตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนว่างลง
เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อให้มีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนด
ไว้ โดยบุคคลที่เข้าดารงตาแหน่งแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้
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ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือ ก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ท่ชี ดั เจน โปร่งใส และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อ
นาเสนอในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ แล้วแต่กรณีตามข้อบังคับ
บริ ษั ท ฯ รวมทั้ง ก าหนดนโยบาย หลัก เกณฑ์ และแนวทางในการก าหนดค่ า ตอบแทน วิ ธี ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
แล้วแต่กรณีตามข้อบังคับบริษัทฯ
อีกทัง้ ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหาและค่าตอบแทน
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและนาเสนอ
แผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึน้ ไปต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมตั ิ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ ในการพัฒนาปรับปรุง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็ น
ข้อมูลในการกาหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ โดยอาจ
จัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นสมควร ทัง้ นีใ้ น
การประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทน ต้อ งมี ก รรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ผลตอบแทนเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทัง้ หมด
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมที่นาเสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การประชุมของคณะกรรมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะมีการกาหนดตารางการประชุมเป็ น
การล่วงหน้าทุกปี เพื่อเป็ นการนัดหมายกับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทุกท่านเป็ นการ
ล่วงหน้า
การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ผลตอบแทนและลงนามรับรองความถูกต้องจากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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แล้ว จะจัดเก็บทั้งในรู ปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ นต้นฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสาหรับ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและผูท้ ่เี กี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้
2.4) คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
องค์ประกอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กาหนดให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งต้องไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯ โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจานวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
คุณสมบัติของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการก ากับดูแ ลกิจ การที่ ดี ต้อ งเป็ น ผู้มี ค วามรู ใ้ นด้านการกากับ ดูแลกิ จการ และใช้ค วามรู ้
ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ประสบ
ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และต้องเป็ นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีตอ้ งไม่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ที่พน้ ตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกวาระ
หนึ่งก็ได้ และในกรณีท่ีตาแหน่งกรรมการกากับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้มีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าดารงตาแหน่งแทนจะอยู่ใน
ตาแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดาเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องต่อการกากับดูแลกิจการ เช่น
การบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ง ก ากั บ ดู แ ลและติ ด ตาม เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ า บริ ษั ท ฯ กลุ่ม บริ ษั ท
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึง ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีการดาเนินการสอดคล้องกับ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิท่ีกาหนดไว้ และเป็ นไปตามกฎหมายหรือข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ
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กากับดูแลกิจการที่ดี มาตรการและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น จรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ โดยให้การปฏิบัติพัฒนาขึน้ เป็ นลาดับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม อีกทั้งทบทวนแนวปฏิบัติตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเที ยบกับแนวปฏิบตั ิของสากลปฏิบตั ิ และเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ยังมีหน้าที่ในการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย และฝ่ ายจัดการ ในเรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ การกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรม
ทางธุรกิจ รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติท่ีดีในการดาเนินธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ เผยแพร่
หลักการกากับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ให้เป็ นที่รบั ทราบและ
เข้าใจไปยังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทัง้ สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษทั ฯ
เข้ารับการประเมินหรือจัดอันดับด้านการกากับดูแลกิจการ เพื่อเป็ นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
กากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ ยังประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
และใช้เป็ นข้อมูลในการกาหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ โดยอาจจัดการประชุม
เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีเห็นสมควร ทัง้ นีใ้ นการประชุมคณะกรรมการ
ก ากับ ดูแ ลกิจการที่ดี ต้อ งมี ก รรมการกากับ ดูแลกิ จการที่ ดี เข้า ประชุมไม่ น้อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ง ของจานวน
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีทงั้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ ริหารของ
บริษัทฯ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นาเสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การประชุม ของคณะกรรมกรรมการก ากับ ดูแลกิ จการที่ดี จะมีก ารกาหนดตารางการประชุม เป็ น การ
ล่วงหน้าทุกปี เพื่อเป็ นการนัดหมายกับกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีทกุ ท่านเป็ นการล่วงหน้า
การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และลงนามรับรองความถูกต้องจากประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีแ ล้ว จะจัดเก็บทั้งใน
รู ปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ นต้นฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสาหรับกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดีและผูท้ ่เี กี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้
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2.5) คณะกรรมกำรบริหำร
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
กาหนดให้คณะกรรมการบริหารมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือ
ผูบ้ ริหารจานวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผูท้ รงคุณวุฒิ ทัง้ นีต้ อ้ งไม่เป็ นกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารต้องเป็ นบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ฯ มี ค วามซื่ อ สัต ย์ สุจ ริต และมี จ ริย ธรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยต้อ งไม่ เ ป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูป้ ระกอบการ ในกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ เว้นแต่
กิจการนัน้ มีสถานะเป็ น บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือ กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ และต้องเป็ นบุคคลที่ไม่มี
ลัก ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายว่ า ด้ว ยบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่ดารงตาแหน่ง ประธาน
กรรมการบริหาร
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารที่พน้ ตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้ และในกรณี ท่ี
ตาแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการบริหาร เพื่อให้มีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท
ได้กาหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าดารงตาแหน่งแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่
เท่านัน้
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดระเบียบนโยบาย แนวปฏิบัติ
กรอบการดาเนินงาน เป้าหมาย แผนธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบข้อบังคับ อานาจหน้าที่
อานาจอนุมัติ และงบประมาณ รวมทั้งกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และทบทวน การดาเนินงานของ
บริษั ท ฯ ให้เ ป็ น ไปตามวิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ กลยุท ธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษั ท รวมทั้ง ให้
สอดคล้อ งกับ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทัง้ มาตรการและแนวปฏิบตั ิ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น อีกทัง้ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม และกาหนด
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ระเบียบนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการดาเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate
Social Responsibility: CSR)
คณะกรรมการบริหารยังมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็ นข้อมูลในการ
กาหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ โดยอาจจัดการประชุมเพิ่ มเติม
ตามที่ ป ระธานกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควร ทั้ ง นี ้ ในการการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร ต้อ งมี
กรรมการบริหารเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นาเสนอ เข้า
ร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การประชุมของคณะกรรมกรรมการบริหารจะมีการกาหนดตารางการประชุมเป็ นการล่วงหน้าทุกปี เพื่อ
เป็ นการนัดหมายกับกรรมการบริหารทุกท่านเป็ นการล่วงหน้า
การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและลงนาม
รับรองความถูกต้องจากประธานกรรมการบริหารแล้ว จะจัดเก็บทัง้ ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ นต้นฉบับ
และฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสาหรับกรรมการบริหารและผูท้ ่เี กี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้
3) กำรจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนทีก่ รรมกำรบริษัทเข้ำดำรงตำแหน่ง
เพื่อให้การปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดนโยบายจากัดจานวนบริษัท
จดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทได้ไม่เกินจานวน 5 แห่ง
4) กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ค่ า ตอบแทนของกรรมการ ประกอบด้ว ย 2 ส่ ว น คื อ ค่ า เบี ้ย ประชุ ม และค่ า ตอบแทนรายไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาทบทวนโครงสร้าง
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์
เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และ/หรือจากผลการสารวจค่าตอบแทน และสามารถแข่งขันได้ในตลาด
โดยจะคานึงถึงความเพียงพอต่อหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งกรรมการต้องรับผิดชอบ
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ส่วนผู้บริหารทุกระดับรวมถึงผู้บริหารสูงสุด จะได้รับผลตอบแทนที่เ ป็ นเงินเดือนและโบนัสประจาปี รวมทั้ง
ค่าตอบแทนใด ๆ ทัง้ ในระยะสัน้ หรือระยะยาว ตามนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยพิจารณา
จากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และตามผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน ทัง้ นีอ้ ตั ราค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการทุกชุดจะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
5) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กรรมกำรผู้จัดกำร เลขำนุกำรบริษัท และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการทุกชุดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเพื่อพิจารณาผลงานและใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครอบคลุมครบทุกด้าน และสอดคล้องกับ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาของประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ซึ่งเป็ นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความสาเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัทฯ และความสามารถใน
ระดับบุคคล โดยปั จจัยในการพิจารณาประกอบด้วยตัววัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ความเป็ นผูน้ า การกาหนดกลยุทธ์
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผน และผลปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับ
ภายนอก การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตาแหน่ง ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ
รวมถึงคุณลักษณะส่วนตัว
อีกทั้ง จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาผลงานและใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้
โดยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแต่ละชุดเป็ นประจาทุกปี
5.1) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยจัดให้มีการ
ประเมินทัง้ แบบรายคณะและรายบุคคล ดังนี ้
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
เพื่อใช้ประเมินการทางานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
เพื่อใช้ประเมินการทาหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็ นกรรมการบริษัทรายบุคคล
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5.2) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย
บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองโดยจัดให้มีการ
ประเมิ น เป็ น แบบรายคณะ โดยมี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ใช้ป ระเมิ น การท างานของคณะกรรมการชุดย่อย
ในภาพรวมขององค์คณะ
5.3) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ
5.4) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเลขำนุกำรบริษัทและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเลขานุการบริษัท และให้
คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
6) กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกชุด และผูบ้ ริหาร ได้เข้ารับการการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ภ้ ายใต้
แผนงานการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการอบรมอาจกระทาเป็ นการภายในบริษัทฯ หรือเป็ นการ
อบรมจากสถาบันภายนอก
7) กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านใหม่ โดยกาหนดให้กรรมการเข้าใหม่
ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสาหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กาหนด
8) กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
8.1 รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน รายงานทาง
การเงินดังกล่าวที่ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิสม่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีจะร่วมกันพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีท่ีถือปฏิบัติอยู่เป็ นประจาในการจัดทารายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษั ทได้เน้นยา้ ให้ผู้จัดทามีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา รวมทั้งมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
8.2 รับผิดชอบให้มีการรายงานสารสนเทศที่สาคัญของบริษัท โดยเป็ นสารสนเทศที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
หรือสาคัญต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
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8.3 รับผิดชอบให้มีการเปิ ดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการทุกชุดและนโยบายที่สาคัญของบริษัทฯ
8.4 รับผิดชอบให้เปิ ดเผยรายการดังต่อไปนีไ้ ว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงข้อมูลประจาปี
(1) กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้ คณะและ
เป็ นรายบุคคล รวมทั้งกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
(2) จานวนครัง้ ของการจัดประชุม และจานวนครัง้ ของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน โดย
เปิ ดเผยไว้ทงั้ ของคณะกรรมการบริษัทและของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
(3) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน
(4) ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยเป็ นรายบุคคล
ในรอบปี ท่ผี ่านมา
(5) รายงานการซือ้ -ขายหุน้ /ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ พร้อมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในรอบปี
ของกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เป็ นรายบุคคล
8.5 รับผิดชอบให้มีการรายงานรายการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากผูถ้ ือหุน้
9) กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท ฯ ได้กาหนดระเบียบปฏิบตั ิในกรณีท่ีมีการเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการใน
บริษั ท ย่ อ ยและบริษัท ร่ว ม ต้อ งได้รับ อนุมัติ จากคณะกรรมการบริษั ท ด้วย โดยบุค คลที่ ได้รับ แต่ งตั้ง ให้เป็ น
กรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
และบริษัทฯ ได้กาหนดให้บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ นั้น ต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ
หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสาคัญในระดับเดียวกับที่ตอ้ งได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็ นการ
ดาเนินการโดยบริษัท ฯ เอง ทั้งนี ้ การส่งกรรมการบริษัทเพื่อเป็ นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว
เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ
นอกจากนี ้ ในกรณีเป็ นบริษัทย่อย บริษัท ฯ กาหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัท ฯ นัน้ ต้องดูแลให้
บริษัทย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่องการทารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทารายการ
สาคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและ
การทารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล
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และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัท ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้
ทันกาหนดด้วย
10) นโยบำยกำรควบคุมและบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง และมีหน้าที่รบั ผิดชอบโดยตรงในการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ ให้
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ซึ่งองค์กรอาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ท่ไี ม่แน่นอนทางธุรกิจที่
อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในทุกด้านและครอบคลุม
ปั จจัยความเสี่ยงของธุรกิจโดยกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิภายในบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด ขึน้
และระดับความรุนแรงของผลกระทบโดยมีการกาหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข การลดความเสี่ยง ระบบ
การรายงานและกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่าเสมอโดยรวมถึงการให้ความสาคัญกับสั ญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้า
บริษัทฯ ได้อธิบายและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญไว้ในรายงานประจาปี ซ่งึ ครอบคลุมความ
เสี่ยงในทุก ๆ ด้าน
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบกาหนดนโยบายและ
กรอบการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) รวมถึงกาหนดบทบาทและ
ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร โดยกากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสาเร็จใน
ระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ เพิ่มความสาคัญในการพิจารณาที่ม่งุ เน้นการคานึงถึงความเสี่ยงและ
ประเมินในแต่ละปั จจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและส่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงตลอดทั่วทัง้ องค์กร
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อให้ม่ นั ใจว่าการปฏิบัติงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และครอบคลุม
ทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดาเนินงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและประเมินกิจกรรมควบคุม
ในระดับปฏิบตั ิการภายในองค์กร รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงินและข้อมูลการบริหารความเสี่ยงโดย
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
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11) จริยธรรมทำงธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดให้มรี ะบบที่ให้ความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดาเนินไปใน
ลัก ษณะที่ ถูก ต้อ งตามกฎหมายและจริย ธรรมที่ ดี และให้มี ก ารจัด ท าแนวทางเกี่ ย วกับ จริย ธรรมธุ ร กิ จหรือ
จรรยาบรรณและประกาศให้พนักงานทุกคนทราบโดยทั่วกัน โดยข้อปฏิบตั ิทางจริยธรรมจะมีการทบทวนเสมอ
ในแง่ของความคาดหวังของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ที่เปลี่ยนไป และได้เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ในนโยบายว่าด้วย
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริษัท ได้จดั ทาข้อพึงปฏิบตั ิท่ดี ีเกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อสื่อสารให้คณะกรรมการทุกชุด ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ
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บันทึกประวัติกำรแก้ไข
เลขที่
เอกสำร

ฉบับที่
(แก้ไข /
ทบทวน)

วันที่

ส่วนทีแ่ ก้ไข /
ทบทวน

OMD
2551/14

1.0

27 ต.ค. 2551

จัดทาใหม่

OMD
2559/10
OMD
2560/11
OMD
2561/05
OMD
2562/17

2.0

29 ธ.ค. 2559

ปรับปรุงทัง้ ฉบับ

3.0

25 ธ.ค. 2560

ทบทวน

4.0

19 พ.ย. 2561 ทบทวน

5.0

8 พ.ย. 2562

ทบทวน

OMD
2563/04
POL-BOD
64-009

6.0

2 มี.ค. 2563

ทบทวน

7.0

1 มี.ค 2564

ทบทวน

เหตุผลทีแ่ ก้ไข / ทบทวน

กำหนด
วันทีย่ กเลิก
29 ธ.ค. 2559

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกากับ
และการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกากับ
และการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกากับ
และการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั
- กาหนดหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ ให้ครอบคลุมไปถึงพนักงานของบริษัทฯ
- เพิ่มการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการผูจ้ ดั การ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกากับ
และการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกากับ
และการปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั

25 ธ.ค. 2560
19 พ.ย. 2561
8 พ.ย. 2562
2 มี.ค. 2563

1 มี.ค 2564
-
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบำยเรื่อง : กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
(Good Corporate Governance Policy)
อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564

เลขที่
เอกสำร
วันทีเ่ ริ่มใช้
ฉบับที่
หน้ำ

POL-BOD_64-009

1 มี.ค. 2564
7.0
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ข้าพเจ้าได้รับทราบและน้อมรับในการนานโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นหลักปฏิบัติในการดาเนินงานต่อไป
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง / หน่วยงาน

ลงลายมือชื่อ

วันที่

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)
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