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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีมี

ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกบัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมุ่งมั่นในการดาํเนินธุรกิจ

ดว้ยความเป็นธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได ้ภายใตค้วามรบัผิดชอบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ 

 คณะกรรมการบริษัทจึงไดจ้ัดทาํ “นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี” เพ่ือใหค้ณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและบริหาร

จัดการระบบขององคก์รตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีสามารถสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมลูค่าระยะยาว

ใหก้บัผูถื้อหุน้ รวมถึงสรา้งความเช่ือมั่นต่อผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย และสนบัสนนุส่งเสริมความสามารถ

ในการแข่งขนัของบรษัิทฯ ใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน 

        10 พฤศจิกายน 2564 
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1. บทนาํ  

การกาํกบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance: GCG) เป็นเรื่องสาํคญัซึ่งไดร้บัความสนใจอย่างมากจาก

สาธารณชน โดยคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุย่อย หน่วยงานกาํกบัดแูลขององคก์ร ผูบ้รหิารและพนกังาน

ขององคก์ร ไดย้ึดมั่นในหลกัการบรหิารจดัการที่มีระบบและกระบวนการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีเป็นปัจจยัสาํคญั จึงได้

นาํหลกัการดงักล่าวเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในการกาํหนดระบบการบริหารจดัการใหมี้คุณภาพ 

เนน้การเปิดเผยขอ้มลูที่โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ซึ่งจะส่งผลใหมี้การปฏิบติังานที่เป็นมาตรฐาน ส่งเสรมิประสิทธิภาพใน

การทาํงาน สรา้งความสามารถในการแข่งขนั และเพิ่มมลูค่าแก่เจา้ของกิจการ ส่ิงเหล่านีจ้ะสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่าย  จึงได้กําหนดเป็น “นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดี” เพื่อให้

คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไดย้ึดถือเป็นเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงันี ้  

1. Accountability  ความรบัผิดชอบตอ่ผลการปฏิบติัหนา้ที่ และสามารถชีแ้จง 

  อธิบายการปฏิบติันัน้ได ้

2. Responsibility  ความสาํนกึในหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 

3. Equitable Treatment ความเคารพในสิทธิและการปฏิบติัตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียอย่างสจุรติและ 

 เท่าเทียมกนั รวมถึงการใหโ้อกาสผูมี้สว่นไดเ้สียมีสว่นรว่มอย่างเป็นธรรม 

4. Transparency   การเปิดเผยขอ้มลู และการดาํเนินงานดว้ยความโปรง่ใสตรวจสอบได ้

5. Value Creation   การเพิ่มมลูคา่ใหกิ้จการในระยะสัน้และระยะยาว โดยการพฒันา  

  ปรบัปรุง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั  

6. Ethics  การมีจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ   

2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใชเ้ป็นนโยบายในการกาํกบั การติดตาม การควบคมุ และการดแูลของผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายอาํนาจหนา้ที่

ใหท้าํหน้าที่ทางการบริหาร โดยมีการจัดกระบวนการบริหารหรือจัดการเพื่อใหท้รพัยากรขององคก์รได้

นาํไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีประสิทธิผลตรงตามเปา้หมาย 

2. เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอบแทนกลบัไปยงัผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

3. กาํหนดใหมี้การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัฉบบันีอ้ย่างสมํ่าเสมอเป็นประจาํทกุปี  
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3. แนวปฏบิัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีด่ ี

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถอืหุน้ 

หลกัการ: ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยการควบคมุบริษัทฯ ผ่านทางการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทใหท้าํ

หน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงที่สาํคัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ        

จงึควรสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน  

 คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้โดยจะไม่กระทาํการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ ทัง้ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย ผูถื้อหุน้ชาวไทยหรอืผูถื้อหุน้ชาวตา่งชาติ โดยสิทธิ

ขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ที่กาํหนดไวต้ามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ 

1) สิทธิในการซือ้ขายหรอืการโอนหุน้ 

2) สิทธิในการไดร้บัสว่นแบง่กาํไรของกิจการ 

3) สิทธิในการรบัการปฏิบติัที่เท่าเทียมกนัในการรบัซือ้หุน้คืนโดยบรษัิทฯ  

4) สิทธิในการไดร้บัข่าวสารขอ้มลูของกิจการอย่างเพียงพอ ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส สมํ่าเสมอ และ

ไดร้บัขอ้มลูสาํคญัที่เป็นปัจจบุนัผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5) สิทธิในการเขา้รว่มประชมุและการใชสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่ม

ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีอิสระ กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมถึงเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ 

เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณหส์นธิ การลดทนุหรือการ

เพิ่มทนุ การอนมุติัรายการพิเศษ เป็นตน้  

6) สิทธิในการเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ลว่งหนา้  

7) สิทธิในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท 

8) สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกาํหนด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดนโยบายการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ 

เพื่อสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไดใ้ชสิ้ทธิขั้นพืน้ฐานในการเขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุม          

ผูถื้อหุน้ ดงันี ้   
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1) การดาํเนินการก่อนวันประชุมผู้ถอืหุน้ 

- เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งความคิดเห็น ขอ้ซกัถาม หรือเสนอวาระการประชมุล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ           

ผูถื้อหุน้ พรอ้มกาํหนดหลักเกณฑไ์วอ้ย่างชัดเจน โดยแจง้ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย พรอ้มทัง้เปิดเผยบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  

- เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม            

ผูถื้อหุน้ พรอ้มกาํหนดหลักเกณฑไ์วอ้ย่างชัดเจน โดยแจง้ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย พรอ้มทัง้เปิดเผยบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14-21 วัน        

(หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกาํหนด) พรอ้มทัง้ลงประกาศหนงัสือพิมพต์่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

เพื่อแจง้วนันัดประชุมผูถื้อหุน้โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพรอ้ม

เอกสารประกอบการประชุมทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ อย่างนอ้ย 30 วนั

ก่อนวนันดัประชมุผูถื้อหุน้   

- ระบุขอ้มูลสาํคัญในหนังสือเชิญประชุมไวอ้ย่างครบถว้น ไดแ้ก่ วัน เวลา สถานที่จัดประชุม รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชมุ เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชมุพรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่

กฎหมายกาํหนด รายช่ือกรรมการอิสระเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมแทนได ้    

คาํชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเขา้รว่มประชมุ และการออกเสียงลงคะแนนใน

การประชมุผูถื้อหุน้ และแผนที่ของสถานที่จดัประชมุ รวมทัง้ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้

และออกเสียงลงคะแนน    

2) การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุน้  

- กาํหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม โดยคาํนึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุน้เป็นหลัก พรอ้มทั้งจัดใหมี้

บคุลากร และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอเหมาะสมตอ่จาํนวนผูถื้อหุน้  

- จดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงโดยใชร้ะบบบารโ์คด้ (Bar Code) และจดัใหมี้บุคคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนับ

คะแนนหรอืตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยใหท้ี่ประชมุทราบ พรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ  

- ประธานที่ประชมุจะชีแ้จงเก่ียวกบักฎเกณฑท์ี่ใชใ้นการประชุม 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 ธนาคารที่ใหก้ารสนบัสนนุสินเช่ือ (แลว้แตก่รณี) เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้เพื่อ

ตอบคาํถามในที่ประชมุ รวมทัง้ผูบ้ริหารระดบัสงู เลขานกุารบริษัท เลขานกุารคณะกรรมการทกุชดุ เขา้รว่ม

ประชมุดว้ย 

- ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรอืบคุคลใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนได ้ 

3) การดาํเนินการหลังวันประชุมผู้ถอืหุน้  

- เปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงภายในวันที่ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติ หรือ อย่างช้า

ภายใน 9.00 น. ของวันทาํการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เปิดเผยบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  

- จัดทาํรายงานการประชุมโดยแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน โดยระบุประเด็นที่ผูถื้อหุน้ซักถามและ         

คาํชีแ้จงของคณะกรรมการตอ่ขอ้ซกัถามดงักลา่ว ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ และนาํสง่รายงาน

การประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวใหก้ับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งภายในเวลาที่กาํหนด พรอ้มทัง้เปิดเผยรายงานการ

ประชมุบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และบคุคลที่เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้  

หมวดที ่2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถอืหุน้อย่างเทา่เทยีมกัน 

หลกัการ: ผูถื้อหุน้ทุกราย ทัง้ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร รวมทัง้ผูถื้อหุน้ต่างชาติ ควรไดร้บั

การปฏิบติัที่เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม  

คณะกรรมการบรษัิทไดก้าํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัในเรื่องตา่งๆ เพื่อเป็นการดแูลใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายไดร้บัการ

ปฏิบติัและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้การใหข้อ้มลูก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ การคุม้ครองสิทธิของ     

ผูถื้อหุน้ส่วนน้อย การป้องกันการใชข้อ้มูลภายใน การป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์การเขา้ทาํรายการ

ระหวา่งกนั ตลอดจนการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ดงันี ้ 

1) การใหข้้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุน้และการคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุน้ส่วนน้อย 

- จัดทําหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแจ้ง

กาํหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุม และแจง้
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ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พรอ้มทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนวนันดัประชมุผูถื้อหุน้  

- แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบขัน้ตอนและกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่ใชใ้นการประชุม ทัง้วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ 

และการออกเสียงลงคะแนน 

- เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งขอ้ซกัถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น

กรรมการบรษัิทล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มกาํหนดหลกัเกณฑไ์วอ้ย่างชดัเจน โดยแจง้ผ่านระบบ

สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เปิดเผยบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  

- ดาํเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามลาํดับระเบียบวาระที่ระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยไม่เพิ่มวาระการ

ประชมุที่ไม่ไดแ้จง้เป็นการลว่งหนา้โดยไม่จาํเป็น  

- กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้ที่เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่วนไดเ้สียของตนและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีสว่นไดเ้สียดงักลา่ว 

2) การกาํกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

- แจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารรบัทราบภาระหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรพัยข์องบริษัทฯ และ      

การรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ทัง้ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) ตาม

มาตรา 59 และบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และจดัส่งสาํเนารายงานนีใ้หแ้ก่เลขานกุารบริษัทในวนัเดียวกบัวนัที่ส่งรายงาน

ต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. พรอ้มทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ ดีและที่ประชุม

คณะกรรมการบรษัิททราบทกุไตรมาส  

- กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้ง และผูป้ฏิบติังาน ของบรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ ที่ไดร้บัทราบ

ขอ้มูลภายในที่เป็นสาระสาํคัญซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรพัย ์หา้มซือ้ขายหลักทรพัยข์อง

บรษัิทฯ ก่อนวนัที่งบการเงินหรอืขอ้มลูภายในจะไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน 

1. กลุม่กรรมการอิสระ     

ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั หรือ เม่ือไดร้บัเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท แลว้แต่

อย่างใดจะเกิดก่อน  

2. กลุ่มกรรมการบริหาร ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้ง ผูป้ฏิบติังานที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูทางการเงินของ

บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ ที่สามารถรบัรูห้รอืครอบครองขอ้มลูภายใน 
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ไม่ควรซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ร ับทราบงบการเงินของบริษัทฯ จนถึง            

วนัเปิดเผยงบการเงินสู่สาธารณชนผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เน่ืองจากการไดร้บัทราบขอ้มลูทางการเงิน อาจก่อใหเ้กิดความสุ่มเส่ียงหรอื

ก่อใหเ้กิดการใชข้อ้มลูภายในของบรษัิทฯได ้ 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บรษัิทฯ ไดด้าํเนินการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ใหส้ามารถ

ดาํเนินการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ไดภ้ายหลงัพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมงแลว้ 

อีกทัง้ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายในดงักล่าวตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ้ื่นทราบจนกว่าจะไดมี้การ

แจง้ขอ้มลูนัน้ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้  

- หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ลูกจา้ง และผูป้ฏิบัติงาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ใชข้อ้มูล

ภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้

เปิดเผยต่อสาธารณชน มาใชเ้พื่อการซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุ้คคลอื่น         

ซือ้หรือขาย ซึ่งหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น (ถา้มี) ของบรษัิทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลู

ดงักลา่วใหผู้อ้ื่นทราบ โดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรอืไม่ก็ตาม  

- บริษัทฯ ไดก้าํหนดโทษทางวินัยสาํคัญสาํหรบัผูแ้สวงหาหรือจะแสวงหาผลประโยชนจ์ากการนาํขอ้มูล

ภายในบรษัิทฯ ไปใชห้รอืนาํไปเปิดเผยจนทาํหรอือาจทาํใหบ้รษัิทฯ ไดร้บัความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษ

ตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ ตักเตือนวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ ์ตลอดจนเลิกจา้งพน้สภาพเป็น

พนักงานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี โดยแนวทางดังกล่าวไดผ่้านการใหค้วาม

เห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

3) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

- กําหนดให้ผู้ที่ มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึง

ความสมัพนัธห์รือการมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าว โดยหากผูน้ัน้เป็นกรรมการตอ้งไม่เขา้รว่มใน

การพิจารณาตดัสินใจ รวมถึงไม่มีอาํนาจอนมุติัในธุรกรรมนัน้ ๆ  

- หากมีรายการที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์กิดขึน้ที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเง่ือนไข

การคา้โดยทั่วไป จะตอ้งนาํเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และตอ้งปฏิบติัให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืหน่วยงานกาํกบัดแูลอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง    
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4) การเข้าทาํรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน  

- หากมีรายการที่ เก่ียวโยงกัน ให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรพัย ์และขอ้บังคับ ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน สาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืหน่วยงานกาํกบั

ดแูลอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการที่เก่ียวโยง

กนัของบรษัิทฯ ตามมาตรฐานการบญัชีที่กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  

- ในกรณีที่รายการที่เก่ียวโยงกัน เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการคา้

โดยทั่วไป รวมทัง้รายการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยใหค้วาม

ช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยเป็นผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนที่ตนมีส่วน   

ไดเ้สียในนิติบุคคลนั้นตามเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไปหรือดีกว่า ใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบอาํนาจการ

ดาํเนินการที่ไดร้บัอนมุติัจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท  

- ในกรณีที่รายการที่เก่ียวโยงกัน เป็นรายการประเภทอื่น ใหบ้ริษัทฯ นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณา โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง   

5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   

- คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิาร มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบโดยตรงในการจดั

ใหมี้และรกัษาไวซ้ึ่งระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้ดาํเนินการเพื่อทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบ

ควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นของระบบขอ้มูลและรายงานทางการเงินที่มีความ

ถกูตอ้งและน่าเช่ือถือได ้

- บรษัิทฯ ไดแ้ต่งตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อรบัผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบติังานของบรษัิทฯ ใหมี้

ประสิทธิภาพ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

- คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นและระบไุวใ้นแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report)  
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หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

หลกัการ: ผูมี้ส่วนไดเ้สียควรไดร้บัการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษัท

ควรพิจารณาใหมี้กระบวนการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสรา้ง

ความมั่งคั่งทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ  

คณะกรรมการบริษัท ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงที่มีอยู่กบับริษัทฯ 

ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้คู่แข่ง พนักงาน สงัคม ชุมชน และภาครฐั จึงไดก้าํหนดขอ้พึงปฏิบัติต่อผูมี้ส่วน      

ไดเ้สียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนแนวปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การต่อตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัชั่น การไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา การไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยยึดหลกัพืน้ฐาน

ของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนในบริษัทฯ ยึดเป็นแนวทางปฏิบติั มีกลไกติดตาม

ดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ตลอดจนมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะหรือรอ้งเรียน โดยกาํหนดเป็นนโยบายหรือ        

แนวปฏิบติั ดงันี ้ 

1) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมายหรือข้อตกลงทีม่ีอยู่กับบริษัทฯ  

ผูถื้อหุน้ : บรษัิทฯ มุ่งมั่นดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โปรง่ใส มีคณุธรรม และจรยิธรรม เปิดเผย

สารสนเทศอย่างเพียงพอ โดยพัฒนากิจการใหเ้จริญเติบโตกา้วหนา้ สรา้งผลตอบแทนที่ดี

อย่างเหมาะสมใหก้บัผูถื้อหุน้และผูล้งทนุอย่างตอ่เน่ืองและยั่งยืน  

ลกูคา้ : บรษัิทฯ รบัผิดชอบตอ่ลกูคา้โดยการรกัษาคณุภาพและมาตรฐานของสินคา้และการใหบ้ริการ 

รวมถึงการตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ใหค้รบถว้นและครอบคลมุ เพื่อมุ่งเนน้การ

สรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ในระยะยาว 

คูค่า้ : บริษัทฯ ปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และตามสญัญาที่

ตกลงรว่มกนั และมีนโยบายในการสรา้งและพฒันาความสมัพนัธก์บัคูค่า้อย่างตอ่เน่ือง 

เจา้หนี ้ : บริษัทฯ ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้และตามสญัญาที่ตกลงร่วมกัน รวมถึงการใหข้อ้มูล

ตา่ง ๆ ตามที่เจา้หนีร้อ้งขอ 

คูแ่ข่ง : บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่ เป็นธรรม และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อ

ผลประโยชนร์ว่มกนัในอตุสาหกรรม 

พนกังาน :  บริษัทฯ ปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทัง้สรา้ง

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้คณุภาพ  



บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
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สงัคม/ชมุชน : บรษัิทฯ รบัผิดชอบในการดแูลเพื่อไม่ใหก้ารดาํเนินงานของบรษัิทฯ สง่ผลกระทบตอ่ 

และส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่

เก่ียวขอ้ง อีกทัง้บริษัทฯ ยงัไดด้าํเนินกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social 

Responsibility “CSR”) เพื่อการพฒันาชมุชมและสงัคมอย่างยั่งยืน 

ภาครฐั : บรษัิทฯ ดาํเนินธุรกิจเพื่อการเสรมิสรา้งและพฒันาความเจรญิกา้วหนา้ของประเทศโดยยึดถือ

ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

2) ช่องทางการส่ือสารกับคณะกรรมการบรษัิทในการใหข้้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน 

เพื่อใหม้ั่นใจว่าสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ไดร้บัการคุม้ครอง คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหมี้ช่องทาง

สาํหรบัผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายในการใหข้อ้เสนอแนะ แจง้เบาะแส หรือ รอ้งเรียน การกระทาํที่สงสยัวา่มีการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือนโยบายกาํกบัดแูลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่    

ไม่ถกูตอ้ง หรือระบบควบคมุภายในที่บกพรอ่ง โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบขอ้เท็จจริงและดาํเนินการตามขัน้ตอน

เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทัง้นีข้อ้มลูของผูแ้จง้เบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลบั เพื่อเป็นการปกป้อง

และคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

ผูเ้สนอแนะหรอืผูแ้จง้เบาะแส สามารถส่ือสารไปยงัคณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้ 

1) แจง้ผ่านช่องทาง อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ  audit_committee@gunkul.com 

2) แจง้ผ่านช่องทาง เว็บไซตข์องบรษัิทฯ  www.gunkul.com 

  หวัขอ้ “ช่องทางการรอ้งเรยีน”    

3) แจง้ผ่านช่องทาง สง่ทางไปรษณียปิ์ดผนกึ ถึง 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

  บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

  1177 อาคารเพิรล์ แบงกค็์อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

4) แจง้ผ่านช่องทาง  “กลอ่งรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัชั่น”   

(ตัง้อยู่ภายในบรษัิท: เปิดกลอ่งไดเ้ฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ) 
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3) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาํคัญในเรื่องการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่น จึงกาํหนดให้บริษัทฯ จัดทาํ 

“นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น และการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติังานของ

องคก์รอย่างโปรง่ใส ยั่งยืน และเป็นสว่นหนึ่งของการดาํเนินธุรกิจ  

โดยบรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ มีนโยบายหา้ม กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งกระทาํการอนัใดที่เป็นการ

เก่ียวขอ้งกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นในรูปแบบตา่งๆ ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ไม่วา่จะอยู่ในฐานะผูร้บั ผูใ้ห ้หรอืเสนอ

ใหสิ้นบนแก่บุคคลหรือองคก์รที่เก่ียวขอ้ง และใหมี้การสอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอเป็น

ประจาํทกุปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย   

ผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนในการกระทาํที่อาจทาํใหเ้กิดความสงสยัไดว้า่เป็นการทจุรติคอรร์ปัชั่นที่เกิด

ขึน้กบับรษัิทฯ สามารถแจง้เบาะแสผ่านช่องทางการรบัเรื่องที่ไดก้าํหนดไวด้งันี ้  

ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนจะตอ้งระบรุายละเอียดของเรื่องที่จะแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน (ช่ือหรือ

ตาํแหน่งผูถ้กูรอ้งเรียน การกระทาํความผิดที่พบเห็น เวลาที่เห็นการกระความผิด) พรอ้มช่ือ ที่อยู่ และหมายเลข

โทรศพัทท์ี่สามารถติดตอ่ไดข้องผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน และสง่มายงัช่องทางการรบัเรื่องช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดงันี ้ 

1) แจง้ผ่านช่องทาง อีเมลข์องคณะกรรมการตรวจสอบ  audit_committee@gunkul.com 

2) แจง้ผ่านช่องทาง เว็บไซตข์องบรษัิทฯ  www.gunkul.com 

 หวัขอ้ “ช่องทางการรอ้งเรยีน”    

3) แจง้ผ่านช่องทาง สง่ทางไปรษณียปิ์ดผนกึ ถึง 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน)  

 1177 อาคารเพิรล์ แบงกค็์อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  

 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

4) แจง้ผ่านช่องทาง  “กลอ่งรบัแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติคอรร์ปัชั่น”   

 (ตัง้อยูภ่ายในบรษัิท: เปิดกลอ่งไดเ้ฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ) 
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หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

หลกัการ: คณะกรรมการควรดูแลใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยขอ้มูลสาํคญัที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ทัง้ขอ้มูลทางการเงินและ

ขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย      

มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ  

คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ทนัเวลา และเป็นไป

ตามที่กฎหมาย และขอ้บังคับของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือสาํนักงานคณะกรรมการหลักทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด ทัง้รายงานทางการเงินและขอ้มลูทั่วไป ตลอดจนขอ้มลูอื่น ๆ ที่สาํคญัที่มีผลกระทบต่อราคา

ตลาดหลกัทรพัยแ์ละมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ เพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ 

ทัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศผ่านระบบรายงานสารสนเทศของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ    

1) การเปิดเผยข้อมูล 

- คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถึงความรบัผิดชอบตอ่รายงานทางการเงินที่มีความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นจรงิ 

และสมเหตุสมผล โดยจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป คณะกรรมการบริษัทจึงไดแ้ต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินใหมี้ความถูกตอ้ง 

ครบถว้น และเช่ือถือได ้และบริษัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูใหท้นัเวลาตามขอ้กาํหนดของหน่วยงาน

กาํกบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง  

- บริษัทฯ มีหนา้ที่ในการเปิดเผยบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประวติั

ของกรรมการแต่ละท่าน จาํนวนครัง้ของการจัดประชุมของคณะกรรมการทุกชุดและการเขา้ร่วมประชุม

ของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู กระบวนการและหลกัเกณฑใ์น

การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการทุกชุด ขอ้มูลการเขา้รบัการพัฒนาและฝึกอบรมของ

กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล รายงานการซื ้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ พร้อมการ

เปล่ียนแปลงการถือครองในรอบปีของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามคํานิยามของสํานักงาน

คณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นรายบุคคล เป็นตน้ โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report)  

- บรษัิทฯ ไดก้าํหนดใหพ้นกังานทกุคนตอ้งไม่นาํขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชน ์หรอืแสวงหาผลประโยชนเ์พื่อ

ตนเองหรือครอบครวั หรือพวกพอ้งในทางมิชอบ รวมทัง้ตอ้งรกัษาขอ้มลู และเอกสารภายในของบริษัทฯ 
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โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ทัง้นี ้การใชข้อ้มลูภายในจะตอ้งอยู่ในกรอบของหนา้ที่ และความรบัผิด

เท่าที่พนกังานพงึไดร้บัมอบหมายเท่านัน้  

2) ช่องทางในการตดิต่อกับเลขานุการบริษัท / ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์  

เลขานกุารบรษัิท / ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

โทรศพัท ์ (66) 2 242-5867  

อีเมล ์ ir@gunkul.com 

Website www.gunkul.com 

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลกัการ: คณะกรรมการบรษัิทมีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดแูลกิจการเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และมีความ

รบัผิดชอบตอ่ผลการปฏิบติัหนา้ที่ตอ่ผูถื้อหุน้และเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ  

1) คณะกรรมการบริษัท  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิท 

กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกินกวา่ 12 คน โดยกรรมการบรษัิทไม่นอ้ยกว่า 

1 ใน 3 ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัรไทย โดย

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทควรมีสดัส่วนของกรรมการบริษัทที่มีความรูค้วามชาํนาญที่หลากหลาย

เหมาะสมกบัธุรกิจ และมีการถ่วงดลุอาํนาจภายในคณะกรรมการบรษัิท  

คณุสมบติัของคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบริษัทตอ้งเป็นผูมี้วิสยัทศัน ์ความน่าเช่ือถือ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ ความชาํนาญ 

รวมทัง้เป็นผูมี้คณุสมบติัสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ ทัง้ทางดา้นทกัษะ

วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และเขา้ใจลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และกลุ่มบรษัิทฯ อนัจะเป็น

ประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจ รวมถึงมีจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจ รวมทัง้ตอ้งไม่ประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน 

หรือเขา้เป็นกรรมการบรษัิทในนิติบคุคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและดาํเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักบักิจการ

ของบรษัิทฯ  

อีกทั้ง กรรมการบริษัทตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบริษัท

มหาชนจาํกัด รวมทัง้ตอ้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหาร

จดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 
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และกรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบติัความเป็นอิสระตามที่บรษัิทฯ กาํหนด และตอ้งสามารถดแูลผลประโยชนข์อง

ผูถื้อหุน้ทกุรายไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั อีกทัง้สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้เลขานกุารบรษัิททาํหนา้ที่ใหค้าํแนะนาํดา้นการปฎิบติัตามกฎเกณฑต์า่งๆ (Compliance) 

ที่คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง

ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบรษัิท  

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบรษัิท  

ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการบรษัิทออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการบรษัิทในขณะนัน้ ถา้จาํนวนกรรมการบรษัิทที่จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวน

ที่ใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการบรษัิทที่จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนนัน้ 

ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการบริษัทคนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อก

จากตาํแหน่ง กรรมการบรษัิทที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้โดยกรรมการ

บรษัิทมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  

เม่ือมีการแต่งตัง้กรรมการบรษัิทคนใหม่แทนกรรมการบรษัิทเดิมที่ไดล้าออก หรือ พน้จากตาํแหน่ง บรษัิทฯ ตอ้ง

แจง้ตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแตว่นัที่บรษัิทฯ ไดร้บัมติคณะกรรมการบรษัิท หรอืแจง้โดยทนัที

นบัตัง้แตท่ี่บรษัิทฯ ไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี) 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท  

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ความ

ระมดัระวงั และความซ่ือสตัยส์ุจริต เย่ียงวิญ�ชูน ผูป้ระกอบธุรกิจพึงกระทาํภายใตส้ถานการณเ์ดียวกัน เพื่อ

ประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งกาํหนด วิสัยทัศน ์พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย 

แนวทางของแผนการดาํเนินงาน และงบประมาณของบรษัิทฯ กาํกบั ดแูล ติดตาม ตรวจสอบใหมี้การปฏิบติัตาม

นโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กาํหนดไว ้และประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้

กาํหนดกฎบัตรและนโยบายที่สาํคัญของบริษัทฯ พรอ้มทั้งกาํหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล       

อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมีบทบาทหนา้ที่ในการกาํกับ ดูแล ติดตามการดาํเนินงานของบริษัทฯ และกาํหนด      

แนวทางแกไ้ข เพื่อใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายหรอืดีกวา่เปา้หมาย สอดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษัิทฯ ที่กาํหนดไว ้

คณะกรรมการบริษัทยงัมีหนา้ที่ในการจดัใหมี้รายงานขอ้มลูทั่วไป และขอ้มลูทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงาน

และเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือผูล้งทุนทั่วไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทันการณ ์เท่าเทียมกัน และ

เป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด พรอ้มทัง้สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบรายงานทางการเงิน 
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ระบบควบคมุภายใน และการบรหิารความเส่ียงของบรษัิทฯ เพื่อความเช่ือมั่นในความถกูตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได้

ของขอ้มลู รวมทัง้เพื่อลดความเส่ียงดา้นการทจุรติและป้องกนัไม่ใหเ้กิดการกระทาํที่ผิดกฎหมาย อีกทัง้รบัทราบ

รายงานการตรวจสอบที่สาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และมีหนา้ที่กาํหนดแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ข กรณีที่พบ

ขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระสาํคญั และดแูลจดัการรายการที่เก่ียวโยงกนัเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่กฎหมายกาํหนด 

อีกทัง้ยังมีหนา้ที่ในการแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเขา้เป็น

กรรมการบริษัท ในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และแต่งตั้ง

คณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้แต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและ

เลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งพิจารณาเพื่อกําหนด

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดก่อนนาํเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา และยงัมีหนา้ที่ในการแต่งตัง้

ผูบ้ริหารระดบัอาวโุสของบริษัทฯ รวมทัง้จดัใหมี้กระบวนการสรา้งผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เพื่อใหมี้ขึน้มา

ทดแทนอย่างต่อเน่ือง (Succession Plan) และจดัใหมี้การประเมินผลการปฎิบติังานของคณะกรรมการทุกชุด 

รวมทัง้ผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร  

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท  

คณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งมีการประชมุอย่างนอ้ย 6 ครัง้ต่อปี โดยทกุไตรมาสจดัขึน้เพื่อพิจารณางบการเงินให้

เป็นไปตามกฎหมายที่กาํหนด และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดย

กาํหนดใหก้รรมการบริษัททุกคนมีสดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของ

การประชมุทัง้ปี ทัง้นีก้าํหนดใหมี้จาํนวนองคป์ระชมุขัน้ตํ่าตอ้งไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหนึง่จงึจะสามารถเปิดประชมุได ้และ 

ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ตอ้งมีกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของ

จาํนวนกรรมการบรษัิททัง้หมดที่เขา้ประชมุ โดยกรรมการบรษัิททกุคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่าง

เปิดเผย ในกรณีที่กรรมการบรษัิทผูมี้สว่นไดเ้สียอย่างมีนยัสาํคญัเก่ียวขอ้งในเรื่องที่กาํลงัพิจารณา กรรมการบรษัิท

ผูน้ั้นตอ้งออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนัน้ๆ และอาจเชิญกรรมการชุดย่อย หรือผูบ้ริหารของ

บรษัิทฯ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุที่นาํเสนอ เขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทจะมีการกาํหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหนา้ทุกปี เพื่อเป็นการนัด

หมายกบักรรมการบรษัิททกุท่านเป็นการลว่งหนา้ 

การบนัทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและลงนามรบัรอง

ความถูกตอ้งจากประธานกรรมการบริษัทแลว้ จะจัดเก็บทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นตน้ฉบับและฉบับ

อิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อใหค้วามสะดวกสาํหรบักรรมการบรษัิทและผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบอา้งอิงได ้ 
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2) คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือในการบริหารงานและการกาํกับดูแลการ

บรหิารงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล ซี่งประกอบดว้ย 

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวนอย่างนอ้ย 3 คน โดยคดัเลือกจากกรรมการอิสระ 

คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอในการทาํหน้าที่ในฐานะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยตอ้งมีอย่างนอ้ย 1 คน ที่มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถทาํหนา้ที่ในการ

สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้และเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ย

บรษัิทมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจใน

การดาํเนินกิจการของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผู้ถือหุน้       

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทัง้ตอ้งไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ

บรษัิทย่อยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระดงันัน้

จึงตอ้งมีคุณสมบติัความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กาํหนด และตอ้งสามารถดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้

ทกุรายไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั อีกทัง้สามารถแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พน้จากตาํแหน่งตาม

วาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได ้และใน

กรณีที่ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ

บริษัทแต่งตั้งบุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้มีจํานวนครบตามที่

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดไว ้โดยบคุคลที่เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากบัอายุ

วาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้ และในการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่เขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหค้รบตาม

จาํนวนที่กาํหนดไว ้ตอ้งเรง่ดาํเนินการโดยเรว็เพื่อใหเ้กิดความตอ่เน่ืองในการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทัง้นีต้อ้งไม่เกิน 3 เดือน นบัแตว่นัที่กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่ง 
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการสอบทานใหบ้รษัิทฯ มีการรายงานทาง

การเงินอย่างถกูตอ้งและน่าเช่ือถือ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบ

บัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบจัดทาํรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและ           

รายประจาํปี และสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอบทานรว่มกับผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบ

ภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบ

เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้

หน่วยงานตรววจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน อีกทัง้ยงัสอบ

ทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ในการพิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาํ

หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคาํนึงถึงความ

น่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรพัยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผูส้อบบญัชีนัน้ และประสบการณ์

ของบุคลากรที่ไดร้บัมอบหมายใหท้าํการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้การเลิกจา้ง และกาํหนดให้

คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้การประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีอิสระภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่ม

ประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ พรอ้มทั้งพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ เพื่อใหม้ั่นใจว่า

รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 

รวมทัง้สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

พิจารณาผลการสอบทานการทุจริต และเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทฯ ในการรบัขอ้รอ้งเรียนการกระทาํ

ทจุรติ รวมทัง้สง่เสรมิและสรา้งความตระหนกัรู ้การประเมินความเส่ียง การสรา้งระบบงานเชิงปอ้งกนั และ

การตรวจสอบ อีกทัง้ยงัมีหนา้ที่ในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ให้

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาปรบัปรุง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื่อทราบและใชเ้ป็นขอ้มลูในการ

กาํหนดแนวนโยบายในการพฒันาองคก์รอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหนา้ที่ดาํเนินการตรวจสอบเรื่องที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ใน

กรณีที่พบพฤติการณอ์นัควรสงสยัว่า กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือ บุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของ

บริษัทฯ ไดก้ระทาํความผิดตามที่กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) 
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พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่สาํนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ       

ตลาดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจัดใหมี้การประชุมอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจจัดการประชุม

เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ทัง้นีใ้นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดจึงจะครบ

เป็นองคป์ระชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมที่

นาํเสนอ เขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในส่วนที่เก่ียวขอ้ง และหากมีวาระที่เก่ียวเน่ืองกบังบการเงินหรือวาระ

อื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ และผูบ้ริหารระดบัสงูทางดา้น

บญัชี ตอ้งเขา้รว่มประชมุเพื่อชีแ้จงความถกูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ ์เป็นที่เช่ือถือได ้ในการจดัทาํงบการเงิน  

การประชมุของคณะกรรมกรรมการตรวจสอบจะมีการกาํหนดตารางการประชมุเป็นการล่วงหนา้ทกุปี เพื่อ

เป็นการนดัหมายกบักรรมการตรวจสอบทกุท่านเป็นการลว่งหนา้ 

การบนัทึกรายงานการประชมุหลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและลงนาม

รบัรองความถูกตอ้งจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จะจดัเก็บทัง้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็น

ตน้ฉบบัและฉบบัอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อความสะดวกสาํหรบักรรมการตรวจสอบและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบ

อา้งอิงได ้

2.2)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน และก่ึงหนึ่งตอ้งไม่เป็นผูบ้รหิารของ

บริษัทฯ โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ

ผูท้รงคณุวฒุิ 

คณุสมบติัของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ต้องเป็นผู้มีความรู ้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ความรู ้และ

ประสบการณใ์นการบรหิารความเส่ียง การบรหิารการลงทนุ หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นที่เป็นปัจจยั

สาํคญัต่อการใหค้าํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหบ้รรลุตามวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ โดย

กรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งไม่เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูป้ระกอบการ ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจใน

ลกัษณะเดียวกนักบับรษัิทฯ และตอ้งเป็นบคุคลที่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชน
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จาํกัด กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้ประธาน

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรษัิท 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเส่ียงที่          

พน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ

หนึ่งก็ได ้ทัง้นีใ้นกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการบรหิารความเส่ียงว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการบรหิารความเส่ียง เพื่อใหมี้

จาํนวนครบตามที่คณะกรรมการบรษัิทไดก้าํหนดไว ้โดยบคุคลที่เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนจะอยู่ในตาํแหน่งได้

เพียงเท่ากบัอายวุาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบาย      

แนวปฏิบติั และกรอบการดาํเนินงานดา้นบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนิน

ธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบติัต่อตา้นการทจุรติ

คอรร์ปัชั่น และกาํกับดูแล ติดตาม และสนับสนุนใหก้ารบริหารความเส่ียงประสบความสาํเร็จในระดบั

องคก์รตลอดจนระดบัโครงการ โดยคาํนึงถึงความเส่ียงในแต่ละดา้น เพื่อประกอบการประเมิน วิเคราะห ์

และตดัสินใจ เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีกระบวนการบรหิารความเส่ียงไดค้รอบคลมุทกุขัน้ตอนของการดาํเนินธุรกิจ 

รวมทัง้ทบทวนแนวปฏิบติัและกรอบการดาํเนินการดา้นการบริหารความเส่ียง โดยเปรียบเทียบกับแนว

ปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท      

อีกทัง้ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันา

ปรบัปรุง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใชเ้ป็นขอ้มลูในการกาํหนดแนวนโยบาย ใน

การพฒันาองคก์รอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 

การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้งมีการประชุมกันอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดยอาจจัดการประชุม

เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร ทั้งนีใ้นการประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง ต้องมีกรรมการบริหารความเส่ียงเข้าประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม และอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของ
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บริษัทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมที่นาํเสนอ เขา้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มูลในส่วนที่เก่ียวขอ้ง 

ยกเวน้กรรมการที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  

การประชุมของคณะกรรมกรรมการบริหารความเส่ียงจะมีการกาํหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหนา้ทุกปี 

เพื่อเป็นการนดัหมายกบักรรมการบรหิารความเส่ียงทกุท่านเป็นการลว่งหนา้ 

การบนัทกึรายงานการประชมุหลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและลงนาม

รบัรองความถกูตอ้งจากประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงแลว้ จะจดัเก็บทัง้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็น

ตน้ฉบบัและฉบบัอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อความสะดวกสาํหรบักรรมการบริหารความเส่ียงและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบ

อา้งอิงได ้

2.3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

กาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน และมากกว่าก่ึงหนึ่ง

ตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารจาํนวนหนึ่งของ

บรษัิทฯ และ/หรอืผูท้รงคณุวฒุิ  

คณุสมบติัของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถ ดา้นการบริหาร

บคุคล มีทกัษะความเช่ียวชาญและประสบการณใ์นงานที่เก่ียวขอ้ง และเป็นบคุคลที่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมาย

อื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่ง

ประธานกรรมการบรษัิทและตอ้งเป็นกรรมการอิสระเท่านัน้ 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนที่พน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทใหก้ลบัเขา้มา

ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได ้และในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนว่างลง

เพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทแต่งตัง้บคุคลที่มีคณุสมบติัครบถว้น

เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อใหมี้จาํนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนด

ไว ้โดยบคุคลที่เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากบัอายวุาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้ 
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการกาํหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม

ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

ต่างๆ โดยตอ้งมีหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจน โปรง่ใส และสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เพื่อ

นาํเสนอในที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้แลว้แต่กรณีตามขอ้บงัคับ

บริษัทฯ รวมทั้งกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทน วิธีการจ่าย

ค่าตอบแทน และ ผลประโยชนอ์ื่นใดใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อย ที่เหมาะสมกบั

หนา้ที่และความรบัผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติั

แลว้แตก่รณีตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ 

อีกทัง้ยงัมีหนา้ที่ในการพิจารณาทบทวนโครงสรา้ง หลกัเกณฑต์่างๆ เก่ียวกบัการสรรหาและค่าตอบแทน 

ใหเ้หมาะสมกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้พิจารณาและนาํเสนอ

แผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ ้นไปต่อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ ในการพฒันาปรบัปรุง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อทราบและใชเ้ป็นขอ้มลูในการกาํหนดแนวนโยบายในการพฒันาองคก์รอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะตอ้งมีการประชุมกันอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ โดยอาจ      

จดัการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นสมควร ทัง้นีใ้น

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนเขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทัง้หมด   

จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับวาระการ

ประชมุที่นาํเสนอ เขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

การประชมุของคณะกรรมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะมีการกาํหนดตารางการประชมุเป็น

การล่วงหนา้ทุกปี เพื่อเป็นการนัดหมายกับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทุกท่านเป็นการ

ลว่งหนา้ 

การบนัทึกรายงานการประชุมหลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนและลงนามรบัรองความถกูตอ้งจากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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แลว้ จะจดัเก็บทัง้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นตน้ฉบบัและฉบบัอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อความสะดวกสาํหรบั

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบอา้งอิงได ้

2.4) คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีด่ ี

องคป์ระกอบของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

กาํหนดใหค้ณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน และก่ึงหนึ่งตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหาร

ของบริษัทฯ โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารจาํนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ 

ผูท้รงคณุวฒุิ 

คณุสมบติัของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี ต้องเป็นผู้มีความรูใ้นด้านการกาํกับดูแลกิจการ และใช้ความรู ้

ความสามารถ รวมทัง้ประสบการณใ์นการปฏิบติังานในฐานะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีใหป้ระสบ

ผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ และตอ้งเป็นบุคคลที่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ย

บริษัทมหาชนจาํกดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรษัิท 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี  

กรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี     

ที่พน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ

หนึ่งก็ได ้และในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการกาํกบัดแูลกิจการว่างลงเพราะเหตอุื่น นอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อใหมี้จาํนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดไว ้โดยบุคคลที่เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนจะอยู่ใน

ตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากบัอายวุาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี  

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีมีอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและแนว

ปฏิบติัดา้นการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี รวมถึงการดาํเนินงานอื่นใดที่เก่ียวเน่ืองต่อการกาํกบัดแูลกิจการ เช่น 

การบริหารความยั่งยืน ความรบัผิดชอบต่อสงัคม มาตรการและแนวปฏิบติัต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น 

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกํากับดูแลและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ กลุ่มบริษัท 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึง ผูบ้ริหาร พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีการดาํเนินการสอดคลอ้งกับ

นโยบายและแนวปฏิบติัที่กาํหนดไว ้และเป็นไปตามกฎหมายหรอืขอ้กาํหนดตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัการ



บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 
  

นโยบายเรื่อง : การกาํกับดูแลกิจการทีด่ ี

(Good Corporate Governance Policy) 

เลขที่

เอกสาร  

POL-BOD_64-033 

วันทีเ่ริ่มใช ้ 12 พ.ย. 2564 
อนุมัติโดย: มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งที ่9/2564 เมือ่วันที ่10 พฤศจกิายน 2564 

 

 

ฉบับที ่ 8.0 

หน้า   25 / 34 

 

หนา้ที่ 25 ของ 34 

กาํกบัดแูลกิจการที่ดี มาตรการและแนวปฏิบติัต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น จรรยาบรรณและจรยิธรรมทาง

ธุรกิจ โดยใหก้ารปฏิบติัพัฒนาขึน้เป็นลาํดบัอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม อีกทัง้ทบทวนแนวปฏิบัติตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากลปฏิบติั และเสนอแนะ

เพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสมตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดียังมีหนา้ที่ในการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ     

ชุดย่อย และฝ่ายจดัการ ในเรื่องเก่ียวกับกฎเกณฑ ์การกาํกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรม

ทางธุรกิจ รวมทัง้ขอ้พึงปฏิบติัที่ดีในการดาํเนินธุรกิจ พรอ้มทัง้สนบัสนุนและส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ เผยแพร่

หลกัการกาํกับดูแลกิจการ รวมทัง้ขอ้มูลข่าวสารในเรื่องที่เก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง ใหเ้ป็นที่รบัทราบและ

เขา้ใจไปยงัคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั รวมทัง้สนบัสนนุและสง่เสรมิใหบ้รษัิทฯ 

เขา้รบัการประเมินหรือจดัอนัดบัดา้นการกาํกบัดแูลกิจการ เพื่อเป็นการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานการ

กาํกบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง อีกทัง้ยงัประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการกาํกับ

ดแูลกิจการ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาปรบัปรุง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

และใชเ้ป็นขอ้มลูในการกาํหนดแนวนโยบายในการพฒันาองคก์รอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 

การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีจะตอ้งมีการประชุมกันอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดยอาจจดัการประชุม

เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีเห็นสมควร ทัง้นีใ้นการประชุมคณะกรรมการ

กาํกับดูแลกิจการที่ดี ตอ้งมีกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีเข้าประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวน

กรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ริหารของ

บรษัิทฯ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุที่นาํเสนอ เขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

การประชุมของคณะกรรมกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีจะมีการกาํหนดตารางการประชุมเป็นการ

ลว่งหนา้ทกุปี เพื่อเป็นการนดัหมายกบักรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีทกุท่านเป็นการลว่งหนา้ 

การบนัทึกรายงานการประชุมหลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชุมคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี

และลงนามรบัรองความถูกตอ้งจากประธานคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีแลว้ จะจัดเก็บทั้งใน

รูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นตน้ฉบบัและฉบบัอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อความสะดวกสาํหรบักรรมการกาํกับดูแล

กิจการที่ดีและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบอา้งอิงได ้
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2.5)  คณะกรรมการบริหาร  

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิาร 

กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริหารมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน โดยพิจารณาคดัเลือกจากกรรมการ และ/หรือ 

ผูบ้รหิารจาํนวนหนึ่งของบรษัิทฯ และ/หรอื ผูท้รงคณุวฒุิ ทัง้นีต้อ้งไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ 

คณุสมบติัของคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ โดยต้องไม่เป็น 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูป้ระกอบการ ในกิจการที่ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกันกับบริษัทฯ เวน้แต่

กิจการนัน้มีสถานะเป็น บรษัิทย่อย บรษัิทรว่มทนุ หรอื กิจการรว่มคา้ของบรษัิทฯ และตอ้งเป็นบคุคลที่ไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้ประธานกรรมการบริษัทตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งประธาน

กรรมการบรหิาร 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบรหิาร  

กรรมการบริหาร มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารที่พน้ตาํแหน่งตามวาระอาจ

ไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหก้ลับเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได ้และในกรณีที่

ตาํแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัท

แต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการบริหาร เพื่อใหมี้จาํนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท

ไดก้าํหนดไว ้โดยบุคคลที่เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่

เท่านัน้ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร  

คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหน้าที่และความรบัผิดชอบในการกาํหนดระเบียบนโยบาย แนวปฏิบัติ 

กรอบการดาํเนินงาน เป้าหมาย แผนธุรกิจ โครงสรา้งการบริหารงาน ระเบียบขอ้บังคับ อาํนาจหน้าที่ 

อาํนาจอนุมัติ และงบประมาณ รวมทั้งกาํกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และทบทวน การดาํเนินงานของ

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้

สอดคลอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรพัย ์หรือ

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบติั

ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น อีกทัง้ดแูลใหบ้รษัิทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมรดักมุ และกาํหนด
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ระเบียบนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นการดแูลสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม (Corporate 

Social Responsibility: CSR)  

คณะกรรมการบริหารยังมีหนา้ที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งให้

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาปรบัปรุง และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื่อทราบและใชเ้ป็นขอ้มลูในการ

กาํหนดแนวนโยบายในการพฒันาองคก์รอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไป 

การประชมุคณะกรรมการบรหิาร  

 คณะกรรมการบริหารจะตอ้งมีการประชุมกันอย่างนอ้ยเดือนละหนึ่งครัง้ โดยอาจจดัการประชุมเพิ่มเติม

ตามที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร ทั้งนี ้ ในการการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมี

กรรมการบริหารเขา้ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์

ประชมุ โดยอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษัิทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุที่นาํเสนอ เขา้

รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในสว่นที่เก่ียวขอ้ง 

การประชมุของคณะกรรมการบรหิารจะมีการกาํหนดตารางการประชมุเป็นการล่วงหนา้ทกุปี เพื่อเป็นการ

นดัหมายกบักรรมการบรหิารทกุท่านเป็นการลว่งหนา้ 

การบนัทึกรายงานการประชุมหลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและลงนาม

รบัรองความถูกตอ้งจากประธานกรรมการบริหารแลว้ จะจดัเก็บทัง้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นตน้ฉบบั

และฉบบัอิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อความสะดวกสาํหรบักรรมการบรหิารและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบอา้งอิงได ้

3) การจาํกัดจาํนวนบริษัทจดทะเบยีนทีก่รรมการบริษัทเข้าดาํรงตาํแหน่ง  

เพื่อใหก้ารปฏิบติัของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาํหนดนโยบายจาํกัดจาํนวนบริษัท     

จดทะเบียนที่กรรมการบรษัิทแตล่ะท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิทไดไ้ม่เกินจาํนวน 5 แห่ง 

4) การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของกรรมการ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ค่าเบี ้ยประชุม และค่าตอบแทนรายไตรมาส โดย

คณะกรรมการบรษัิทกาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาทบทวนโครงสรา้ง 

ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอตัราค่าตอบแทนที่เหมาะสมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งจะตอ้งอยู่ในเกณฑ์

เฉล่ียเม่ือเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั และ/หรือจากผลการสาํรวจค่าตอบแทน และสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด 

โดยจะคาํนงึถึงความเพียงพอตอ่หนา้ที่และความรบัผิดชอบซึง่กรรมการตอ้งรบัผิดชอบ  
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ส่วนผู้บริหารทุกระดับรวมถึงผู้บริหารสูงสุดจะไดร้ับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจาํปี รวมทั้ง

ค่าตอบแทนใด ๆ ทัง้ในระยะสัน้หรือระยะยาว ตามนโยบายการกาํหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยพิจารณา

จากผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ และตามผลการปฏิบติังานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน ทัง้นีอ้ตัราค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการทกุชดุจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้  

5) การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการทุกชุดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเพื่อพิจารณาผลงานและใชเ้ป็นแนวทางในการ

พัฒนา ปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อใหก้ารปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครอบคลุมครบทุกดา้น และสอดคลอ้งกับ

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ    

คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานประจาํของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ซึ่งเป็นการประเมิน

โดยเปรียบเทียบกบัความสาํเร็จของเป้าหมายในระดบับริษัทฯ และความสามารถในระดบับุคคล โดยปัจจยัใน

การพิจารณาประกอบดว้ยตวัวดัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ความเป็นผูน้าํ การกาํหนดกลยุทธ ์การปฏิบติัตามกลยุทธ ์

การวางแผน และผลปฏิบติังาน ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ ความสมัพนัธก์บัภายนอก การบรหิารงาน และ

ความสมัพนัธก์บับคุลากร การสืบทอดตาํแหน่ง ความรูด้า้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร รวมถึงคณุลกัษณะสว่นตวั  

อีกทั้ง จัดใหมี้การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาผลงานและใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนา

ปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้   

โดยกระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแตล่ะชดุเป็นประจาํทกุปี 

5.1) การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีนโยบายกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองโดยจัดใหมี้การ

ประเมินทัง้แบบรายคณะและรายบคุคล ดงันี ้ 

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษัิทรายคณะ   

  เพื่อใชป้ระเมินการทาํงานของคณะกรรมการบรษัิทในภาพรวมขององคค์ณะ    

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษัิทรายบคุคล  

   เพื่อใชป้ระเมินการทาํหนา้ที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการบรษัิทรายบคุคล    
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5.2) การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย  

บริษัทฯ มีนโยบายกาํหนดใหค้ณะกรรมการชดุย่อยประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองโดยจดัใหมี้การ

ประเมินเป็นแบบรายคณะ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใช้ประเมินการทาํงานของคณะกรรมการชุดย่อย            

ในภาพรวมขององคค์ณะ   

5.3) การประเมินผลการปฏิบัตงิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

บรษัิทฯ มีนโยบายกาํหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

5.4)  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทฯ มีนโยบายกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบติังานของเลขานกุารบริษัท และให้

คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบติังานของเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการทุกชุด และผูบ้ริหาร ไดเ้ขา้รบัการการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูภ้ายใต้

แผนงานการกาํกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเน่ือง ซึ่งการอบรมอาจกระทาํเป็นการภายในบริษัทฯ หรือเป็นการ

อบรมจากสถาบนัภายนอก 

7) การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาํคัญต่อการปฏิบัติหนา้ที่ของกรรมการท่านใหม่ โดยกาํหนดใหก้รรมการเขา้ใหม่     

ทกุท่านจะตอ้งเขา้รว่ม “การปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการเขา้ใหม่” ตามที่บรษัิทฯ กาํหนด 

8) การรายงานของคณะกรรมการบริษัท 

8.1 รบัผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน รายงานทาง

การเงินดงักล่าวที่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบาย

บญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบติัสมํ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีจะรว่มกนัพิจารณา

ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจาํในการจัดทาํรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทไดเ้นน้ยํา้ใหผู้จ้ัดทาํมีการใชดุ้ลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทาํ รวมทั้งมีการ

เปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผิดชอบเก่ียวกับคณุภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน 

8.2 รบัผิดชอบใหมี้การรายงานสารสนเทศที่สาํคญัของบริษัท โดยเป็นสารสนเทศที่มีผลต่อราคาหลกัทรพัย ์

หรอืสาํคญัตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ หรอืมีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้   
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8.3 รบัผิดชอบใหมี้การเปิดเผยกฎบตัรของคณะกรรมการทกุชดุและนโยบายที่สาํคญัของบรษัิทฯ  

8.4 รบัผิดชอบใหเ้ปิดเผยรายการดงัตอ่ไปนีไ้วใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

(1) กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและ

เป็นรายบุคคล รวมทัง้กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานแบบรายคณะ

ของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ 

(2) จาํนวนครัง้ของการจดัประชมุ และจาํนวนครัง้ของการเขา้รว่มประชุมของกรรมการแต่ละท่าน โดย

เปิดเผยไวท้ัง้ของคณะกรรมการบรษัิทและของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ  

(3) คา่ตอบแทนของกรรมการบรษัิทและกรรมการชดุย่อยแตล่ะท่าน  

(4) ขอ้มูลการเขา้รบัการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล     

ในรอบปีที่ผ่านมา 

(5) รายงานการซือ้-ขายหุน้/ถือครองหลกัทรพัยใ์นบริษัทฯ พรอ้มการเปล่ียนแปลงการถือครองในรอบปี 

ของกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารตามคาํนิยามของสาํนักงานคณะกรรมการหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยเ์ป็นรายบคุคล 

8.5 รบัผิดชอบใหมี้การรายงานรายการอื่นใดที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ

ภายใตข้อบเขตอาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากผูถื้อหุน้  

9) การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท ฯ ไดก้าํหนดระเบียบปฏิบติัในกรณีที่มีการเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตัง้บุคคลเป็นกรรมการใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น

กรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหนา้ที่ดาํเนินการเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

และบริษัทฯ ไดก้าํหนดใหบุ้คคลที่ไดร้บัแต่งตัง้นัน้ ตอ้งไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ

หรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเรื่องสาํคญัในระดบัเดียวกับที่ตอ้งไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการ

ดาํเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทัง้นี ้การส่งกรรมการบริษัทเพื่อเป็นตวัแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุน้ของบรษัิทฯ  

นอกจากนี ้ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กาํหนดระเบียบใหบุ้คคลที่ไดร้บัแต่งตัง้จากบริษัทฯ นัน้ ตอ้งดแูลให้

บริษัทย่อยมีขอ้บงัคบัในเรื่องการทาํรายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์หรือการทาํรายการ

สาํคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ใหค้รบถ้วนถูกตอ้ง และใชห้ลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลและ      

การทาํรายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกับหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ รวมถึงตอ้งกาํกับดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มลู 
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และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยใหบ้ริษัท ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทาํงบการเงินรวมได  ้        

ทนักาํหนดดว้ย 

10) นโยบายการควบคุมและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียง และมีหนา้ที่รบัผิดชอบโดยตรงในการ

บริหารความเส่ียงขององคก์ร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนการปฏิบติังานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้

ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมาย ซึ่งองคก์รอาจตอ้งเผชิญกบัเหตกุารณท์ี่ไม่แน่นอนทางธุรกิจที่

อาจสง่ผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคห์รอืเปา้หมายของบรษัิทฯ 

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งในทุกดา้นและครอบคลุม

ปัจจยัความเส่ียงของธุรกิจโดยกาํหนดแนวทางในการปฏิบติัภายในบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดขึน้

และระดบัความรุนแรงของผลกระทบโดยมีการกาํหนดมาตรการในการป้องกันแกไ้ข การลดความเส่ียง ระบบ

การรายงานและกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอโดยรวมถึงการใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณ

เตือนภยัลว่งหนา้ 

บริษัทฯ ไดอ้ธิบายและเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับปัจจยัความเส่ียงที่สาํคญัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 

(แบบ 56-1 One Report) ซึง่ครอบคลมุความเส่ียงในทกุ ๆ ดา้น 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเส่ียงรบัผิดชอบกาํหนดนโยบายและ

กรอบการดาํเนินงานบรหิารความเส่ียงของบรษัิท (Risk Management Framework) รวมถึงกาํหนดบทบาทและ

ความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยกาํกับดูแลและสนบัสนุนใหก้ารบริหารความเส่ียงประสบความสาํเร็จใน

ระดับองคก์รตลอดจนระดับโครงการ เพิ่มความสาํคัญในการพิจารณาที่มุ่งเน้นการคาํนึงถึงความเส่ียงและ

ประเมินในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตดัสินใจในการใชท้รพัยากรและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์รและสง่เสรมิขีดความสามารถในการบรหิารความเส่ียงตลอดทั่วทัง้องคก์ร 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผิดชอบการสอบทานระบบควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อใหม้ั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม       

ทุกดา้น ทั้งดา้นบัญชีและการเงิน การดูแลทรพัยสิ์น การปฏิบัติงาน การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ที่ประเมินความเส่ียงและประเมินกิจกรรมควบคุม

ในระดบัปฏิบติัการภายในองคก์ร รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงินและขอ้มลูการบริหารความเส่ียงโดย

รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 
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11) จริยธรรมทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบรษัิท รบัผิดชอบในการจดัใหมี้ระบบที่ใหค้วามมั่นใจวา่กิจกรรมตา่งๆ ของบรษัิทฯ ไดด้าํเนินไปใน

ลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี และให้มีการจัดทาํแนวทางเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจหรือ

จรรยาบรรณและประกาศใหพ้นกังานทกุคนทราบโดยทั่วกัน โดยขอ้ปฏิบติัทางจริยธรรมจะมีการทบทวนเสมอ    

ในแง่ของความคาดหวงัของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ที่เปล่ียนไป และไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวใ้นนโยบายว่าดว้ย

จรยิธรรมทางธุรกิจของบรษัิทฯ 

คณะกรรมการของบรษัิท ไดจ้ดัทาํขอ้พงึปฏิบติัที่ดีเก่ียวกบัจรยิธรรม เพื่อส่ือสารใหค้ณะกรรมการทกุชดุ ผูบ้รหิาร

และพนกังานทกุคนรบัทราบและถือปฏิบติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 
  

นโยบายเรื่อง : การกาํกับดูแลกิจการทีด่ ี

(Good Corporate Governance Policy) 

เลขที่

เอกสาร  

POL-BOD_64-033 

วันทีเ่ริ่มใช ้ 12 พ.ย. 2564 
อนุมัติโดย: มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งที ่9/2564 เมือ่วันที ่10 พฤศจกิายน 2564 

 

 

ฉบับที ่ 8.0 

หน้า   33 / 34 

 

หนา้ที่ 33 ของ 34 

บันทกึประวตักิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที ่

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / 

ทบทวน 

 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันทีย่กเลิก 

OMD 

2551/14 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทาํใหม่  

 

  

 29 ธ.ค. 2559 

OMD 

2559/10 

2.0 29 ธ.ค. 2559 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั  

  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงานกาํกบั

และการปฏิบติังานในปัจจบุนั  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/11 

3.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงานกาํกบั

และการปฏิบติังานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 

2561/05 

4.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงานกาํกบั

และการปฏิบติังานในปัจจบุนั  

8 พ.ย. 2562 

OMD 

2562/17 

5.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน  -  กาํหนดหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูภายในของ 

   บรษัิทฯ ใหค้รอบคลมุไปถึงพนกังานของบรษัิทฯ 

-  เพิ่มการประเมินผลการปฏิบติังานของ 

   กรรมการผูจ้ดัการ 

2 มี.ค. 2563 

OMD 

2563/04 

6.0 2 มี.ค. 2563 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงานกาํกบั

และการปฏิบติังานในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 

64-009 

7.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงานกาํกบั

และการปฏิบติังานในปัจจบุนั  

12 พ.ย. 2564 

POL-BOD 

64-034 

8.0 12 พ.ย. 2564 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงานกาํกบั

และการปฏิบติังานในปัจจบุนั  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 
  

นโยบายเรื่อง : การกาํกับดูแลกิจการทีด่ ี

(Good Corporate Governance Policy) 

เลขที่

เอกสาร  

POL-BOD_64-033 

วันทีเ่ริ่มใช ้ 12 พ.ย. 2564 
อนุมัติโดย: มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งที ่9/2564 เมือ่วันที ่10 พฤศจกิายน 2564 
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ข้าพเจ้าได้รับทราบและน้อมรับในการนาํนโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีด่ ีของ บริษัท กันกุลเอ็นจเินียริ่ง 

จาํกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลักปฏิบัตใินการดาํเนินงานต่อไป   

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง / หน่วยงาน ลงลายมือช่ือ วนัท่ี 
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