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สารจากประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท มี เ จตนารมณ์ส่ ง เสริ ม ให้บ ริ ษั ท ฯ และกลุ่ม บริ ษั ท ฯ เป็ น องค์ก รที่ มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจ
ด้วยความเป็ นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทํา “นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ยึดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติและบริหาร
จัดการระบบขององค์กรตามหลักบรรษัทภิบาลที่สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาว
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
10 พฤศจิกายน 2564
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1. บทนํา
การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance: GCG) เป็ นเรื่องสําคัญซึ่งได้รบั ความสนใจอย่างมากจาก
สาธารณชน โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย หน่วยงานกํากับดูแลขององค์กร ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ขององค์กร ได้ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นปั จจัยสําคัญ จึงได้
นําหลักการดังกล่าวเป็ นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการกําหนดระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
เน้นการเปิ ดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐาน ส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การทํางาน สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าแก่เจ้าของกิจการ สิ่งเหล่านีจ้ ะสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย (Stakeholders) ทุ ก ฝ่ าย จึ ง ได้ก ํา หนดเป็ น “นโยบายการกํา กั 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

ความสํานึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ

3. Equitable Treatment

ความเคารพในสิทธิและการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างสุจริตและ
เท่าเทียมกัน รวมถึงการให้โอกาสผูม้ ีสว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมอย่างเป็ นธรรม

4. Transparency

การเปิ ดเผยข้อมูล และการดําเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

5. Value Creation

การเพิ่มมูลค่าให้กิจการในระยะสัน้ และระยะยาว โดยการพัฒนา
ปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

6. Ethics

การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็ นนโยบายในการกํากับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลของผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายอํานาจหน้าที่
ให้ทาํ หน้าที่ทางการบริหาร โดยมี การจัดกระบวนการบริหารหรือจัดการเพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้
นําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย
2. เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดตอบแทนกลับไปยังผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
3. กําหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิฉบับนีอ้ ย่างสมํ่าเสมอเป็ นประจําทุกปี
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3. แนวปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุน้
หลักการ: ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในความเป็ นเจ้าของโดยการควบคุมบริษัทฯ ผ่านทางการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษัทให้ทาํ
หน้าที่แทนตน และมีสิทธิ ในการตัดสินใจเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ
จึงควรส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิของตน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยจะไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย ผูถ้ ือหุน้ ชาวไทยหรือผูถ้ ือหุน้ ชาวต่างชาติ โดยสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของผูถ้ ือหุน้ ที่กาํ หนดไว้ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่
1) สิทธิในการซือ้ ขายหรือการโอนหุน้
2) สิทธิในการได้รบั ส่วนแบ่งกําไรของกิจการ
3) สิทธิในการรับการปฏิบตั ิท่เี ท่าเทียมกันในการรับซือ้ หุน้ คืนโดยบริษัทฯ
4) สิทธิในการได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส สมํ่าเสมอ และ
ได้รบั ข้อมูลสําคัญที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่ืนเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีอิสระ กําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี รวมถึงเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือการ
เพิ่มทุน การอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
6) สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า
7) สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
8) สิทธิอ่นื ใดตามที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดนโยบายการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อสนับสนุนให้ผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิ ขั้นพืน้ ฐานในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
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1) การดําเนินการก่อนวันประชุมผู้ถอื หุน้
- เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถส่งความคิดเห็น ข้อซักถาม หรือเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผูถ้ ื อหุน้ พร้อมกําหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทัง้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ เสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้า รับการเลือ กตั้งเป็ นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผูถ้ ื อหุน้ พร้อมกําหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทัง้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- จัดส่งหนังสือ เชิญ ประชุมพร้อ มเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่ว งหน้าอย่างน้อย 14-21 วัน
(หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด) พร้อมทัง้ ลงประกาศหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
เพื่อแจ้งวันนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย รวมทัง้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วัน
ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
- ระบุขอ้ มูลสําคัญในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่จัดประชุม รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
หลัก เกณฑ์ใ นการนับ คะแนนในแต่ ล ะวาระเพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย หนัง สื อ มอบฉัน ทะตามแบบที่
กฎหมายกําหนด รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้
คําชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ และแผนที่ของสถานที่จดั ประชุม รวมทัง้ ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
และออกเสียงลงคะแนน
2) การดําเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุน้
- กําหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกของผูถ้ ื อหุน้ เป็ นหลัก พร้อมทั้งจัดให้มี
บุคลากร และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อจํานวนผูถ้ ือหุน้
- จัดให้มีบตั รลงคะแนนเสียงโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Bar Code) และจัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับ
คะแนนหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิ ดเผยให้ท่ปี ระชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- ประธานที่ประชุมจะชีแ้ จงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน และจัดสรร
เวลาการประชุมให้เหมาะสม รวมถึง เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ทุกคนมี สิท ธิ ซักถาม แสดงความคิ ดเห็นและ
ข้อ เสนอแนะต่ า งๆ ได้อ ย่ า งเต็ ม ที่ โดยมี ค ณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน
หน้าที่ 6 ของ 34
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คณะกรรมการชุด ย่ อ ยทุก ชุด ผู้บ ริห ารที่ เ กี่ ย วข้อ ง ผู้ส อบบัญ ชี และ/หรื อ ที่ ป รึก ษากฎหมาย และ/หรื อ
ที่ปรึกษาการเงินอิสระ และ/หรือ ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
ตอบคําถามในที่ประชุม รวมทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการทุกชุด เข้าร่วม
ประชุมด้วย
- ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้
3) การดําเนินการหลังวันประชุมผู้ถอื หุน้
- เปิ ดเผยมติท่ีประชุมผูถ้ ื อหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันที่ป ระชุมผูถ้ ื อหุ้นมี มติ หรือ อย่างช้า
ภายใน 9.00 น. ของวัน ทํา การถัด ไปจากวัน ประชุม ผู้ถื อ หุ้น โดยแจ้ง ผ่ า นระบบสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- จัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยระบุประเด็นที่ผูถ้ ื อหุน้ ซักถามและ
คําชีแ้ จงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และนําส่งรายงาน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กาํ หนด พร้อมทัง้ เปิ ดเผยรายงานการ
ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
หลักการ: ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ ควรได้รบั
การปฏิบตั ิท่เี ท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็ นการดูแลให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายได้รบั การ
ปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ การคุม้ ครองสิทธิของ
ผูถ้ ื อหุน้ ส่วนน้อย การป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทํารายการ
ระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ดังนี ้
1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอื หุน้ และการคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุน้ ส่วนน้อย
-

จัด ทํา หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุม ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยแจ้ง
กําหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุม และแจ้ง
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ผ่ า นระบบสารสนเทศของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย พร้อ มทั้ง เปิ ด เผยบนเว็ บ ไซต์ข องบริษั ทฯ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
-

แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบขัน้ ตอนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ทัง้ วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนน

-

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

-

ดําเนินการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ตามลําดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จาํ เป็ น

-

กําหนดให้ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีสว่ นได้เสียดังกล่าว

2) การกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
-

แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารรับทราบภาระหน้าที่การรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ
การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทัง้ ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตาม
มาตรา 59 และบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสําเนารายงานนีใ้ ห้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงาน
ต่ อ สํา นัก งาน ก.ล.ต. พร้อ มทั้ง รายงานให้ท่ี ป ระชุม คณะกรรมการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

-

กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผูป้ ฏิบตั ิงาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้รบั ทราบ
ข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญซึ่งมี ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ก่อนวันที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในจะได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
1. กลุม่ กรรมการอิสระ
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน หรือ เมื่อได้รบั เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่
อย่างใดจะเกิดก่อน
2. กลุ่มกรรมการบริหาร ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินของ
บริษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ 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 ได้ดาํ เนินการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ให้สามารถ
ดําเนินการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ภายหลังพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงแล้ว
อีกทัง้ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในดังกล่าวต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ให้ผอู้ ่ืนทราบจนกว่าจะได้มีการ
แจ้งข้อมูลนัน้ ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
-

ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผูป้ ฏิบัติงาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ใช้ขอ้ มูล
ภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน มาใช้เพื่อการซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่ น
ซือ้ หรือขาย ซึ่งหุน้ หรือหลักทรัพย์อ่ืน (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้ผอู้ ่นื ทราบ โดยตนได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

-

บริษัทฯ ได้กาํ หนดโทษทางวินัยสําคัญสําหรับผูแ้ สวงหาหรือจะแสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมูล
ภายในบริษัทฯ ไปใช้หรือนําไปเปิ ดเผยจนทําหรืออาจทําให้บริษัทฯ ได้รบั ความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนวาจา ตักเตือนเป็ นหนังสือ ภาคทัณฑ์ ตลอดจนเลิกจ้างพ้นสภาพเป็ น
พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี โดยแนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

3) การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-

กํา หนดให้ผู้ท่ี 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 รวมถึงไม่มีอาํ นาจอนุมตั ิในธุรกรรมนัน้ ๆ

-

หากมีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป จะต้องนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกํากับดูแลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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4) การเข้าทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
-

หากมี ร ายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ให้บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บัติ ใ ห้เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกํากับ
ดูแลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีท่กี าํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

-

ในกรณีท่ีรายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป รวมทัง้ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนที่ตนมีส่วน
ได้เสียในนิติบุคคลนั้น ตามเงื่ อ นไขการค้าโดยทั่วไปหรือ ดีกว่า ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบอํานาจการ
ดําเนินการที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

-

ในกรณีท่ีรายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นรายการประเภทอื่น ให้บริษัทฯ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
-

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัด
ให้มีและรักษาไว้ซ่งึ ระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ ดําเนินการเพื่อทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินที่มีความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้

-

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและระบุไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report)

-
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หลักการ: ผูม้ ีส่วนได้เสียควรได้รบั การดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท
ควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผูม้ ีส่วนได้เสียในการสร้าง
ความมั่งคั่งทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีอยู่กบั บริษัทฯ
ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ คู่แข่ง พนักงาน สังคม ชุมชน และภาครัฐ จึงได้กาํ หนดข้อพึงปฏิบัติต่อผูม้ ี ส่วน
ได้เสียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนแนวปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่น การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักพืน้ ฐาน
ของความเป็ นธรรมและความเท่าเทียมกัน เพื่อให้บุคลากรทุกคนในบริษัทฯ ยึดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ มีกลไกติดตาม
ดูแ ลให้มีการปฏิบัติตาม ตลอดจนมี ช่อ งทางในการรับข้อ เสนอแนะหรือ ร้อ งเรียน โดยกํา หนดเป็ นนโยบายหรือ
แนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมายหรือข้อตกลงทีม่ ีอยู่กับบริษัทฯ
ผูถ้ ือหุน้

:

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

ลูกค้า

:

บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ
รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุม เพื่อมุ่งเน้นการ
สร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้าในระยะยาว

คูค่ า้

:

บริษัทฯ ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม และเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและตามสัญญาที่
ตกลงร่วมกัน และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กบั คูค่ า้ อย่างต่อเนื่อง

เจ้าหนี ้

:

บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าและตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน รวมถึงการให้ขอ้ มูล
ต่าง ๆ ตามที่เจ้าหนีร้ อ้ งขอ

คูแ่ ข่ง

:

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

พนักงาน

:

บริษัทฯ ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทัง้ สร้าง
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีคณ
ุ ภาพ

หน้าที่ 11 ของ 34

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบายเรื่อง : การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
(Good Corporate Governance Policy)
อนุมัติโดย: มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

สังคม/ชุมชน :
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บริษัทฯ รับผิดชอบในการดูแลเพื่อไม่ให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อ

และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อีกทัง้ บริษัทฯ ยังได้ดาํ เนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility “CSR”) เพื่อการพัฒนาชุมชมและสังคมอย่างยั่งยืน
ภาครัฐ

:

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยยึดถือ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2) ช่องทางการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทในการให้ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รบั การคุม้ ครอง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทาง
สําหรับผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายในการให้ขอ้ เสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน การกระทําที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายกํากับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่
ไม่ถกู ต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตามขัน้ ตอน
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย ทัง้ นีข้ 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 จํากัด (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 (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบายเรื่อง : การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
(Good Corporate Governance Policy)
อนุมัติโดย: มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
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3) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษั ท ให้ค วามสํา คัญ ในเรื่อ งการต่อ ต้า นการทุจ ริตคอร์รัป ชั่น จึง กํา หนดให้บ ริษั ท ฯ จัด ทํา
“นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของ
องค์กรอย่างโปร่งใส ยั่งยืน และเป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ
โดยบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายห้าม กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างกระทําการอันใดที่เป็ นการ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั่นในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่วา่ จะอยู่ในฐานะผูร้ บั ผูใ้ ห้ หรือเสนอ
ให้สินบนแก่บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอเป็ น
ประจําทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนในการกระทําที่อาจทําให้เกิดความสงสัยได้วา่ เป็ นการทุจริตคอร์รปั ชั่นที่เกิด
ขึน้ กับบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กาํ หนดไว้ดงั นี ้
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน (ชื่อหรือ
ตําแหน่งผูถ้ กู ร้องเรียน การกระทําความผิดที่พบเห็น 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 จํากัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิรล์ แบงก์ค็อก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
4) แจ้งผ่านช่องทาง “กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รปั ชั่น”
(ตัง้ อยูภ่ ายในบริษัท: เปิ ดกล่องได้เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)

หน้าที่ 13 ของ 34

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบายเรื่อง : การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
(Good Corporate Governance Policy)
อนุมัติโดย: มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หลักการ: คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทฯ เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเป็ นไป
ตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ทัง้ รายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่สาํ คัญที่มีผลกระทบต่อราคา
ตลาดหลักทรัพย์และมีผลต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผทู้ ่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ทัง้ หมดได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศผ่านระบบรายงานสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
1) การเปิ ดเผยข้อมูล
-

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริง
และสมเหตุสมผล โดยจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไป คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อ ง
ครบถ้วน และเชื่อถือได้ และบริษัทฯ มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลให้ทนั เวลาตามข้อกําหนดของหน่วยงาน
กํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

-

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิ ดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประวัติ
ของกรรมการแต่ละท่าน จํานวนครัง้ ของการจัดประชุมของคณะกรรมการทุกชุดและการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง กระบวนการและหลักเกณฑ์ใน
การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการทุกชุด ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมของ
กรรมการบริ ษั ท เป็ น รายบุ ค คล รายงานการซื ้อ ขายหุ้น /ถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ใ นบริ ษั ท ฯ พร้อ มการ
เปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองในรอบปี ข องกรรมการบริ ษั ท และผู้บ ริ ห ารตามคํา นิ ย ามของสํา นั ก งาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นรายบุคคล เป็ นต้น โดยเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report)

-

บริษัทฯ ได้กาํ หนดให้พนักงานทุกคนต้องไม่นาํ ข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อ
ตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ รวมทัง้ ต้องรักษาข้อมูล และเอกสารภายในของบริษัทฯ
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โดยไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก ทัง้ นี ้ การใช้ขอ้ มูลภายในจะต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่ และความรับผิด
เท่าที่พนักงานพึงได้รบั มอบหมายเท่านัน้
2) ช่องทางในการติดต่อกับเลขานุการบริษัท / ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการบริษัท / ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ (66) 2 242-5867
อีเมล์

ir@gunkul.com

Website www.gunkul.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักการ: คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และมีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
1) คณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ต้องเป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดย
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทควรมีสดั ส่วนของกรรมการบริษัทที่มีความรู ค้ วามชํานาญที่หลากหลาย
เหมาะสมกับธุรกิจ และมีการถ่วงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทต้องเป็ นผูม้ ีวิสยั ทัศน์ ความน่าเชื่อถือ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชํานาญ
รวมทัง้ เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ ทัง้ ทางด้านทักษะ
วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเข้าใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ อันจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจ รวมถึงมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ ต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน
หรือเข้าเป็ นกรรมการบริษัทในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดําเนินธุรกิจอันเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัทฯ
อีกทั้ง กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจํากัด รวมทัง้ ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
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และกรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัติความเป็ นอิสระตามที่บริษัทฯ กําหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทัง้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษัททําหน้าที่ให้คาํ แนะนําด้านการปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์ตา่ งๆ (Compliance)
ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริษัท
วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการบริษัทในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน
ที่ใกล้ท่สี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนนัน้
ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อก
จากตําแหน่ง กรรมการบริษัทที่ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ากลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ โดยกรรมการ
บริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อมีการแต่งตัง้ กรรมการบริษัทคนใหม่แทนกรรมการบริษัทเดิมที่ได้ลาออก หรือ พ้นจากตําแหน่ง บริษัทฯ ต้อง
แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่บริษัทฯ ได้รบั มติคณะกรรมการบริษัท หรือแจ้งโดยทันที
นับตัง้ แต่ท่บี ริษัทฯ ได้รบั มติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี)
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมี หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญ�ูชน ผูป้ ระกอบธุรกิจพึงกระทําภายใต้สถานการณ์เดียวกัน เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย
แนวทางของแผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบตั ิตาม
นโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กาํ หนดไว้ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้
กํา หนดกฎบัตรและนโยบายที่ สาํ คัญ ของบริษั ทฯ พร้อ มทั้งกํา หนดมาตรการและแนวปฏิบัติ เพื่อ ให้เ กิ ด ผล
อย่างเป็ นรู ปธรรม อีกทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการกํากับ ดูแล ติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ และกําหนด
แนวทางแก้ไข เพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่กาํ หนดไว้
คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการจัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงาน
และเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียหรือผูล้ งทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันการณ์ เท่าเทียมกัน และ
เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด พร้อมทัง้ สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบรายงานทางการเงิน
หน้าที่ 16 ของ 34
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ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อความเชื่อมั่นในความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
ของข้อมูล รวมทัง้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําที่ผิดกฎหมาย อีกทัง้ รับทราบ
รายงานการตรวจสอบที่สาํ คัญของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ ายต่างๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าที่กาํ หนดแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข กรณีท่ีพบ
ข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ และดูแลจัดการรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด
อีกทัง้ ยังมีหน้าที่ในการแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าเป็ น
กรรมการบริษัท ในกรณี ท่ีตาํ แหน่งกรรมการบริษัทว่า งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ แต่งตัง้ 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 กํา หนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา และยังมีหน้าที่ในการแต่งตัง้
ผูบ้ ริหารระดับอาวุโสของบริษัทฯ รวมทัง้ จัดให้มีกระบวนการสร้างผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้มีขึน้ มา
ทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) และจัดให้มีการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการทุกชุด
รวมทัง้ ผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชุมอย่างน้อย 6 ครัง้ ต่อปี โดยทุกไตรมาสจัดขึน้ เพื่อพิจารณางบการเงินให้
เป็ นไปตามกฎหมายที่กาํ หนด และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดย
กําหนดให้กรรมการบริษัททุกคนมีสดั ส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของ
การประชุมทัง้ ปี ทัง้ นีก้ าํ หนดให้มีจาํ นวนองค์ประชุมขัน้ ตํ่าต้องไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ จึงจะสามารถเปิ ดประชุมได้ และ
ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการบริษัททัง้ หมดที่เข้าประชุม โดยกรรมการบริษัททุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่าง
เปิ ดเผย ในกรณีท่กี รรมการบริษัทผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างมีนยั สําคัญเกี่ยวข้องในเรื่องที่กาํ ลังพิจารณา กรรมการบริษัท
ผูน้ ั้นต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนัน้ ๆ และอาจเชิญกรรมการชุดย่อย หรือผูบ้ ริหารของ
บริษัทฯ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นาํ เสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การประชุมของคณะกรรมการบริษัทจะมีการกําหนดตารางการประชุมเป็ นการล่วงหน้าทุกปี เพื่อเป็ นการนัด
หมายกับกรรมการบริษัททุกท่านเป็ นการล่วงหน้า
การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและลงนามรับรอง
ความถูกต้องจากประธานกรรมการบริษัทแล้ว จะจัดเก็บทั้งในรู ปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ น ต้น ฉบับและฉบับ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ความสะดวกสําหรับกรรมการบริษัทและผูท้ ่เี กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้
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2) คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือในการบริหารงานและการกํากับดูแลการ
บริหารงานเพื่อให้เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาล ซี่งประกอบด้วย
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวนอย่างน้อย 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้อ งมี ค วามรู แ้ ละประสบการณ์เ พี ย งพอในการทํา หน้า ที่ ใ นฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยต้องมีอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และเป็ นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจใน
การดํา เนินกิ จการของ บริษั ทฯ บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อ ย บริษั ทร่ว ม บริษั ทย่อ ยลํา ดับเดียวกัน ผู้ถือ หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทัง้ ต้องไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ
บริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน ทัง้ นีก้ รรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระดังนัน้
จึงต้องมีคุณสมบัติความเป็ นอิสระตามที่บริษัทฯ กําหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
ทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทัง้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ
วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตําแหน่งตาม
วาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้ และใน
กรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ มี จ ํา นวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าดํารงตําแหน่งแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุ
วาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้ และในการแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบรายใหม่เข้ามาดํารงตําแหน่งให้ครบตาม
จํานวนที่กาํ หนดไว้ ต้องเร่งดําเนินการโดยเร็วเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้ นีต้ อ้ งไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วนั ที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่ง
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทาง
การเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบ
บัญ ชี ภ ายนอกและผู้บ ริ ห ารของบริษั ท ฯ รับ ผิ ด ชอบจัด ทํา รายงานทางการเงิ น ทั้ง รายไตรมาสและ
รายประจําปี และสอบทานให้บริษัทฯ มี ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ มีค วาม
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 กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทํา
หน้า ที่ เ ป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริษั ท ฯ รวมถึ ง พิ จ ารณาค่า ตอบแทนของผู้ส อบบัญ ชี โดยคํา นึ ง ถึ ง ความ
น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีนนั้ และประสบการณ์
ของบุคลากรที่ได้รบั มอบหมายให้ทาํ การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้ การเลิกจ้าง และกําหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีอิสระภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ พร้อมทั้งพิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ม่ ันใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
รวมทัง้ สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
พิจารณาผลการสอบทานการทุจริต และเป็ นช่องทางหนึ่งของบริษัทฯ ในการรับข้อร้องเรียนการกระทํา
ทุจริต รวมทัง้ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน และ
การตรวจสอบ อีกทัง้ ยังมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็ นข้อมูลในการ
กําหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ดาํ เนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ใน
กรณีท่ีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ได้กระทําความผิดตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
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พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื อ้ งต้น ให้แ ก่ ส าํ นัก งานคณะกรรมการหลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจจัดการประชุม
เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ทัง้ นีใ้ นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการตรวจสอบทัง้ หมดจึงจะครบ
เป็ นองค์ประชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่
นําเสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหากมีวาระที่เกี่ยวเนื่องกับงบการเงินหรือวาระ
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงทางด้าน
บัญชี ต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชีแ้ จงความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็ นที่เชื่อถือได้ ในการจัดทํางบการเงิน
การประชุมของคณะกรรมกรรมการตรวจสอบจะมีการกําหนดตารางการประชุมเป็ นการล่วงหน้าทุกปี เพื่อ
เป็ นการนัดหมายกับกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็ นการล่วงหน้า
การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและลงนาม
รับรองความถูกต้องจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จะจัดเก็บทัง้ ในรู ปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ น
ต้นฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสําหรับกรรมการตรวจสอบและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบ
อ้างอิงได้
2.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งต้องไม่เป็ นผูบ้ ริหารของ
บริ ษั ท ฯ โดยพิ จ ารณาคัด เลื อ กจากกรรมการและ/หรื อ ผู้บ ริ ห ารจํา นวนหนึ่ 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 ้แ ละ
ประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยง การบริหารการลงทุน หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นปั จจัย
สําคัญต่อการให้คาํ แนะนําในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดย
กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูป้ ระกอบการ ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจใน
ลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ และต้องเป็ นบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
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จํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี ้ ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท
วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริห ารความเสี่ยง มี วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ ย งที่
พ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระ
หนึ่งก็ได้ ทัง้ นีใ้ นกรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มี
จํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าดํารงตําแหน่งแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้
เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี ขอบเขตอํา นาจหน้าที่แ ละความรับผิ ดชอบในการกําหนดนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ และกรอบการดําเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ มาตรการและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชั่น และกํากับดูแล ติดตาม และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จในระดับ
องค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงในแต่ละด้าน เพื่อประกอบการประเมิน วิเคราะห์
และตัดสินใจ เพื่อให้ม่นั ใจว่ามีกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของการดําเนินธุรกิจ
รวมทัง้ ทบทวนแนวปฏิบตั ิและกรอบการดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบกับแนว
ปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษั ท
อีกทัง้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนา
ปรับปรุ ง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็ นข้อมูลในการกําหนดแนวนโยบาย 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 น้อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํา นวน
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม และอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ ริหารของ
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บริษัทฯ หรือผูท้ ่ีเกี่ ยวข้องกับวาระการประชุมที่นาํ เสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลในส่วนที่เกี่ ยวข้อง
ยกเว้นกรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
การประชุมของคณะกรรมกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการกําหนดตารางการประชุมเป็ นการล่วงหน้าทุกปี
เพื่อเป็ นการนัดหมายกับกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านเป็ นการล่วงหน้า
การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและลงนาม
รับรองความถูกต้องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว จะจัดเก็บทัง้ ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ น
ต้นฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสําหรับกรรมการบริหารความเสี่ยงและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบ
อ้างอิงได้
2.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ต้องไม่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทฯ โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารจํานวนหนึ่งของ
บริษัทฯ และ/หรือผูท้ รงคุณวุฒิ
คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถ ด้านการบริหาร
บุคคล มีทกั ษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง และเป็ นบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี ้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้อ งไม่ดาํ รงตํา แหน่ ง
ประธานกรรมการบริษัทและต้องเป็ นกรรมการอิสระเท่านัน้
วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนที่พน้ ตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามา
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้ และในกรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนว่างลง
เพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อให้มีจาํ นวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนด
ไว้ โดยบุคคลที่เข้าดํารงตําแหน่งแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา คัดเลื อ ก และเสนอชื่ อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีชดั เจน โปร่งใส และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อ
นําเสนอในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ แล้วแต่กรณีตามข้อบังคับ
บริ ษั ท ฯ รวมทั้ง กํา หนดนโยบาย หลัก เกณฑ์ และแนวทางในการกํา หนดค่ า ตอบแทน วิ ธี ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
แล้วแต่กรณีตามข้อบังคับบริษัทฯ
อีกทัง้ ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหาและค่าตอบแทน
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ พิจารณาและนําเสนอ
แผนสื บ ทอดตํา แหน่ ง ผู้บ ริ ห ารสู ง สุ ด ขององค์ก ร ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารขึ ้น ไปต่ อ
คณะกรรมการบริษั ท พิ จ ารณาอนุมัติ และประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ ในการพัฒนาปรับปรุง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อทราบและใช้เป็ นข้อมูลในการกําหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ โดยอาจ
จัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นสมควร ทัง้ นีใ้ น
การประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทน ต้อ งมี ก รรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ผลตอบแทนเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทัง้ หมด
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมที่นาํ เสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การประชุมของคณะกรรมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะมีการกําหนดตารางการประชุมเป็ น
การล่วงหน้าทุกปี เพื่อเป็ นการนัดหมายกับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทุกท่านเป็ น การ
ล่วงหน้า
การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนและลงนามรับรองความถูกต้องจากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
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แล้ว จะจัดเก็บทัง้ ในรู ปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ นต้นฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสําหรับ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและผูท้ ่เี กี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้
2.4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
องค์ประกอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กําหนดให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งต้องไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯ โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหารจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
คุณสมบัติของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ต้อ งเป็ น ผู้มี ค วามรู ใ้ นด้า นการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ และใช้ค วามรู ้
ความสามารถ รวมทัง้ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้ประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และต้องเป็ นบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอ้ งไม่ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท
วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ที่พน้ ตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระ
หนึ่งก็ได้ และในกรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่ง ตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ น กรรมการกํา กับ ดูแลกิ จ การที่ ดี
เพื่อให้มีจาํ นวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าดํารงตําแหน่งแทนจะอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดําเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องต่อการกํากับดูแลกิจการ เช่น
การบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรการและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ง กํา กั บ ดูแ ลและติ ด ตาม เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ า บริ ษั ท ฯ กลุ่ม บริ ษั ท
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึง ผูบ้ ริหาร พนักงานและผูม้ ี ส่วนได้เสีย มีการดําเนินการสอดคล้อ งกับ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิท่ีกาํ หนดไว้ และเป็ นไปตามกฎหมายหรือข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ
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กํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรการและแนวปฏิบตั ิต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น จรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ โดยให้การปฏิบตั ิพัฒนาขึน้ เป็ นลําดับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม อีกทัง้ ทบทวนแนวปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ิของสากลปฏิบตั ิ และเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดียังมีหน้าที่ในการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย และฝ่ ายจัดการ ในเรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ การกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรม
ทางธุรกิจ รวมทัง้ ข้อพึงปฏิบตั ิท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ พร้อมทัง้ สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ เผยแพร่
หลักการกํากับดูแลกิจการ รวมทัง้ ข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ให้เป็ นที่รบั ทราบและ
เข้าใจไปยังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทัง้ สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ
เข้ารับการประเมินหรือจัดอันดับด้านการกํากับดูแลกิจการ เพื่อเป็ นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ ยังประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
และใช้เป็ นข้อมูลในการกําหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ โดยอาจจัดการประชุม
เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเห็นสมควร ทัง้ นีใ้ นการประชุมคณะกรรมการ
กํา กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ต้อ งมี กรรมการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี เข้า ประชุมไม่ น้อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ง ของจํา นวน
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทงั้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ ริหารของ
บริษัทฯ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นาํ เสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การประชุม ของคณะกรรมกรรมการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี จ ะมี ก ารกํา หนดตารางการประชุม เป็ นการ
ล่วงหน้าทุกปี เพื่อเป็ นการนัดหมายกับกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทกุ ท่านเป็ นการล่วงหน้า
การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และลงนามรับรองความถูกต้องจากประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ดีแล้ว จะจัดเก็บทั้งใน
รู ปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ นต้นฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสําหรับกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและผูท้ ่เี กี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้
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2.5) คณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
กําหนดให้คณะกรรมการบริหารมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือ
ผูบ้ ริหารจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผูท้ รงคุณวุฒิ ทัง้ นีต้ อ้ งไม่เป็ นกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ฯ มี ค วามซื่ อ สัต ย์ สุจ ริต และมี จ ริย ธรรมในการดํา เนิ 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 มหาชนจํา กัด กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี ้ ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่ดาํ รงตําแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร
วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารที่พน้ ตําแหน่งตามวาระอาจ
ได้รบั การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้ และในกรณี ท่ี
ตําแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการบริหาร เพื่อให้มีจาํ นวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท
ได้กาํ หนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าดํารงตําแหน่งแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่
เท่านัน้
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดระเบียบนโยบาย แนวปฏิบัติ
กรอบการดําเนินงาน เป้าหมาย แผนธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบข้อบังคับ อํานาจหน้าที่
อํานาจอนุมัติ และงบประมาณ รวมทั้งกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และทบทวน การดําเนินงานของ
บริษั ท ฯ ให้เ ป็ น ไปตามวิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ กลยุท ธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษั ท รวมทั้ง ให้
สอดคล้อ งกับ กฎหมายว่า ด้ว ยหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อ กํา หนดของตลาดหลักทรัพ ย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทัง้ มาตรการและแนวปฏิบตั ิ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น อีกทัง้ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม และกําหนด
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ระเบียบนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการดําเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate
Social Responsibility: CSR)
คณะกรรมการบริหารยังมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็ นข้อมูลในการ
กําหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติม
ตามที่ ป ระธานกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควร ทั้ง นี ้ ในการการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร ต้อ งมี
กรรมการบริหารเข้าประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจํา นวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึง จะครบเป็ น องค์
ประชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นาํ เสนอ เข้า
ร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การประชุมของคณะกรรมการบริหารจะมีการกําหนดตารางการประชุมเป็ นการล่วงหน้าทุกปี เพื่อเป็ นการ
นัดหมายกับกรรมการบริหารทุกท่านเป็ นการล่วงหน้า
การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและลงนาม
รับรองความถูกต้องจากประธานกรรมการบริหารแล้ว จะจัดเก็บทัง้ ในรู ปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ นต้นฉบับ
และฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสําหรับกรรมการบริหารและผูท้ ่เี กี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้
3) การจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนทีก่ รรมการบริษัทเข้าดํารงตําแหน่ง
เพื่อให้การปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริษัท
จดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทได้ไม่เกินจํานวน 5 แห่ง
4) การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ า ตอบแทนของกรรมการ ประกอบด้ว ย 2 ส่ ว น คื อ ค่ า เบี ้ย ประชุ ม และค่ า ตอบแทนรายไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาทบทวนโครงสร้าง
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์
เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และ/หรือจากผลการสํารวจค่าตอบแทน และสามารถแข่งขันได้ในตลาด
โดยจะคํานึงถึงความเพียงพอต่อหน้าที่และความรับผิดชอบซึง่ กรรมการต้องรับผิดชอบ
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ส่ว นผู้บริหารทุกระดับรวมถึง ผู้บ ริหารสูงสุดจะได้รับผลตอบแทนที่ เป็ นเงินเดือนและโบนัสประจําปี รวมทั้ง
ค่าตอบแทนใด ๆ ทัง้ ในระยะสัน้ หรือระยะยาว ตามนโยบายการกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยพิจารณา
จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และตามผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน ทัง้ นีอ้ ตั ราค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการทุกชุดจะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
5) การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการทุกชุดมี การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเพื่อพิจารณาผลงานและใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครอบคลุมครบทุกด้าน และสอดคล้องกับ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็ นการประเมิน
โดยเปรียบเทียบกับความสําเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัทฯ และความสามารถในระดับบุคคล โดยปั จจัยใน
การพิจารณาประกอบด้วยตัววัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ความเป็ นผูน้ าํ การกําหนดกลยุทธ์ การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
การวางแผน และผลปฏิบตั ิงาน ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ภายนอก การบริหารงาน และ
ความสัมพันธ์กบั บุคลากร การสืบทอดตําแหน่ง ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงคุณลักษณะส่วนตัว
อีกทั้ง จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาผลงานและใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้
โดยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแต่ละชุดเป็ นประจําทุกปี
5.1) การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองโดยจัดให้มีการ
ประเมินทัง้ แบบรายคณะและรายบุคคล ดังนี ้
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
เพื่อใช้ประเมินการทํางานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
เพื่อใช้ประเมินการทําหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็ นกรรมการบริษัทรายบุคคล
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5.2) การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองโดยจัดให้มีการ
ประเมิ น เป็ น แบบรายคณะ โดยมี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ใช้ป ระเมิ น การทํา งานของคณะกรรมการชุด ย่ อ ย
ในภาพรวมขององค์คณะ
5.3) การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.4) การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเลขานุการบริษัท และให้
คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกชุด และผูบ้ ริหาร ได้เข้ารับการการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ภ้ ายใต้
แผนงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการอบรมอาจกระทําเป็ นการภายในบริษัทฯ หรือเป็ นการ
อบรมจากสถาบันภายนอก
7) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านใหม่ โดยกําหนดให้กรรมการเข้าใหม่
ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสําหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กําหนด
8) การรายงานของคณะกรรมการบริษัท
8.1 รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน รายงานทาง
การเงินดังกล่าวที่ได้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบั รองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิสมํ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีจะร่วมกันพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีท่ีถือปฏิบัติอยู่เป็ น ประจําในการจัดทํา รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้เน้นยํา้ ให้ผูจ้ ัดทํามีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
8.2 รับผิดชอบให้มีการรายงานสารสนเทศที่สาํ คัญของบริษัท โดยเป็ นสารสนเทศที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
หรือสําคัญต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
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8.3 รับผิดชอบให้มีการเปิ ดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการทุกชุดและนโยบายที่สาํ คัญของบริษัทฯ
8.4 รับผิดชอบให้เปิ ดเผยรายการดังต่อไปนีไ้ ว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1 One Report)
(1) กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้ คณะและ
เป็ นรายบุคคล รวมทัง้ กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
(2) จํานวนครัง้ ของการจัดประชุม และจํานวนครัง้ ของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน โดย
เปิ ดเผยไว้ทงั้ ของคณะกรรมการบริษัทและของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
(3) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน
(4) ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็ นรายบุคคล
ในรอบปี ท่ผี ่านมา
(5) รายงานการซือ้ -ขายหุน้ /ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ พร้อมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในรอบปี
ของกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เป็ นรายบุคคล
8.5 รับผิดชอบให้มีการรายงานรายการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากผูถ้ ือหุน้
9) การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท ฯ ได้กาํ หนดระเบียบปฏิบตั ิในกรณีท่ีมีการเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการใน
บริษั ท ย่ อ ยและบริษั ท ร่ว ม ต้อ งได้รับ อนุมัติ จ ากคณะกรรมการบริษั ท ด้ว ย โดยบุค คลที่ ไ ด้รับ แต่ง ตั้ง ให้เป็ น
กรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดาํ เนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
และบริษัทฯ ได้กาํ หนดให้บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ
หรือใช้สิทธิ ออกเสียงในเรื่องสําคัญในระดับเดียวกับที่ตอ้ งได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็ นการ
ดําเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทัง้ นี ้ การส่งกรรมการบริษัทเพื่อเป็ นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว
เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัทฯ
นอกจากนี ้ ในกรณีเป็ นบริษัทย่อย บริษัทฯ กําหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทฯ นัน้ ต้องดูแลให้
บริษัทย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่องการทํารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทํารายการ
สําคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและ
การทํารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล
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และการบันทึกบัญ ชีของบริษั ทย่อ ยให้บริษั ท ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงิ น รวมได้
ทันกําหนดด้วย
10) นโยบายการควบคุมและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง และมีหน้าที่รบั ผิดชอบโดยตรงในการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ ให้
ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ซึ่งองค์กรอาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนทางธุรกิจที่
อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในทุกด้านและครอบคลุม
ปั จจัยความเสี่ยงของธุรกิจโดยกําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิภายในบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดขึน้
และระดับความรุ นแรงของผลกระทบโดยมีการกําหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข การลดความเสี่ยง ระบบ
การรายงานและกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอโดยรวมถึงการให้ความสําคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้า
บริษัทฯ ได้อธิบายและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
(แบบ 56-1 One Report) ซึง่ ครอบคลุมความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบกําหนดนโยบายและ
กรอบการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) รวมถึงกําหนดบทบาทและ
ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร โดยกํากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จใน
ระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ เพิ่มความสําคัญในการพิจารณาที่มุ่งเน้นการคํานึงถึงความเสี่ยงและ
ประเมินในแต่ละปั จจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและส่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงตลอดทั่วทัง้ องค์กร
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อให้ม่ ันใจว่าการปฏิบัติงานเป็ นไปอย่างมี ประสิทธิ ภาพ และครอบคลุม
ทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การดําเนินงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ ายตรวจสอบภายในทําหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและประเมินกิจกรรมควบคุม
ในระดับปฏิบตั ิการภายในองค์กร รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงินและข้อมูลการบริหารความเสี่ยงโดย
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

หน้าที่ 31 ของ 34

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบายเรื่อง : การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
(Good Corporate Governance Policy)
อนุมัติโดย: มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เลขที่
เอกสาร
วันทีเ่ ริ่มใช้
ฉบับที่
หน้า

POL-BOD_64-033

12 พ.ย. 2564
8.0

32 / 34

11) จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบที่ให้ความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดาํ เนินไปใน
ลัก ษณะที่ ถูก ต้อ งตามกฎหมายและจริย ธรรมที่ ดี และให้มี ก ารจัด ทํา แนวทางเกี่ ย วกับ จริย ธรรมธุ ร กิ จ หรือ
จรรยาบรรณและประกาศให้พนักงานทุกคนทราบโดยทั่วกัน โดยข้อปฏิบตั ิทางจริยธรรมจะมีการทบทวนเสมอ
ในแง่ของความคาดหวังของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ที่เปลี่ยนไป และได้เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ในนโยบายว่าด้วย
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริษัท ได้จดั ทําข้อพึงปฏิบตั ิท่ีดีเกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อสื่อสารให้คณะกรรมการทุกชุด ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ
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บันทึกประวัตกิ ารแก้ไข
เลขที่
เอกสาร

ฉบับที่
(แก้ไข /
ทบทวน)

วันที่

ส่วนทีแ่ ก้ไข /
ทบทวน

OMD
2551/14

1.0

27 ต.ค. 2551

จัดทําใหม่

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
POL-BOD
64-034

6.0

2 มี.ค. 2563

ทบทวน

7.0

1 มี.ค. 2564

ทบทวน

8.0

12 พ.ย. 2564 ทบทวน

เหตุผลทีแ่ ก้ไข / ทบทวน

กําหนด
วันทีย่ กเลิก
29 ธ.ค. 2559

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกํากับ
และการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกํากับ
และการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกํากับ
และการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
- กําหนดหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ ให้ครอบคลุมไปถึงพนักงานของบริษัทฯ
- เพิ่มการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการผูจ้ ดั การ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกํากับ
และการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกํากับ
และการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกํากับ
และการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั

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

1 มี.ค. 2564
12 พ.ย. 2564
-
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบายเรื่อง : การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
(Good Corporate Governance Policy)
อนุมัติโดย: มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

เลขที่
เอกสาร
วันทีเ่ ริ่มใช้
ฉบับที่
หน้า
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ข้าพเจ้าได้รับทราบและน้อมรับในการนํานโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ เป็ นหลักปฏิบัตใิ นการดําเนินงานต่อไป
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง / 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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