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สารจากประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท มี เ จตนารมณ์ ส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท ฯ และกลุ่ม บริ ษั ท ฯ เป็ น องค์ ก รที่ มี
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจ
ด้ วยความเป็ นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้ ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ จดั ทา “นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ ดี” เพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริ หาร และพนักงาน ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ และบริ หาร
จัดการระบบขององค์กรตามหลักบรรษัทภิบาลที่สามารถสร้ างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาว
ให้ กบั ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย และสนับสนุนส่งเสริ มความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
ธันวาคม 2560
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1. บทนา
การกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance: GCG) เป็ นเรื่ องสาคัญซึง่ ได้ รับความสนใจอย่างมากจาก
สาธารณชน โดยคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย หน่วยงานกากับดูแลขององค์กร ผู้บริ หารและพนักงาน
ขององค์กร ได้ ยดึ มัน่ ในหลักการบริ หารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นปั จจัยสาคัญ จึงได้
นาหลักการดังกล่าวเป็ นแนวทางในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในการกาหนดระบบการบริ หารจัดการให้ มีคณ
ุ ภาพ
เน้ นการเปิ ดเผยข้ อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่ จะส่งผลให้ มีการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐาน ส่งเสริ มประสิทธิภาพใน
การทางาน สร้ างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าแก่เจ้ าของกิจการ สิ่งเหล่านี ้จะสร้ างความพึงพอใจให้ แก่
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ าย จึงได้ กาหนดเป็ น “นโยบายการก ากับดูแลกิ จ การที่ดี ” เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริ หาร และพนักงาน ได้ ยดึ ถือเป็ นเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานดังนี ้
1. Accountability

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ และสามารถชี ้แจง
อธิบายการปฏิบตั ินนได้
ั้

2. Responsibility

ความสานึกในหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ

3. Equitable Treatment

ความเคารพในสิทธิและการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างสุจริ ตและ
เท่าเทียมกัน รวมถึงการให้ โอกาสผู้มีสว่ นได้ เสียมีสว่ นร่วมอย่างเป็ นธรรม

4. Transparency

การเปิ ดเผยข้ อมูล และการดาเนินงานด้ วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

5. Value Creation

การเพิ่มมูลค่าให้ กิจการในระยะสันและระยะยาว
้
โดยการพัฒนา
ปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

6. Ethics

การมีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้ เป็ นนโยบายในการกากับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลของผู้ที่ได้ รับมอบหมายอานาจหน้ าที่
ให้ ทาหน้ าที่ทางการบริ หาร โดยมีการจัดกระบวนการบริ หารหรื อจัดการเพื่อให้ ทรั พยากรขององค์ กรได้
นาไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย
2. เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
3. กาหนดให้ มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิฉบับนี ้อย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุกปี
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3. แนวปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หลักการ: ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในความเป็ นเจ้ าของโดยการควบคุมบริ ษัทฯ ผ่านทางการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ ทา
หน้ าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษัทฯ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึง
ควรส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิของตน
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้ถือหุ้น รายใหญ่และผู้ถือหุ้น ส่วนน้ อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรื อผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดย
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้นที่กาหนดไว้ ตามกฎหมายและตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ได้ แก่
1) สิทธิในการซื ้อขายหรื อการโอนหุ้น
2) สิทธิในการได้ รับส่วนแบ่งกาไรของกิจการ
3) สิทธิในการรับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันในการรับซื ้อหุ้นคืนโดยบริ ษัทฯ
4) สิทธิ ในการได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่ งใส สม่าเสมอ และ
ได้ รับข้ อมูลสาคัญที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
5) สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและการใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี อิสระ กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงเรื่ องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ
เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อการ
เพิ่มทุน การอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
6) สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
7) สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
8) สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการอานวยความสะดวกและส่งเสริ มการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ถู ื อหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ ใช้ สิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานในการเข้ าร่ วมประชุมและใช้ สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ดังนี ้
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1) การดาเนินการก่ อนวันประชุมผู้ถอื หุ้น
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อซักถาม หรื อเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น พร้ อมกาหนดหลักเกณฑ์ ไว้ อย่างชัดเจน โดยแจ้ งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น พร้ อมกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ อย่างชั ดเจน โดยแจ้ งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุมให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นล่วงหน้ าอย่างน้ อย 14-21 วัน
(หรื อระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด) พร้ อมทังลงประกาศหนั
้
งสือพิมพ์ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
เพื่อแจ้ งวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย รวมทังเผยแพร่
้
หนังสือเชิญประชุมพร้ อม
เอกสารประกอบการประชุมทังฉบั
้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ อย่างน้ อย 30 วัน
ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- ระบุข้อมูลสาคัญในหนังสือเชิญประชุมไว้ อย่างครบถ้ วน ได้ แก่ วัน เวลา สถานที่จัดประชุม รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมพร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
หลัก เกณฑ์ ใ นการนับ คะแนนในแต่ละวาระเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย หนัง สือ มอบฉัน ทะตามแบ บที่
กฎหมายกาหนด รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมแทนได้
คาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้ าร่ วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมผู้ถือหุ้น และแผนที่ของสถานที่จดั ประชุม รวมทังข้
้ อบังคับของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
และออกเสียงลงคะแนน
2) การดาเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
- กาหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นเป็ น หลัก พร้ อมทังจั
้ ดให้ มี
บุคลากร และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อจานวนผู้ถือหุ้น
- จัดให้ มีบตั รลงคะแนนเสียงโดยใช้ ระบบบาร์ โค้ ด (Bar Code) และจัดให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับ
คะแนนหรื อตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทราบ พร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
- ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุม ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงคะแนน และจัดสรร
เวลาการประชุมให้ เหมาะสม รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ ซักถาม แสดงความคิดเห็นและ
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ข้ อเสนอแนะต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่ โดยมีคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
ชุดย่อยทุกชุด ผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ อง ผู้สอบบัญชี และ/หรื อ ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรื อ ที่ปรึ กษาการเงินอิสระ
และ/หรื อ ธนาคารที่ให้ การสนับสนุนสินเชื่อ (แล้ วแต่กรณี) เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม
รวมทังผู
้ ้ บริ หารระดับสูง เลขานุการบริ ษัท เลขานุการคณะกรรมการทุกชุด เข้ าร่วมประชุมด้ วย
- ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทฯ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนได้
3) การดาเนินการหลังวันประชุมผู้ถอื หุ้น
- เปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวัน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรื อ อย่างช้ า
ภายใน 9.00 น. ของวัน ทาการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้ งผ่า นระบบสารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
- จัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โดยระบุประเด็นที่ผ้ ูถือหุ้นซักถามและ
คาชีแ้ จงของคณะกรรมการต่อ ข้ อซักถามดังกล่าว ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนาส่ง
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้ กับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องภายในเวลาที่กาหนด พร้ อมทัง้ เปิ ดเผย
รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้ องสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
หลักการ: ผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้ รับ
การปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิในเรื่ องต่างๆ เพื่อเป็ นการดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ รับการ
ปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทังการให้
้
ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การเข้ าทารายการ
ระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ดังนี ้
1) การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุมผู้ถอื หุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้นส่ วนน้ อย
-

จัด ท าหนัง สือ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุม ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดย แจ้ ง
กาหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทในหนังสือเชิญประชุม และแจ้ ง
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ผ่า นระบบสารสนเทศของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย พร้ อมทัง้ เปิ ดเผยบนเว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ท ฯ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
-

แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบขันตอนและกฎเกณฑ์
้
ต่าง ๆ ที่ใช้ ในการประชุม ทังวิ
้ ธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนน

-

เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น ส่งข้ อซักถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ อย่างชัดเจน โดยแจ้ งผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ

-

ดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น

-

กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
และไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องที่มีสว่ นได้ เสียดังกล่าว

2) การกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
-

แจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารรับทราบภาระหน้ าที่การรายงานการถื อครองหลักทรั พย์ ของบริ ษัทฯ และ
การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของบริ ษัทฯ ทังของตน
้
คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตาม
มาตรา 59 และบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสาเนารายงานนี ้ให้ แก่เลขานุการบริ ษัทในวันเดียวกับวันที่สง่ รายงาน
ต่อ สานัก งาน ก.ล.ต. พร้ อมทัง้ รายงานให้ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการก ากับ ดูแ ลกิ จการที่ ดี แ ละที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกไตรมาส

-

กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง และผู้ปฏิบตั ิงาน ของบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ที่ได้ รับทราบ
ข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรั พย์ ห้ ามซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของ
บริ ษัทฯ ก่อนวันที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในจะได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
1. กลุม่ กรรมการอิสระ
ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรื อ เมื่อได้ รับเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แล้ วแต่
อย่างใดจะเกิดก่อน

หน้ าที่ 8 ของ 33

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบายเรื่อง : การกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance Policy)
อนุมัติโดย: มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

เลขที่
เอกสาร
วันที่เริ่มใช้
ฉบับที่
หน้ า

OMD 2560/11
25 ธ.ค. 2560
3.0

9 / 33

2. กลุม่ กรรมการบริ หาร ผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลทางการเงินของ
บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ ที่สามารถรับรู้หรื อครอบครองข้ อมูลภายใน
ไม่ควรซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่รับทราบงบการเงินของบริ ษัทฯ เนื่องจากการ
ได้ รับทราบข้ อมูลทางการเงิน อาจก่อให้ เกิดความสุม่ เสี่ยงหรื อก่อให้ เกิดการใช้ ข้อมูลภายใน
ของบริ ษัทฯได้
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ สามารถ
ดาเนินการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ได้ ภายหลังพ้ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมงแล้ ว
อีกทัง้ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายในดังกล่าวต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลนันให้
้ ผ้ อู ื่นทราบจนกว่าจะได้ มีการ
แจ้ งข้ อมูลนันผ่
้ านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
-

ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง และผู้ปฏิบัติงาน ของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ ใช้ ข้อมูล
ภายในของบริ ษัทฯ ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ซึ่งยังมิได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน มาใช้ เพื่อการซื ้อหรื อขาย หรื อเสนอซื ้อหรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้ บคุ คลอื่นซื ้อ
หรื อขาย ซึ่งหุ้นหรื อหลักทรัพย์อื่น (ถ้ ามี) ของบริ ษัทฯ ไม่ว่าทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวให้ ผ้ อู ื่นทราบ โดยตนได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม

-

บริ ษัทฯ ได้ กาหนดโทษทางวินัยสาคัญสาหรับผู้แสวงหาหรื อจะแสวงหาผลประโยชน์ จากการนาข้ อมูล
ภายในบริ ษัทฯ ไปใช้ หรื อนาไปเปิ ดเผยจนทาหรื ออาจทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่กรณี ได้ แก่ ตักเตือนวาจา ตักเตือนเป็ นหนังสือ ภาคทัณฑ์ ตลอดจนเลิกจ้ างพ้ นสภาพเป็ น
พนักงานด้ วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออก แล้ วแต่กรณี โดยแนวทางดังกล่าวได้ ผ่านการให้ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว

3) การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
-

ก าหนดให้ ผ้ ูที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งหรื อ มี ส่ว นได้ เ สี ย กับ รายการที่ พิ จ ารณา ต้ อ งแจ้ งให้ บ ริ ษั ท ฯ ทราบถึ ง
ความสัมพันธ์หรื อการมีสว่ นได้ เสียของตนในรายการดังกล่าว โดยหากผู้นนเป็
ั ้ นกรรมการต้ องไม่เข้ าร่ วมใน
การพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนัน้ ๆ

-

หากมีรายการที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึ ้นที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไข
การค้ าโดยทัว่ ไป จะต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และต้ องปฏิบตั ิให้
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เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานกากับดูแลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
4) การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
-

หากมี ร ายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรั พย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงาน
กากับดูแลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

-

ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้ า
โดยทัว่ ไป รวมทังรายการให้
้
หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงินที่บริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อยให้ ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบคุ คลซึ่งบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อยเป็ นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตนมีสว่ น
ได้ เสียในนิติบุคคลนัน้ ตามเงื่ อนไขการค้ าโดยทั่วไปหรื อดีกว่า ให้ บ ริ ษัทฯ ปฏิบัติ ตามกรอบอานาจการ
ดาเนินการที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

-

ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นรายการประเภทอื่น ให้ บริ ษัทฯ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณา โดยปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง

5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
-

-

คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริ หาร มีหน้ าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัด
ให้ มีและรักษาไว้ ซงึ่ ระบบการควบคุมภายใน รวมทังด
้ าเนินการเพื่อทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ของระบบข้ อมูลและรายงานทางการเงิน ที่มีความ
ถูกต้ องและน่าเชื่อถือได้
บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังหน่
้ วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุม ภายในอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นและระบุไว้ ในรายงานประจาปี
และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
หลักการ: ผู้มีสว่ นได้ เสียควรได้ รับการดูแลจากบริ ษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการบริ ษัท
ควรพิจารณาให้ มีกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษัท ฯ กับผู้มีส่วนได้ เสียในการสร้ าง
ความมัง่ คัง่ ทางการเงินและความยัง่ ยืนของกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุ่ มตามกฎหมายหรื อข้ อตกลงที่มีอยู่กบั บริ ษัทฯ
ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ คู่แข่ง พนักงาน สังคม ชุมชน และภาครัฐ จึงได้ กาหนดข้ อพึงปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วน
ได้ เสียในแต่ละกลุม่ ตลอดจนแนวปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจภายใต้ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้ อม การต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา การไม่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักพื ้นฐาน
ของความเป็ นธรรมและความเท่าเทียมกัน เพื่อให้ บุคลากรทุกคนในบริ ษัทฯ ยึดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ มีกลไกติดตาม
ดูแลให้ มีการปฏิบัติตาม ตลอดจนมี ช่องทางในการรั บข้ อเสนอแนะหรื อร้ องเรี ย น โดยกาหนดเป็ น นโยบายหรื อ
แนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มตามกฎหมายหรือข้ อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้น

:

บริ ษั ท ฯ มุ่ง มั่น ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต โปร่ ง ใส มี คุณ ธรรม และจริ ย ธรรม
เปิ ดเผยสารสนเทศอย่ า งเพี ย งพอ โดยพั ฒ นากิ จ การให้ เจริ ญ เติ บ โตก้ าวหน้ า สร้ าง
ผลตอบแทนที่ดีอย่างเหมาะสมให้ กบั ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน

ลูกค้ า

:

บริ ษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้ าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ าและการให้ บริ การ
รวมถึงการตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าให้ ครบถ้ วนและครอบคลุม เพื่อมุ่งเน้ นการ
สร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ าในระยะยาว

คูค่ ้ า

:

บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม และเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า และตามสัญญาที่
ตกลงร่วมกัน และมีนโยบายในการสร้ างและพัฒนาความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ าอย่างต่อเนื่อง

เจ้ าหนี ้

:

บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้ าและตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน รวมถึงการให้ ข้อมูล
ต่าง ๆ ตามที่เจ้ าหนี ้ร้ องขอ

คูแ่ ข่ง

:

บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามกรอบการแข่ ง ขัน ที่ เ ป็ น ธรรม และพัฒ นาตลาดให้ เ ติ บ โตเพื่ อ
ผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม

พนักงาน

:

บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทังสร้
้ าง
สภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีคณ
ุ ภาพ
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บริ ษัทฯ รับผิดชอบในการดูแลเพื่อไม่ให้ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ ส่งผลกระทบต่อ

และสิง่ แวดล้ อม สิ่งแวดล้ อมของชุมชนและสังคม รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยังได้ ดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility “CSR”) เพื่อการพัฒนาชุมชมและสังคมอย่างยัง่ ยืน
ภาครัฐ

:

บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจเพื่อการเสริ มสร้ างและพัฒนาความเจริ ญก้ าวหน้ าของประเทศโดยยึดถือ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

2) ช่ องทางการสื่อสารกับคณะกรรมการบริ ษัทในการให้ ข้อเสนอแนะ แจ้ งเบาะแส หรือ ร้ องเรียน
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้ รับการคุ้มครอง คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีช่องทาง
สาหรับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายในการให้ ข้อเสนอแนะ แจ้ งเบาะแส หรื อ ร้ องเรี ยน การกระทาที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อนโยบายกากับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่
ไม่ถกู ต้ อง หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง โดยบริ ษัทฯ จะตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและดาเนินการตามขันตอน
้
เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย ทังนี
้ ้ข้ อมูลของผู้แจ้ งเบาะแสจะถูกเก็บเป็ นความลับ เพื่อเป็ นการปกป้อง
และคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
ผู้เสนอแนะหรื อผู้แจ้ งเบาะแส สามารถสือ่ สารไปยังคณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
ผ่านทางอีเมล์

:

audit_committee@gunkul.com

ผ่านทางไปรษณีย์ :

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300
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3) นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ค วามสาคัญ ในเรื่ อ งการต่อ ต้ า นการทุจริ ต คอร์ รั ป ชั่น จึง กาหนดให้ บ ริ ษั ทฯ จัด ท า
“นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน” เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของ
องค์กรอย่างโปร่งใส ยัง่ ยืน และเป็ นส่วนหนึง่ ของการดาเนินธุรกิจ
โดยบริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัทฯ มีนโยบายห้ าม กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างกระทาการอันใดที่เป็ นการ
เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นในรู ปแบบต่างๆ ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรื อ
เสนอให้ สนิ บนแก่บคุ คลหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการสอบทานนโยบายและแนวปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย
ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนในการกระทาที่อาจทาให้ เกิดความสงสัยได้ วา่ เป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกิด
ขึ ้นกับบริ ษัทฯ สามารถแจ้ งเบาะแสผ่านช่องทางการรับเรื่ องที่ได้ กาหนดไว้ ดงั นี ้
ผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนจะต้ องระบุรายละเอียดของเรื่ องที่จะแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน (ชื่อหรื อ
ตาแหน่งผู้ถกู ร้ องเรี ยน การกระทาความผิดที่พบเห็น เวลาที่เห็นการกระความผิด) พร้ อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ของผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน และส่งมายังช่องทางการรับเรื่ องช่องทางใดช่องทางหนึง่ ดังนี ้
1) แจ้ งผ่านช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ audit_committee@gunkul.com
2) แจ้ งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ www.gunkul.com
หัวข้ อ “ช่องทางการร้ องเรี ยน”
3) แจ้ งผ่านช่องทาง ส่งทางไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300
4) แจ้ งผ่านช่องทาง “กล่องรับแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ”
(ตังอยู
้ ภ่ ายในบริ ษัท: เปิ ดกล่องได้ เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
หลักการ: คณะกรรมการควรดูแลให้ บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ทังข้
้ อมูลทางการเงินและ
ข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่องทางที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย
มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ทันเวลา และเป็ นไป
ตามที่กฎหมาย และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ทังรายงานทางการเงิ
้
นและข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลอื่น ๆ ที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
ตลาดหลักทรัพย์และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
ทังหมดได้
้
รับทราบข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษัท ฯ จะเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบรายงานสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้ อมทังผ่
้ านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
1) การเปิ ดเผยข้ อมูล
-

คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นจริ ง
และสมเหตุสมผล โดยจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อมี หน้ าที่รับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงิ นให้ มีความถูกต้ อง
ครบถ้ วน และเชื่อถือได้ และบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ทนั เวลาตามข้ อกาหนดของหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง

-

บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการเปิ ดเผยบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประวัติ
ของกรรมการแต่ละท่าน จานวนครัง้ ของการจัดประชุมของคณะกรรมการทุกชุดและการเข้ าร่ วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง กระบวนการและหลักเกณฑ์ใน
การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการทุกชุด ข้ อมูลการเข้ ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมของ
กรรมการบริ ษั ท เป็ นรายบุค คล รายงานการซื อ้ ขายหุ้ น/ถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ใ นบริ ษั ท ฯ พร้ อมการ
เปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองในรอบปี ของกรรมการบริ ษั ท และผู้บ ริ ห ารตามค านิ ย ามของส านัก งาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นรายบุคคล เป็ นต้ น โดยเปิ ดเผยในรายงานประจาปี และ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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2) ช่ องทางในการติดต่ อกับเลขานุการบริษัท / ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการบริ ษัท / ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ (66) 2 242-5867
อีเมล์

ir@gunkul.com

Website www.gunkul.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักการ: คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และมีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ผู้ถือหุ้นและเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
1) คณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท
กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยกรรมการบริ ษัทไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
โดยองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ควรมี สัด ส่ว นของกรรมการบริ ษั ท ที่ มี ค วามรู้ ความช านาญที่
หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจ และมีการถ่วงดุลอานาจภายในคณะกรรมการบริ ษัท
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องเป็ นผู้มีวิสยั ทัศน์ ความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชานาญ
รวมทังเป็
้ นผู้มีคณ
ุ สมบัติทางด้ านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน และเข้ าใจลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัทฯ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิ จ รวมถึงมีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิ จ
รวมทังต้
้ องไม่ประกอบกิจการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และดาเนินธุรกิจอันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ
อีกทัง้ กรรมการบริ ษัทต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท
มหาชนจากัด รวมทัง้ ต้ องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หาร
จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
และกรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติความเป็ นอิสระตามที่บริ ษัทฯ กาหนด และต้ องสามารถดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ อย่างเท่าเทียมกัน อีกทัง้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ
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ทั ง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ แต่ ง ตั ง้ เลขานุ ก ารบริ ษั ท ท าหน้ าที่ ใ ห้ ค าแนะน าด้ าน การปฎิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ
(Compliance) ที่คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องทราบ และปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริ ษัท รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริ ษัท
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการบริ ษัทออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการบริ ษัทในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการบริ ษัทที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวน
ที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริ ษัทที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนนัน้
ให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการบริ ษัทคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออก
จากตาแหน่ง กรรมการบริ ษัทที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ากลับเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ โดยกรรมการ
บริ ษัทมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
เมื่อมีการแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทคนใหม่แทนกรรมการบริ ษัทเดิมที่ได้ ลาออก หรื อ พ้ นจากตาแหน่ง บริ ษัทฯ ต้ อง
แจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับมติคณะกรรมการบริ ษัท หรื อแจ้ งโดยทันที
นับตังแต่
้ ที่บริ ษัทฯ ได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่และความรั บผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติคณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทาภายใต้ สถานการณ์เดียวกัน เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทฯ รวมทังก
้ าหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย
แนวทางของแผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริ ษัทฯ กากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบให้ มีการปฏิบตั ิตาม
นโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กาหนดไว้ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้
กาหนดกฎบัต รและนโยบายที่ สาคัญ ของบริ ษัท ฯ พร้ อมทัง้ ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเ พื่ อให้ เ กิ ด ผล
อย่างเป็ นรู ปธรรม อีกทัง้ มีบทบาทหน้ าที่ในการกากับ ดูแล ติดตามการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ และกาหนด
แนวทางแก้ ไข เพื่อให้ เป็ นไปตามเป้าหมายหรื อดีกว่าเป้าหมาย สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ที่กาหนดไว้
คณะกรรมการบริ ษัทยังมีหน้ าที่ในการจัดให้ มีรายงานข้ อมูลทัว่ ไป และข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทฯ เพื่อรายงาน
และเปิ ดเผยต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียหรื อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันการณ์ เท่าเทียมกัน และ
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังสอบทานความเพี
้
ยงพอและความเหมาะสมของระบบรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายใน และการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ เพื่อความเชื่อมัน่ ในความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้
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ของข้ อมูล รวมทังเพื
้ ่อลดความเสีย่ งด้ านการทุจริ ตและป้องกันไม่ให้ เกิดการกระทาที่ผิดกฎหมาย อีกทังรั
้ บทราบ
รายงานการตรวจสอบที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ผู้สอบบัญชี และที่ปรึ กษาฝ่ ายต่างๆ ของบริ ษัท ฯ และมีหน้ าที่กาหนดแนวทางในการปรับปรุ ง แก้ ไข กรณีที่พบ
ข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ และดูแลจัดการรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
อีกทังยั
้ งมีหน้ าที่ในการแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเข้ าเป็ น
กรรมการบริ ษัท ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อย รวมทังแต่
้ งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการบริ ษัทและ
เลขานุก ารบริ ษั ท เพื่ อ สนับ สนุน การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท อี ก ทัง้ พิ จ ารณาเพื่ อ ก าหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดก่ อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และยังมีหน้ าที่ในการแต่งตัง้
ผู้บริ หารระดับอาวุโสของบริ ษัทฯ รวมทังจั
้ ดให้ มีกระบวนการสร้ างผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ฯ เพื่อให้ มีขึ ้นมา
ทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) และจัดให้ มีการประเมินผลการปฎิบตั ิง านของคณะกรรมการทุกชุด
รวมทังผู
้ ้ บริ หารสูงสุดขององค์กร
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องมีการประชุมอย่างน้ อย 6 ครัง้ ต่อปี โดยทุกไตรมาสจัดขึ ้นเพื่อพิจารณางบการเงินให้
เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนด และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร โดย
กาหนดให้ กรรมการบริ ษัททุกคนมีสดั ส่วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของ
การประชุมทังปี
้ ทังนี
้ ้กาหนดให้ มีจานวนองค์ประชุมขันต
้ ่าต้ องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ จึงจะสามารถเปิ ดประชุมได้ และ
ณ ขณะที่คณะกรรมการบริ ษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้ องมีกรรมการบริ ษัทอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการบริ ษัททังหมดที
้
่เข้ าประชุม โดยกรรมการบริ ษัททุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่าง
เปิ ดเผย ในกรณีที่กรรมการบริ ษัทผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวข้ องในเรื่ องที่กาลังพิจารณา กรรมการบริ ษัท
ผู้นนต้
ั ้ องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่ องนันๆ
้ และอาจเชิญกรรมการชุดย่อย หรื อผู้บริ หารของ
บริ ษัทฯ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมที่นาเสนอ เข้ าร่วมประชุมเพื่อให้ ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
การประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทจะมีการกาหนดตารางการประชุมเป็ น การล่วงหน้ าทุกปี เพื่อเป็ นการนัด
หมายกับกรรมการบริ ษัททุกท่านเป็ นการล่วงหน้ า
การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและลงนามรับรอง
ความถูกต้ องจากประธานกรรมการบริ ษัทแล้ ว จะจัดเก็ บทัง้ ในรู ปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ นต้ นฉบับและฉบับ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ ความสะดวกสาหรับกรรมการบริ ษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องสามารถตรวจสอบอ้ างอิงได้
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2) คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยเพื่อช่วยเหลือในการบริ หารงานและการกากับดูแลการ
บริ หารงานเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาล ซี่งประกอบด้ วย
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
กาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวนอย่างน้ อย 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งมีค วามรู้ และประสบการณ์ เ พี ยงพอในการท าหน้ าที่ ใ นฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยต้ องมีอย่างน้ อย 1 คน ที่มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และเป็ นบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วย
บริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจใน
การดาเนินกิ จการของ บริ ษัทฯ บริ ษั ทใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดีย วกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ รวมทังต้
้ องไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อ
บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน ทังนี
้ ้กรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระดังนัน้
จึงต้ องมีคุณสมบัติความเป็ นอิสระตามที่บริ ษัทฯ กาหนด และต้ องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกรายได้ อย่างเท่าเทียมกัน อีกทังสามารถแสดงความคิ
้
ดเห็นได้ โดยอิสระ
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่งตาม
วาระอาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้ และใน
กรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการ
บริ ษั ท แต่ ง ตัง้ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ มี จ านวนครบตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้ าดารงตาแหน่งแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่ากับอายุ
วาระที่คงเหลืออยู่เท่านัน้ และในการแต่งตังกรรมการตรวจสอบรายใหม่
้
เข้ ามาดารงตาแหน่งให้ ครบตาม
จานวนที่กาหนดไว้ ต้ องเร่งดาเนินการโดยเร็ วเพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทังนี
้ ้ต้ องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วนั ที่กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่ง
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทาง
การเงินอย่างถูกต้ องและน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บัญ ชี ภ ายนอกและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ รั บ ผิ ด ชอบจัด ท ารายงานทางการเงิ น ทัง้ รายไตรมาสและ
รายประจาปี และสอบทานให้ บริ ษัทฯ มี ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบ
ภายใน และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ า
หน่วยงานตรววจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน อีกทังยั
้ งสอบ
ทานให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ในการพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทา
หน้ าที่ เ ป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษัท ฯ รวมถึง พิ จารณาค่า ตอบแทนของผู้สอบบัญ ชี โดยคานึงถึ ง ความ
น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริ มาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนนั ้ และประสบการณ์
ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท ฯ รวมทังการเลิ
้
กจ้ าง และกาหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอิสระภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ พร้ อมทังพิ
้ จารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ เพื่อให้ มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
รวมทังสอบทานให้
้
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมถึง
พิจารณาผลการสอบทานการทุจริ ต และเป็ นช่องทางหนึ่งของบริ ษัทฯ ในการรับข้ อร้ องเรี ยนการกระทา
ทุจริ ต รวมทังส่
้ งเสริ มและสร้ างความตระหนักรู้ การประเมินความเสีย่ ง การสร้ างระบบงานเชิงป้องกัน และ
การตรวจสอบ อีกทังยั
้ งมีหน้ าที่ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังให้
้
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบและใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
กาหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้ าที่ ดาเนินการตรวจสอบเรื่ องที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ใน
กรณีที่พบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรื อ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ ได้ กระทาความผิดตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
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พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องต้ นให้ แก่สานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจจัดการประชุม
เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ทังนี
้ ้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ต้ องมีกรรมการตรวจสอบเข้ าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการตรวจสอบทังหมดจึ
้
งจะครบ
เป็ นองค์ประชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมที่
นาเสนอ เข้ าร่วมประชุมเพื่อให้ ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้ อง และหากมีวาระที่เกี่ยวเนื่องกับงบการเงินหรื อวาระ
อื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และผู้บริ หารระดับสูงทางด้ าน
บัญชี ต้ องเข้ าร่วมประชุมเพื่อชี ้แจงความถูกต้ อง ครบถ้ วน สมบูรณ์ เป็ นที่เชื่อถือได้ ในการจัดทางบการเงิน
การประชุมของคณะกรรมกรรมการตรวจสอบจะมีการกาหนดตารางการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าทุกปี เพื่อ
เป็ นการนัดหมายกับกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็ นการล่วงหน้ า
การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผา่ นการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและลงนาม
รับรองความถูกต้ องจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว จะจัดเก็บทังในรู
้ ปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ น
ต้ นฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสาหรับกรรมการตรวจสอบและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบ
อ้ างอิงได้
2.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กาหนดให้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งต้ องไม่เป็ นผู้บริ หารของ
บริ ษั ท ฯ โดยพิ จ ารณาคัด เลื อ กจากกรรมการและ/หรื อ ผู้บ ริ ห ารจ านวนหนึ่ ง ของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ต้ อ งเป็ น ผู้มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ความรู้ และ
ประสบการณ์ในการบริ หารความเสีย่ ง การบริ หารการลงทุน หรื อมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านที่เป็ นปั จจัย
สาคัญต่อการให้ คาแนะนาในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ โดย
กรรมการบริ หารความเสีย่ งต้ องไม่เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ประกอบการ ในบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจใน
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ลักษณะเดียวกันกับบริ ษัทฯ และต้ องเป็ นบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นี ้ ประธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งต้ องไม่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัท
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริ หารความเสี่ยงที่
พ้ นตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกวาระ
หนึง่ ก็ได้ ทังนี
้ ้ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสีย่ งว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ มี
จานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้ าดารงตาแหน่งแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้
เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยูเ่ ท่านัน้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ และกรอบการดาเนินงานด้ านบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนิน
ธุรกิจให้ สอดคล้ องกับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทังมาตรการและแนวปฏิ
้
บตั ิตอ่ ต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชั่น และกากับดูแล ติดตาม และสนับสนุนให้ การบริ หารความเสี่ยงประสบความสาเร็ จในระดับ
องค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยคานึงถึงความเสี่ยงในแต่ละด้ าน เพื่อประกอบการประเมิน วิเคราะห์
และตัดสินใจ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีกระบวนการบริ หารความเสีย่ งได้ ครอบคลุมทุกขันตอนของการด
้
าเนินธุรกิจ
รวมทังทบทวนแนวปฏิ
้
บตั ิและกรอบการดาเนินการด้ านการบริ หารความเสี่ยง โดยเปรี ยบเทียบกับแนว
ปฏิบตั ิของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะเพื่อแก้ ไขปรั บปรุ งตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษัท
อีกทังประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง รวมทังให้
้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ปรับปรุ ง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบและใช้ เป็ นข้ อมูลในการกาหนดแนวนโยบาย ใน
การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะต้ องมีการประชุมกันอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ โดยอาจจัดการประชุม
เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเห็นสมควร ทังนี
้ ้ในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง ต้ องมี ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเข้ าประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวน
กรรมการบริ หารความเสี่ยงทังหมดจึ
้
งจะครบเป็ นองค์ ประชุม และอาจเชิ ญกรรมการหรื อผู้บริ หารของ
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บริ ษัทฯ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมที่นาเสนอ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อให้ ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
ยกเว้ นกรรมการที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
การประชุมของคณะกรรมกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะมีการกาหนดตารางการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าทุกปี
เพือ่ เป็ นการนัดหมายกับกรรมการบริ หารความเสีย่ งทุกท่านเป็ นการล่วงหน้ า
การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผา่ นการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งและลงนาม
รับรองความถูกต้ องจากประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งแล้ ว จะจัดเก็บทังในรู
้ ปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ น
ต้ นฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสาหรับกรรมการบริ หารความเสี่ยงและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบ
อ้ างอิงได้
2.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กาหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ต้ องไม่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทฯ โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการและ/หรื อผู้บริ หารจานวนหนึ่งของ
บริ ษัทฯ และ/หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ด้ านการ
บริ หารบุคคล มีทกั ษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นี ้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้ องไม่ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทและต้ องเป็ นกรรมการอิสระเท่านัน้
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนที่พ้นตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ กลับเข้ ามา
ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้ และในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนว่างลง
เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อให้ มีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนด
ไว้ โดยบุคคลที่เข้ าดารงตาแหน่งแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยูเ่ ท่านัน้
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่ อบุค คลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ โดยต้ องมีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน โปร่งใส และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เพื่อ
นาเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังแล้
้ วแต่กรณีตามข้ อบังคับ
บริ ษั ท ฯ รวมทัง้ ก าหนดนโยบาย หลัก เกณฑ์ และแนวทางในการก าหนดค่ า ตอบแทน วิ ธี ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์อื่นใดให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่เหมาะสมกับ
หน้ าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริ ษัทฯ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
แล้ วแต่กรณีตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ
อีกทังยั
้ งมีหน้ าที่ในการพิจารณาทบทวนโครงสร้ าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหาและค่าตอบแทน
ให้ เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ รวมทังพิ
้ จารณาและนาเสนอ
แผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หารสูงสุดขององค์กร ตัง้ แต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ ้นไปต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
รวมทังให้
้ ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาปรับปรุ ง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบและใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการกาหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะต้ องมีการประชุมกันอย่างน้ อยปี ละ 4 ครั ง้ โดยอาจ
จัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นสมควร ทังนี
้ ้ใน
การประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทน ต้ อ งมี ก รรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ผลตอบแทนเข้ าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับวาระการ
ประชุมที่นาเสนอ เข้ าร่วมประชุมเพื่อให้ ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
การประชุมของคณะกรรมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะมีการกาหนดตารางการประชุมเป็ น
การล่วงหน้ าทุกปี เพื่อเป็ นการนัดหมายกับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทุกท่านเป็ นการ
ล่วงหน้ า
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การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนและลงนามรับรองความถูกต้ องจากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
แล้ ว จะจัดเก็บทังในรู
้ ปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ นต้ นฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสาหรับ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบอ้ างอิงได้
2.4) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
องค์ประกอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กาหนดให้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งต้ องไม่เป็ นผู้บริ หาร
ของบริ ษัทฯ โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หารจานวนหนึ่งของบริ ษัทฯ และ/หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณสมบัติของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ดี ต้ อ งเป็ น ผู้มี ค วามรู้ ในด้ า นการก ากับ ดูแลกิ จ การ และใช้ ค วามรู้
ความสามารถ รวมทังประสบการณ์
้
ในการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ ประสบ
ผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และต้ องเป็ นบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วย
บริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีต้องไม่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัท
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ที่พ้นตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกวาระ
หนึง่ ก็ได้ และในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการกากับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการกากับดูแลกิ จการที่ดี
เพื่อให้ มีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้ าดารงตาแหน่งแทนจะอยู่ใน
ตาแหน่งได้ เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยูเ่ ท่านัน้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีมีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดาเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวเนื่ องต่อการกากับดูแลกิจการ เช่น
การบริ หารความยัง่ ยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรการและแนวปฏิบตั ิต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
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เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท รวมทัง้ ก ากับ ดูแ ลและติ ด ตาม เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า บริ ษั ท ฯ กลุ่ม บริ ษั ท
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึง ผู้บริ หาร พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสีย มีการดาเนินการสอดคล้ องกับ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ และเป็ นไปตามกฎหมายหรื อข้ อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี มาตรการและแนวปฏิบตั ิตอ่ ต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจ โดยให้ การปฏิบตั ิ พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นลาดับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม อีกทังทบทวนแนวปฏิ
้
บตั ิตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ โดยเปรี ยบเทียบกับแนวปฏิบตั ิของสากลปฏิบตั ิ และเสนอแนะ
เพื่อแก้ ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ยงั มีหน้ าที่ในการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย และฝ่ ายจัดการ ในเรื่ องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ การกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริ ยธรรม
ทางธุรกิจ รวมทังข้
้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีในการดาเนินธุรกิจ พร้ อมทังสนั
้ บสนุนและส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ เผยแพร่
หลักการกากับดูแลกิจการ รวมทังข้
้ อมูลข่าวสารในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง ให้ เป็ นที่รับทราบและ
เข้ าใจไปยังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับ รวมทังสนั
้ บสนุนและส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ
เข้ ารับการประเมินหรื อจัดอันดับด้ านการกากับดูแลกิจการ เพื่อเป็ นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
กากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง อีกทังยั
้ งประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ รวมทังให้
้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุ ง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบ
และใช้ เป็ นข้ อมูลในการกาหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ต้ องมีกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีเข้ าประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีทงหมดจึ
ั้
งจะครบเป็ นองค์ประชุม โดยอาจเชิญกรรมการ
หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมที่นาเสนอ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อให้ ข้อมูลใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ อง
การประชุม ของคณะกรรมกรรมการกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดีจ ะมี การก าหนดตารางการประชุม เป็ น การ
ล่วงหน้ าทุกปี เพื่อเป็ นการนัดหมายกับกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีทกุ ท่านเป็ นการล่วงหน้ า
การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และลงนามรั บรองความถูกต้ องจากประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีแ ล้ ว จะจัดเก็ บทัง้ ใน
รู ปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ นต้ นฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสาหรับกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดีและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบอ้ างอิงได้
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2.5) คณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ หาร
กาหนดให้ คณะกรรมการบริ หารมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรื อ
ผู้บริ หารจานวนหนึง่ ของบริ ษัทฯ และ/หรื อ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทังนี
้ ้ต้ องไม่เป็ นกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิ จของบริ ษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต และมีจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุรกิ จ โดยต้ องไม่เป็ น
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ประกอบการ ในกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริ ษัทฯ เว้ นแต่
กิจการนันมี
้ สถานะเป็ น บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมทุน หรื อ กิจการร่วมค้ าของบริ ษัทฯ และต้ องเป็ นบุคคลที่ไม่มี
ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจ ากัด กฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการบริ ษัทต้ องไม่ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการบริ หาร
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริ หารที่พ้นตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้ และในกรณี ที่
ตาแหน่งกรรมการบริ หารว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท
แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการบริ หาร เพื่อให้ มีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ กาหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้ าดารงตาแหน่งแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่
เท่านัน้
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดระเบียบนโยบาย แนวปฏิบัติ
กรอบการดาเนินงาน เป้าหมาย แผนธุรกิ จ โครงสร้ างการบริ หารงาน ระเบียบข้ อบังคับ อานาจหน้ าที่
อานาจอนุมัติ และงบประมาณ รวมทังก
้ ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และทบทวน การดาเนินงานของ
บริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามวิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ กลยุท ธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริ ษั ท รวมทัง้ ให้
สอดคล้ องกับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ กาหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ รวมทังมาตรการและแนวปฏิ
้
บตั ิ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อีกทังดู
้ แลให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม และกาหนด
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ระเบียบนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการดาเนินงานด้ านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม (Corporate
Social Responsibility: CSR)
คณะกรรมการบริ หารยังมีหน้ าที่ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หาร รวมทังให้
้
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบและใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
กาหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารจะต้ องมีการประชุมกันอย่างน้ อยเดือนละหนึ่งครัง้ โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติม
ตามที่ ป ระธานกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควร ทัง้ นี ้ ในการการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร ต้ องมี
กรรมการบริ หารเข้ าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริ หารทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม โดยอาจเชิญกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมที่นาเสนอ เข้ า
ร่วมประชุมเพื่อให้ ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
การประชุมของคณะกรรมกรรมการบริ หารจะมีการกาหนดตารางการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าทุกปี เพื่อ
เป็ นการนัดหมายกับกรรมการบริ หารทุกท่านเป็ นการล่วงหน้ า
การบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารและลงนาม
รับรองความถูกต้ องจากประธานกรรมการบริ หารแล้ ว จะจัดเก็บทังในรู
้ ปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ นต้ นฉบับ
และฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสาหรับกรรมการบริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบอ้ างอิงได้
3) การจากัดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทเข้ าดารงตาแหน่ ง
เพื่อให้ การปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดนโยบายจากัดจานวนบริ ษัท
จดทะเบียนที่กรรมการบริ ษัทแต่ละท่านดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทได้ ไม่เกินจานวน 5 แห่ง
4) การกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนของกรรมการ ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ ค่าเบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และโบนัสประจาปี โดย
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้ าง
ระบบการจ่ า ยค่ า ตอบแทนและอัต ราค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสม ซึ่ ง จะต้ อ งอยู่ใ นเกณฑ์ เ ฉลี่ ย เมื่ อ เที ย บกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน และ/หรื อจากผลการสารวจค่าตอบแทน และสามารถแข่งขันได้ ในตลาด โดยจะคานึงถึง
ความเพียงพอต่อหน้ าที่และความรับผิดชอบซึง่ กรรมการต้ องรับผิดชอบ ส่วนผู้บริ หารจะได้ รับผลตอบแทนที่เป็ น
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เงินเดือนและโบนัสประจาปี โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ ค่าตอบแทนประจาปี ของ
คณะกรรมการและผู้บริ หารรวมกันจะต้ องเป็ นจานวนไม่สงู ผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริ ษัท
ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ทัง้ นี จ้ ะค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ สูง สุด ของผู้ถื อ หุ้น เป็ น หลัก ทัง้ นี อ้ ัต รา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดจะต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่ อย และประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการทุกชุดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเพื่อพิจารณาผลงานและใช้ เป็ นแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุ งแก้ ไข เพื่อให้ การปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการครอบคลุมครบทุกด้ าน และสอดคล้ องกับ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาของประธานกรรมการบริ หาร ซึ่งเป็ นการประเมิน
โดยเปรี ยบเทียบกับความสาเร็ จของเป้าหมายในระดับบริ ษัท ฯ และความสามารถในระดับบุคคล โดยปั จจัยใน
การพิจารณาประกอบด้ วยตัววัดเชิงคุณภาพ ได้ แก่ความเป็ นผู้นา การกาหนกลยุทธ์ การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ การ
วางแผน และผลปฏิบตั ิงาน ความสัมพันธ์ กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ กับภายนอก การบริ หารงาน และ
ความสัมพันธ์กบั บุคลากร การสืบทอดตาแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมถึงคุณลักษณะส่วนตัว
โดยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแต่ละชุดเป็ นประจาทุกปี
5.1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทฯ มีนโยบายกาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัท ประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเองโดยจัดให้ มีการ
ประเมินทังแบบรายคณะและรายบุ
้
คคล ดังนี ้
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัทรายคณะ
เพื่อใช้ ประเมินการทางานของคณะกรรมการบริ ษัทในภาพรวมขององค์คณะ
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัทรายบุคคล
เพื่อใช้ ประเมินการทาหน้ าที่อย่างเหมาะสมของการเป็ นกรรมการบริ ษัทรายบุคคล
5.2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่ อย
บริ ษัทฯ มีนโยบายกาหนดให้ คณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเองโดยจัดให้ มีการ
ประเมิ น เป็ น แบบรายคณะ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ใช้ ป ระเมิ นการทางานของคณะกรรมการชุด ย่อ ย
ในภาพรวมขององค์คณะ
5.3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร
บริ ษัทฯ มีนโยบายกาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการบริ หาร
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6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท
บริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มให้ กรรมการทุกชุด และผู้บริ หาร ได้ เข้ ารับการการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ภายใต้
แผนงานการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งการอบรมอาจกระทาเป็ นการภายในบริ ษัทฯ หรื อเป็ นการ
อบรมจากสถาบันภายนอก
7) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญต่อการปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการท่านใหม่ โดยกาหนดให้ กรรมการเข้ าใหม่
ทุกท่านจะต้ องเข้ าร่วม “การปฐมนิเทศสาหรับกรรมการเข้ าใหม่” ตามที่บริ ษัทฯ กาหนด
8) การรายงานของคณะกรรมการบริษัท
8.1 รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน รายงานทาง
การเงินดังกล่าวที่ได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิสม่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่ วมกันพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็ นประจาในการจัดทารายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ เน้ นยา้ ให้ ผ้ ูจัดทามีการใช้ ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา รวมทังมี
้ การ
เปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
8.2 รับผิดชอบให้ มีการรายงานสารสนเทศที่สาคัญของบริ ษัท โดยเป็ นสารสนเทศที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
หรื อสาคัญต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรื อมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
8.3 รับผิดชอบให้ มีการเปิ ดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการทุกชุดและนโยบายที่สาคัญของบริ ษัทฯ
8.4 รับผิดชอบให้ เปิ ดเผยรายการดังต่อไปนี ้ไว้ ในรายงานประจาปี และแบบแสดงข้ อมูลประจาปี
(1) กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะและ
้
เป็ นรายบุคคล รวมทังกระบวนการและหลั
้
กเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
(2) จานวนครัง้ ของการจัดประชุม และจานวนครัง้ ของการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน โดย
เปิ ดเผยไว้ ทงของคณะกรรมการบริ
ั้
ษัทและของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
(3) ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน
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(4) ข้ อมูลการเข้ ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมของกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อยเป็ นรายบุคคล
ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(5) รายงานการซื ้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษัทฯ พร้ อมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในรอบปี
ของกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เป็ นรายบุคคล
8.5 รับผิดชอบให้ มีการรายงานรายการอื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ
ภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น
9) การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัท ฯ ได้ กาหนดระเบียบปฏิบตั ิในกรณีที่มีการเสนอชื่อและใช้ สิทธิ ออกเสียงเลือกตังบุ
้ คคลเป็ นกรรมการใน
บริ ษั ทย่อ ยและบริ ษัท ร่ วม ต้ อ งได้ รั บอนุมัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ด้ ว ย โดยบุค คลที่ ได้ รั บแต่งตัง้ ให้ เ ป็ น
กรรมการในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม มีหน้ าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัท ร่ วม
และบริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ บคุ คลที่ได้ รับแต่งตังนั
้ น้ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนที่จะไปลงมติ
หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงในเรื่ องสาคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท หากเป็ นการ
ดาเนินการโดยบริ ษัทฯ เอง ทังนี
้ ้ การส่งกรรมการบริ ษัทเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมดังกล่าว
เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ ในกรณีเป็ นบริ ษัทย่อย บริ ษัท ฯ กาหนดระเบียบให้ บคุ คลที่ได้ รับแต่งตังจากบริ
้
ษัท ฯ นัน้ ต้ องดูแลให้
บริ ษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่ องการทารายการเกี่ยวโยง การได้ มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรื อการทารายการ
สาคัญอื่นใดของบริ ษัทดังกล่าว ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และใช้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การทารายการข้ างต้ นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษัท ฯ รวมถึงต้ องกากับดูแลให้ มีการจัดเก็บข้ อมูล
และการบันทึกบัญชี ของบริ ษัทย่อยให้ บริ ษัท ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงิ นรวมได้
ทันกาหนดด้ วย
10) นโยบายการควบคุมและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ยง และมีหน้ าที่รับผิดชอบโดยตรงในการ
บริ หารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ ให้
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ซึง่ องค์กรอาจต้ องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนทางธุรกิจที่
อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายของบริ ษัทฯ
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องในทุกด้ านและครอบคลุม
ปั จจัยความเสีย่ งของธุรกิจโดยกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิภายในบริ ษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด ขึ ้น
และระดับความรุ นแรงของผลกระทบโดยมีการกาหนดมาตรการในการป้องกันแก้ ไข การลดความเสี่ยง ระบบ
การรายงานและกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่าเสมอโดยรวมถึงการให้ ความสาคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้ า
บริ ษัทฯ ได้ อธิบายและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยความเสีย่ งที่สาคัญไว้ ในรายงานประจาปี ซึ่งครอบคลุมความ
เสีย่ งในทุก ๆ ด้ าน
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงรับผิดชอบกาหนดนโยบายและ
กรอบการดาเนินงานบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท (Risk Management Framework) รวมถึงกาหนดบทบาทและ
ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริ หาร โดยกากับดูแลและสนับสนุนให้ การบริ หารความเสี่ยงประสบความสาเร็ จใน
ระดับองค์ กรตลอดจนระดับโครงการ เพิ่มความสาคัญในการพิจารณาที่ม่งุ เน้ นการคานึงถึงความเสี่ยงและ
ประเมินในแต่ละปั จจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ ทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ สอดคล้ องกับทิศทางขององค์กรและส่งเสริ มขีดความสามารถในการบริ หารความเสีย่ งตลอดทัว่ ทังองค์
้ กร
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบัติงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และครอบคลุม
ทุกด้ าน ทัง้ ด้ านบัญชี และการเงิ น การดูแลทรั พย์สิน การปฏิบัติงาน การดาเนินงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้ อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ฝ่ ายตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ประเมินความเสี่ยงและประเมินกิจกรรมควบคุม
ในระดับปฏิบตั ิการภายในองค์กร รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงินและข้ อมูลการบริ หารความเสี่ยงโดย
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
11) จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัท รับผิดชอบในการจัดให้ มีระบบที่ให้ ความมัน่ ใจว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินไป
ในลักษณะที่ถูกต้ องตามกฎหมายและจริ ยธรรมที่ดี และให้ มี การจัดทาแนวทางเกี่ ยวกับจริ ยธรรมธุรกิจหรื อ
จรรยาบรรณและประกาศให้ พนักงานทุกคนทราบโดยทัว่ กัน โดยข้ อปฏิบตั ิทางจริ ยธรรมจะมีการทบทวนเสมอ
ในแง่ของความคาดหวังของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนไป และได้ เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในนโยบายว่าด้ วย
จริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
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คณะกรรมการของบริ ษัท ได้ จดั ทาข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับจริ ยธรรม เพื่อสือ่ สารให้ คณะกรรมการทุกชุด ผู้บริ หาร
และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ

บันทึกประวัตกิ ารแก้ ไข
เลขที่
เอกสาร

ฉบับที่
(แก้ ไข /
ทบทวน)

วันที่

ส่ วนที่แก้ ไข / ทบทวน

OMD
2551/14

1.0

27 ต.ค. 2551

จัดทาใหม่

OMD
2559/10

2.0

29 ธ.ค. 2559

ปรับปรุงทังฉบั
้ บ

OMD
2560/11

3.0

25 ธ.ค. 2560

ทบทวน

เหตุผลที่แก้ ไข / ทบทวน

กาหนด
วันที่ยกเลิก
29 ธ.ค. 2559

เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการ
ของหน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการ
ของหน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั

25 ธ.ค. 2560

-
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ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบและน้ อมรับในการนานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ เป็ นหลักปฏิบัติในการดาเนินงานต่ อไป
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง / หน่วยงาน

ลงลายมือชื่อ

วันที่
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