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บทนํา 

ในการดําเนินธุรกิจ ของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย นอกจากจะมีวัตถุประสงค                       

ในการสรางผลกําไรอยางสูงสุดแลว กลุมบริษัทมุงสรางความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ประกอบดวย                 

การมีจุดเดนที่มีลักษณะเฉพาะตัวของการดําเนินธุรกิจ โดยการเปนผูนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมที่มีมาตรฐานที่ดี เขาสูวงการ

กอสราง ประกอบกับปจจัย อ่ืนอีกหลายประการ ซึ่ ง ท่ีผ านมา กลุมบริษัทไดดําเนินการจัดทํา โครงการที่สําคัญตางๆ                        

เพื่อรองรับการเจริญเติบโต ตามนโนบายกระตุนเศรษฐกิจของประเทศท่ีกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต แตสิ่งที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ

อีกประการหนึ่ง คือ การกํากับดูแลกิจการ ซึ่งมีชื่อเรียกอื่น อาทิเชน บรรษัทภิบาล หรือ Corporate Governance หมายถึง                   

การบริหารจัดการบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  

โดยหลักการดังกลาว เปนหลักการสําคัญในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดความพัฒนาที่ยั่งยืนอีกประการหนึ่ง เพ่ือกําหนด

ทิศทางในการทํางาน ใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยมุงหวังใหเกิดประโยชนสูงสุดของกลุมบริษัท                 

และประโยชนสูงสุดของสวนรวมเปนสําคัญ ดังน้ัน การกํากับดูแลแลกิจการที่ดี มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก                   

เพื่อสรางความมั่นใจวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไดปฏิบัติตามเปาหมายในการดําเนินธุรกิจและนโยบายในการกํากับดูแล

กิจการแลว  

คณะกรรมการบริษัท จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการขึ้นมา เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแล              

กิจการที่ดี เพ่ือนําไปสูความเติบโตและความมั่นคงที่ยั่งยืนของธุรกิจ และเปนกลุมบริษัทที่ไดรับความไววางใจจากผูถือหุน ผูลงทุน 

ลูกคา พนักงาน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย นโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุมบริษัท ครอบคลุมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี                

โดยแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้  1) สิทธิของผูถือหุน (Right of Shareholders) 2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน                     

(Equitable Treatment of Shareholders) 3) การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Role of Stakeholders) 4) การเปดเผย

ขอมูล และความโปรงใส (Disclosure and Transparency) และ 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

 นโยบายฉบับนี้ มผีลใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เปนตนไป 

    อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 
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คํานิยาม 

บริษัทฯ   หมายถึง   บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

กลุมบริษัท  หมายถึง   บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

บริษัทยอย  หมายถึง   บริษัทใดๆ ท่ีบริษัทฯ ถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มี 

      สิทธิออกสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น ไมวาจะเปนการถือหุนโดยทาง 

      ตรงหรือทางออม 

กรรมการ   หมายถึง   กรรมการของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนยีริ่ง จํากัด (มหาชน)  

คณะกรรมการบริษัท หมายถึง   คณะกรรมการ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนยีริ่ง จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง   คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนยีริ่ง จํากัด (มหาชน) 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ หมายถึง   ฝายนักลงทุนสัมพันธ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนยีริ่ง จํากัด (มหาชน) 

ฝายตรวจสอบภายใน หมายถึง   สํานักตรวจสอบภายใน บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

ฝายเลขานุการบริษัท  หมายถึง   สํานักเลขานุการบริษัท บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนยีริ่ง จํากัด (มหาชน) 
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1. สิทธิของผูถือหุน 

 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุนในฐานะเจาของบริษัทฯ โดยสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไมวาจะเปนนักลงทุน

รายยอยหรือนักลงทุนสถาบัน ไดใชสิทธิของตนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถือหุน เชน การซื้อขายหรือการโอนหุนการมีสวนแบงในกําไร

ของกิจการ การไดรับขอมูลสารสนเทศของกิจการอยางเพียงพอ ไมวาจะผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เว็บไซตของบริษัทฯ หรือชองทางอ่ืนๆ การเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานประจําป และการออกเสียง

ลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ ที่สําคัญตามที่กฎหมายกําหนด ไมวาจะเปนการแตงตั้งหรือถอดถอน

กรรมการ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี และพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชี การจายหรืองดจายเงินปน

ผล การเพิ่มทุน และออกหลักทรัพยใหม ตลอดจนการซักถาม หรือแสดงความเห็นในเรื่องตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทไดรายงานให

ทราบหรือไดขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน เปนตน 

 การจัดการประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี และบริษัทฯ                   

อาจจัดการประชุมผูถือหุนคราวอ่ืน ซึ่งเรียกวาการประชุมวิสามัญ เพิ่มเติมตามความจําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมี                 

สํานักเลขานุการบริษัท ในการปฏิบัติตามนโยบายที่ จะเรียกและจัดการประชุมผูถือหุนให เปนไปตามกฎหมายและ                              

หลักบรรษัทภิบาลที่ดีในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะจัดใหมีที่ปรึกษากฎหมายทําหนาที่เปนผูใหความเห็นทางกฎหมายและเปน

พยานในการตรวจนับการลงคะแนนตลอดการประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยสงตัวแทนเขารวมเปน

พยานในการตรวจนับการลงคะแนน ในกรณีท่ีมีการเสนอวาระเก่ียวกับธุรกรรมท่ีซับซอนและเขาใจยากตอที่ประชุมผูถือหุน          

บริษัทฯ จะจัดใหมีท้ังที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย เพ่ือตอบคําถามและชี้แจงในที่ประชุม สําหรับการประชุมสามัญ                

ผูถือหุนประจําป ซึ่งพิจารณาอนุมัติงบการเงนิ บริษัทฯ จะจัดใหผูสอบบัญชีเขารวมการประชุมทุกครั้ง 

 การสงหนังสือเชิญประชุมและการอํานวยความสะดวกแกผูถอืหุน 

บริษัทฯ ไดมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯ 

เปนผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน ท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ หนังสือเชิญประชุม จะระบุสถานที่ วัน               

และเวลาการประชุม วาระการประชุม วัตถุประสงค และเหตุผลของแตละวาระที่เสนอ พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

ตลอดจนขอมูลประกอบการประชุมตางๆ อยางเพียงพอ เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลลวงหนากอนการประชุม โดยไมมีวาระ

ซอนเรนหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไวในวาระอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวในหนังสือเชิญประชุม เวนแต เปนกรณีจําเปนเรงดวน นอกจากนี้ บริษัท

ฯ ยังไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุม และไดประกาศลง

หนังสือพิมพ การเรียกประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนาเปนเวลา 3 วัน ติดตอกันกอนวันประชุม และบริษัทฯ ยังไดเปดโอกาสใหผูถือ

หุนสงคําถามลวงหนากอนการประชุม 
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บริษัทฯ ไดใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพ่ือเพ่ิมความโปรงใส และอํานวยความสะดวกใหแก

ผูถือหุน โดยเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุม 2 ชั่วโมง และมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยดูแลตอนรับและใหความ

สะดวก ตลอดจนไดจัดเตรียมอากรแสตมปไวสําหรับผูท่ีเขารวมประชุม โดยการรับมอบฉันทะจากผูถือหุน และเพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหแกผูถือหุนที่เปนนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบรายชื่อ ขอมูลและเอกสารประกอบการ

ลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมไดกอนวันประชุมผูถือหุน เพ่ือลดระยะเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลและเอกสารในวันประชมุผู

ถือหุน 

 การดําเนินการระหวางและภายหลังการประชุมผูถือหุน 

กอนการเริ่มประชุม เลขานุการที่ประชุมจะแนะนําคณะกรรมการ คณะผูบริหาร ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษา

กฎหมายตอที่ประชุม และจะแจงใหที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม 

ทั้งนี้ เมื่อมีการใหขอมูลตามระเบียบวาระการประชุมแลว ประธานในท่ีประชุมจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็น

และซักถามคําถามเก่ียวกับวาระนั้นๆ อยางเทาเทียมกัน และจะมีการตอบคําถามอยางตรงประเดน็ และใหเวลาอภิปรายในแตละเรือ่ง

ตามความเหมาะสม สําหรับวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการ จะมีการใหผูถือหุนลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวนเพ่ือใหผูถือหุนตรวจสอบได โดยมีการบันทึกมติที่

ประชุมไวอยางชัดเจน พรอมท้ังคะแนนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ตองมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจน

มีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ขอซักถาม และการตอบขอซักถามที่เปนสาระสําคัญและเกี่ยวของกับการประชมุ                ในแตละ

วาระ โดยบริษัทฯ จะแจงรายงานสรุปผลการลงมติผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในวันเดียวกันกับวันประชุม 

หรืออยางชาภายใน 9.00 น. ของวันทําการถัดไป และจะจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุนใหแกตลาดหลักทรัพย  แหงประเทศไทย

ภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพรรายงานการประชุมบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

2. การปฏิบัติตอผูถอืหุนอยางเทาเทียมกัน 

 การเสนอวาระการประชุมและชือ่บุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ 

ตั้งแตการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เปนตนไป บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยใชสิทธิของตนเสนอ

วาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนา เพื่อสงเสริมใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุน

อยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยใหสิทธิผู ถือหุนรายยอยสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเขารับ             

การเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ตามหลักเกณฑที่ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และแจงใหทราบ           

ผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 การมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน 

เ พ่ือรักษาสิทธิใหผู ถือหุนท่ีไมสะดวกเขาประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ ไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                    

ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม และไดมีการระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ตองใชในการมอบฉันทะอยางชัดเจน ซึ่งผูถือหุนสามารถ



 

 
 

4 
 

มอบหมายใหตัวแทนของผูถือหุนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุม ผูถือ

หุนได โดยบริษัทฯ จะมีการแจงในหนังสือเชิญประชุมถึงรายช่ือกรรมการอิสระที่ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะไดอยางนอย 1 ทาน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พรอมทั้งรายละเอียดและข้ันตอนตางๆ บน

เว็บไซตของบริษัทฯ 

 การเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไมเลือกปฏิบัติตอผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่งเปนพิเศษ โดยผูถือหุนมีสิทธิเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ซึ่งเปดเผย         

ตอผูถือหุนและประชาชนอยางเทาเทียมกันผานเว็บไซตของบริษัทฯ www.gel.co.th หรือสามารถติดตอนักลงทุนสัมพันธ            

ของบริษัทฯ ที่โทรศัพท: +66(0)2501-1055 ตอ 775 โทรสาร: +66(0)2501-2468 หรือ E-mail: ir@gel.co.th 

3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ คํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสียและใหความสําคัญกับสิทธิของผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ทุกกลุม โดยไดมีการ

ดูแลใหผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆของบริษัทฯ ไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสม เสมอภาค และเปนธรรมโดยบริษัทฯ เช่ือวาความสัมพันธ

อันดีกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมีความสําคัญตอการพัฒนาอยางยั่งยืนและความสําเร็จในระยะองกลุมบริษัทฯ โดยไดมีการกําหนด

นโยบายเปนลายลักษณอักษรไวในคูมือจริยธรรมซึ่งจัดใหผูบริหารและพนักงานของกลุมบริษัทไดรับทราบและปฏิบัติตาม 

 การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

ผูถือหุน : บริษัทฯ จะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรม มีความมุงมั่นจะสรางความเติบโต เพื่อใหผูถือหุน

ไดรับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากผลการประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งไดปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ตามหลักเกณฑการกํากับดูแล

กิจการที่ดี ในหมวดสิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติตอผู ถือหุนอยางเทาเทียมกัน บริษัทฯไดจัดใหมีเว็บไซตของบริษัทฯ 

www.gel.co.th เพื่อเปนชองทางที่ผูถือหุนหรือผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอหรือรองเรียน ในเรื่องที่อาจทําใหเกิดความเสียหายกับ

บริษัทฯ ได 

 ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัท                          

ที่แสดงไวใน www.sec.or.th หรือเว็บไซตของบริษัท www.gel.co.th 

 ลูกคา : กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติตอคูคาของบริษัทฯอยางเปนธรรม ตั้งอยูบนหลักเกณฑการตัดสินใจ            

โดยเปรียบเทียบเงื่อนไข ราคา คุณภาพ และบริการตางๆ อยางโปรงใส ตรวจสอบได  ทั้ งนี้  เพื่อมุ งหมายที่จะพัฒนา                      

และรักษาสัมพันธภาพที่ย่ังยืน 

 พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญกับพนักงาน เพราะถือวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุ

เปาหมายของบริษัทฯได  บริ ษัทฯไดกํ าหนดนโยบายที่ชัด เจนในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ มีการพัฒนาอบรม 
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ใหความรูอยางทั่วถึงคนละไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอป สําหรับพนักงานที่ไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถของพนักงาน           

ทุกระดับอยางตอเนื่องใหโอกาสกาวหนาในงาน ซึ่งในป 2558 มีการอบรมพัฒนาใหความรูพนักงานเฉลี่ยคนละไมนอยกวา           7.5 

ชั่วโมง  

 บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยการจัดอบรมหลักสูตร

ใหกับคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ดูแล แนะนํา แจงขาวสาร เก่ียวกับความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งการ

ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน เพ่ือใหพนักงานนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง จัดอุปกรณความปลอดภัยที่เหมาะสมกับลักษณะงาน มี

สวัสดิการท่ีดี และสภาพการจางงานท่ีเหมาะสมกับสภาวะตลาด เพื่อใหพนักงานมีจริยธรรมท่ีดี บริษัทฯ ไดจัดพระสงฆท่ีมีความรูมา

บรรยายธรรมใหขอคิดในการดําเนนิชีวิต เปนตน 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน                   

โดยไดเปดเผยขอมูลใหพนักงานไดรับทราบผานทางคูมือพนักงานของบริษัทฯ ใหเปนที่ทราบ 

 บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานเพ่ือเปนการแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ ไดใสใจดูแลพนักงานทุกคนใน

ระยะยาวอยางเปนรูปธรรม 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยคํานึงถึงหลักความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย สิทธิ และ

เสรีภาพสวนบุคคล  และจะไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอพนักงานเพราะความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ 

ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ

ความคิดเห็นทางการเมือง   

 บริษัทฯ จัดใหมีตูรับฟงความคิดเห็นจากพนักงาน หากพนักงานไดพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือสิ่งไมควร ซึ่งจะถูกสงถึง

กรรมการผูจัดการโดยตรง สําหรับการแจงเบาะแสใหกรรมการอิสระ โดยแจงผานทาง E-mail: internal@gel.co.th  เพื่อใหผู

ตองการแจงเบาะแส สามารถติดตอโดยไมผานบริษัทฯ เพ่ือเปนขอมูลใหสอบหาขอเท็จจริงโดยตรง 

 คูคา : บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหลูกคาที่จะไดรับสินคา             

และบริการที่มีคุณภาพ ราคาที่เปนธรรม บริษัทฯไดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากลูกคาเพ่ือนํามาทบทวน ปรับปรุง 

นอกจากนี้บริษัทฯไดทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาอยางสม่ําเสมอ บริษัทฯไดพัฒนาคุณภาพของสินคาและระบบ             

การบริหารงานไดรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001-2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และดูแลใหบริการแกลูกคา    

ทุกรายอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนลูกคาขนาดใหญ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก 

บริษัทฯ มุงมั่นสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคา โดยเนนที่ความเอาใจใสและความรับผิดชอบ ซึ่งมีผลตอ

ความสําเร็จของธุรกิจ โดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินคาและบริการเพื่อสนองความตองการของลูกคาไดอยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ เพ่ือรักษาความสัมพันธที่ดีในระยะยาว โดยบริษัทฯไดมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเพื่อรับฟงความคิดเห็นหรือขอ

รองเรียน และนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานใหดีย่ิงข้ึน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่จะมา

ใหบริการกับลูกคา โดยมีการอบรมและใหความรูความเขาใจกับพนักงานทั้งกอนปฏิบัติงานจริงและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู

ใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุดจากการใหบริการ 
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บริษัทฯ ยังมุงเนนเรื่องความปลอดภัยของลูกคาและมาตรฐานของสินคาเปนหลัก อาทิเชน ไดรับการรับรอง               

ระบบบริหารจัดการดานมาตรฐาน ISO 9001:2008 เปนตน 

 คูแขง :  บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตอคูแขงทางการคาภายใตหลักเกณฑการแขงขันที่ดี เนนการดําเนินธุรกิจ                   

อยางมีจริยธรรม โปรงใส และแขงขันอยางเปนธรรม บริษัทฯ ทําการแขงขันโดยใชคุณภาพของสินคาและการบริการที่เชื่อถือไดเปน

จุดแขงขัน ทําการแขงขันทางการคาอยางสุจริตกับคูแขง บริษัทฯ จะรักษาความสัมพันธอันดีในฐานะผูรวมประกอบการคา 

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทฯไมมีขอพิพาทใดๆในเรื่องท่ีเก่ียวกับคูแขงทางการคา  

 เจาหนี้ : บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามพันธะทางสัญญาตอเจาหนี้การคาและเจาหนี้สถาบันการเงิน โดยแสดงความรับผิดชอบ 

ตอหนี้สินของบริษัทฯ บริษัทฯปฏิบัติตอเจาหนี้อยางเปนธรรม ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯและเจาหนี้มีความสัมพันธ

อันดีตอกันเสมอมา 

 สังคมชุมชนและสิ่งแวดลอม  : บริษัทฯ ไดคํานึงถึงสังคม/ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ   

ในดานตางๆ เพ่ือจะไมเปนการเอาเปรียบตอสังคมสวนรวม บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความรับผิดชอบในการไมใหเกิดมลภาวะ 

ทางเสียง ฝุน ตอชุมชนใกลเคียง จัดหนวยงานเฉพาะเพ่ือดูแลสิ่งแวดลอมอยางใกลชิด มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและบริษัทฯ  

มีโครงการฝกอบรมพนักงานทุกคนในองคกรเพื่อปลุกจิตสํานึกเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีนโยบายการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอมโดยบริษัทฯมีมาตรการในการกําหนดระเบียบ

กฎเกณฑใหบริษัทฯตองปฏิบัติในการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกนอกบริเวณโรงงาน รวมถึงตองปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และบทบัญญัติเทศบาลตําบลบางกะดี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ. 2548 

บริ ษัทฯ จึ งได กําหนดนโยบายการใชพลั งงานอยางคุมคาและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่ อปลูกฝ ง                        

และสรางจิตสํานึกใหกับพนักงานในการลดการใชพลังงานที่ไมจําเปน ตลอดจนการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งน้ี

บริษัทฯ ไดสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานทุกระดับไดมีสวนรวมในเรื่องดังกลาวอยางจริงจัง โดยไดกําหนดแนวปฏิบัติไว ดังน้ี 

บริษัทฯ มีการตั้งเปาหมาย ควบคุมและประเมินผลการใชวัตถุดิบในการผลิตสินคาของบริษัทฯ รวมถึงปริมาณของเสีย       

ที่เกิดขึ้นจากการผลิตขางตน ดวยการตั้ง KPI นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรณรงคสรางสํานึกการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เชน 

- ในชวงพักกลางวันหรือกรณีอื่นใดที่ไมมีความจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรในการทํางานพนักงานตองปดเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของทุกครั้งเพ่ือประหยัดและลดการใชไฟฟา 

- พนักงานตองปดระบบไฟฟาแสงสวางที่ไมจําเปนทุกครั้งในชวงพักเที่ยงและหลังเลิกงาน 

- บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานใชน้ําอยางประหยัด โดยปดทกุครั้งหลังใชงาน 

- พนักงานตองใชกระดาษใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยหากมีกระดาษที่ยังอยูในสภาพดีและใชไปเพียงดานเดียว พนักงาน

ตองนํากระดาษที่ใชไปเพียงดานเดียวกลับมาใชใหมเพ่ือประหยัดและลดการใชกระดาษ 
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บริษัทฯ ไดคํานึงถึงคุณคาและความสําคัญในการทําประโยชนตอสังคม และสังคมโดยรอบโรงงานไดใหการพัฒนาปรับปรุง

หองเรียน สนับสนุนเครื่องกีฬา ใหทุนการศึกษา รวมกิจกรรมวันเด็กและรวมกิจกรรมของวัดบริเวณใกลเคียงตามเทศกาลทางศาสนา

ที่สําคัญ พนักงานของบริษัทฯ ไดรวมกันบริจาคโลหิตใหแกสภากาชาดปละ 1 ครั้ง อยางสม่ําเสมอทุกป 

จรรยาบรรณ 

บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจมาตั้งแตป 2505 ซึ่งเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของวงการธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ               

จึงใหความสําคัญในเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจท่ีแสดงถึงความซื่อสัตย สุจริต ความนาเชื่อถือตอผูมีสวนไดเสียภายในบริษัทฯ 

ไดมีการจัดกิจกรรม โดยผูบริหารจะสื่อสารในเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจและจริยธรรมที่พนักงานควรมีตอบริษัทฯ ตอคูคา คูแขง  

พนักงานดวยกัน ใหพนักงานรับทราบโดยสม่ําเสมอ  

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเจตนารมณที่แนวแนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยไดกําหนดแนวปฏิบัติและ

ประกาศนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเปนลายลักษณอักษรเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผูบริหารและ

พนักงานมีหนาที่ชวยกันสอดสองดูแลใหเปนองคกรท่ีปลอดการคอรรัปชั่น ซึ่งบริษัทฯ ใหความสําคัญและสนับสนุนนโยบายการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางตอเนื่อง  

นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทฯ มีนโยบายเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจของกลุมบริษัท ซึ่งเปนนโยบายท่ีสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี           

ของกลุมบริษัท ดังน้ี 

การเคารพและไมลวงละเมิดตอสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย        

โดยปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล โดยไม

แบงแยกถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดที่มิไดเก่ียวของโดยตรงกับ

การปฏิบัติงาน รวมทั้งใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 การขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายที่จะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใชโอกาสจากการเปนกรรมการ 

เปนผูบริหาร และพนักงาน แสวงหาประโยชนสวนตน ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับขอตกลงทางการคาที่

มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ในการทําธุรกรรมระหวางบริษัทหรือบริษัทยอย  กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ  

ในกรณีที่เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และ

เปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางเครงครัด 
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บริษัทฯ ไดกําหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน

สวนตน หรือทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไมใหใชขอมูลภายใน เพ่ือประโยชนของตนในการซื้อขายหุน

ของบริษัทฯ หรือใหขอมูลแกบุคคลอ่ืน 

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น : บริษัทฯ ไดเขารวมคําประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการ

ตอตานทุจริตกับภาคธุรกิจเอกชนชั้นนําของประเทศไทย และไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การตอตานการทุจริต เพ่ือแสดงเจตนารมณวาบริษัทฯ จะดําเนินงานตามกรอบและข้ันตอนซึ่งเปนไปตามหลักการสากล  

การปฏิบัติตามจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ สะทอนใหเห็นไดจากแนวทางตอลูกคา พนักงาน และคูคา คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายดานการตอตานทุจริต

คอรรัปชั่นไวเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเปนแนวปฏิบัติที่อยางชัดเจนปรากฎในคูมือจริยธรรมสําหรับพนักงานในบริษัทฯ รวมถึงได

สรางกระบวนการตระหนักรูรวมกัน สรางความเขาใจตอการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญในการบริหารจัดการภายใต 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพนักงานทุกคนจะตองยึดถือปฏิบัติตามคูมือจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังแนวทางในการ

ปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ดวยการสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและคูคาทําธุรกิจดวยความโปรงใสและนาเช่ือถือ 

การไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ : บริษัทฯ มีนโยบายมุงเนนท่ีจะไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือ

ลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืน ซึ่งบริษัทฯถือเปนนโยบายสําคัญที่กรรมการผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด และ

กําหนดใหมีการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเมิดสิทธิ์ในซอฟตแวรคอมพิวเตอร โดยไดแจงใหพนักงานในองคกรบริษัทฯ ไดรับทราบ 

โดยจะไมทําซ้ํา ดัดแปลง หรือ เผยแพรตอสาธารณชน ซึ่งทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธ์ิของบุคคลอื่นอันถือเปนการฝาฝนตอ

บทบัญญัติของกฎหมายโดยเด็ดขาด  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร : บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

โดยกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร เพ่ือปองกันและลดโอกาสท่ีขอมูลสําคัญหรือความลับถูกเผยแพรออกไป

ภายนอกโดยเจตนาหรือโดยความประมาท  

การแจงเรื่องรองเรียน 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางที่ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถติดตอหรือรองเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิโดยสามารถติดตอหรือ

รองเรียนในเรื่องตางๆ กับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงผานฝายนักลงทุนสัมพันธ 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ : โทรศัพท: 66(0)2501-2020  

    โทรสาร:   66(0)2501-2134 

     E-mail:    ir@gel.co.th 

หรือทางไปรษณียไปยังฝายนักลงทุนสัมพันธตามที่อยูของบริษัทฯ 
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หรือติดตอหรือรองเรียนในเรื่องตาง ๆ กับคณะกรรมการตรวจสอบไดโดยตรงผานสํานักตรวจสอบภายใน 

สํานักตรวจสอบภายใน : โทรศัพท: 66(0)2501-2020 ตอ 453 

    โทรสาร:   66(0)2501-2134 

     E-mail: internal@gel.co.th 

    หรือทางไปรษณียไปยังสํานักตรวจสอบภายในตามท่ีอยูของบริษัทฯ 

มาตรการการแจงเบาะแสและกลไกคุมครองผูแจงเบาะแส 

บริษัทฯ จัดใหมีชองทางรับเรื่องรองเรียนของทั้งจากบุคคลภายนอกและพนักงาน กระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับ          

ขอรองเรียน อีกทั้งยังไดกําหนดมาตรการคุมครองและรักษาความลับของผูรองเรียน ดังน้ี 

1. การแจงเบาะแส 

บริษัทฯ จัดใหมีชองทางในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนในกรณีที่สงสัยวาจะมีการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ       ของ

บริษัทฯ การกระทําผิดกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมที่สอถึงการทุจริต การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกัน ผานชองทางดังน้ี 

(1) ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาที่ตนเองไววางใจในทกุระดับ 

(2) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี    

(3) ทางจดหมาย 

ประธานเจาหนาที่บริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 44/2 หมูที่ 2 ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทมุธานี 12000 

(4) ทาง E-mail โดยสงมาที่ gel@gel.co.th 

(5) เว็บไซตบริษัท www.gel.co.th 

2. กระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับขอรองเรียน 

เมื่อบริษัทฯ ไดรับเบาะแสหรือขอรองเรียนมาแลว บริษัทฯ จะดําเนินการรวบรวมขอมูลประมวลผลตรวจสอบและกําหนด

มาตรการในการดําเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหายใหแกผูที่ไดรับผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเดือดรอนเสียหาย โดยรวมทั้งหมด 

หลังจากผูที่ทําหนาที่รับผิดชอบเรื่องดังกลาวมีหนาที่ติดตามผลการดําเนินการและรายงานผลใหผูรับแจงเบาะแส/ขอรองเรียน  

ผูแจงเบาะแส/รองเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ตอกรรมการผูจัดการ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ แลวแตกรณี 

3. มาตรการคุมครอง 

เ พ่ือเปนการคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแส/ขอรองเรียนหรือผูที่ ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง              

บริษัทฯ จะไมเปดเผยชื่อ สกุล ที่อยู ภาพ หรือขอมูลอื่นใดของผูแจงเบาะแส/ขอรองเรียนหรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง รวมไปถึงกําหนดมาตรการคุมครองในกรณีที่ผูนั้นเห็นวาตนอาจไดรับความไมปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดรอน

เสียหาย ทั้งน้ี ผูไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเปนธรรม 
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ทั้งน้ี บุคคลที่บริษัทฯตรวจสอบแลวพบวาไดกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายตอตานคอรรัปชั่น จะไดรับ              การ

พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดหรือไดรับโทษตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เปนการเงินและไมใชการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการเปดเผยสารสนเทศทั้งที่เปนสารสนเทศทางการเงิน และที่ไมใชการเงินอยางครบถวน 

เพียงพอ เช่ือถือได และทันเวลา เพ่ือใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งจัดทําและ

ปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของบริษัทฯ ใหมีความครบถวนอยางสม่ําเสมอและรวดเร็วทันเหตุการณ โดยสารสนเทศของบริษัทฯ 

จะตองจัดทําขึ้นอยางรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกตอง และโปรงใส ดวยภาษาที่กระชับและเขาใจงาย 

 นักลงทุนสัมพันธ 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับฝายนักลงทุนสัมพันธเปนอยางมาก โดยจุดประสงคของฝายลงทุนสัมพันธ คือการสราง และ

คงไวซึ่งการสื่อสารที่ถูกตอง เกี่ยวเนื่อง สม่ําเสมอ และทันตอเวลากับผูถือหุนและผูที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ในรูปแบบตางๆ เชน 

คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงาน (MD&A) ขาวสารตางๆของบริษัทโดยมีการนําเสนอผานทางเว็บไซตของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็บไซตของบริษัทฯ รวมท้ังการสงผานทางอีเมล เจาหนาท่ีนักลงทุนสัมพันธจะตองรายงานขึ้นตรงตอ

เลขานุการ และจะตองทํางานอยางใกลชิดกับสมาชิกทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงฝายการเงินและผูบริหารของแตละธุรกิจ นอกจากนี้ 

ยังมีการจัดทําดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานของฝายนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือใหวัตถุประสงคในการดําเนินงานของฝายเปนไปในแนวทาง

เก่ียวกับจุดมุงหมายของบริษัทฯ  

เว็บไซตนับเปนอีกชองทางหนึ่งในการสื่อสารหลักกับนักลงทุน โดยเว็บไซตถือเปนแหลงขอมูลที่สําคัญและถูกออกแบบโดย

ใชหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนหลัก ในสวนของเนื้อหาจะประกอบไปดวยขาวสารตางๆของบริษัทฯ ใหดาวนโหลด (เชน รายงาน

ประจําป แบบ 56-1 งบการเงนิ คําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงาน เอกสารนําเสนอของบริษัทฯ   เปนตน)  

ทั้งนี้ ผูถือหุนและผูที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ หรือมีขอสงสัยและตองการสอบถาม สามารถติดตอมายังที่ฝายนักลงทุน

สัมพันธ 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ    

 เบอรโทรศัพท   66(0)2501-2020 ตอ 775 

E-mail   ir@gel.co.th 

Website   www.gel.co.th 
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 นโยบายเปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญตอสาธารณชน 

บริษัทฯ มีนโยบายเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญตอสาธารณชน อาทิเชน วัตถุประสงคของบริษัทฯ ฐานะการเงินและ          

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โครงสรางองคกรและโครงสรางการถือหุน รายชื่อ ประวัติ และขอมูลการถือหุนของคณะกรรมการและ

ผูบริหาร ปจจัยและนโยบายเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงท่ีสามารถคาดการณได ทั้งที่เก่ียวกับการดําเนินงานและการเงิน นโยบาย

การกํากับดูแล คูมือจริยธรรม หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการในการรายงานทางการเงิน และรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การเปดเผยจํานวนครั้งกรรมการและ

กรรมการชุดยอยแตละทานเขารวมประชุม การเปดเผยหลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมทั้ง

คาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคล ขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ หรือตอการตัดสินใจลงทุน หรือตอ

สิทธิประโยชนของผูถือหุนตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนการเปดเผย

ขอบังคับบริษัทฯ รายงานการประชุมผูถือหุน แบบ 56-1 และรายงานประจําป เพื่อใหนักลงทุนและผูที่เก่ียวของท้ังที่เปนผูถือหุนและ

ผูที่สนใจจะถือหุนในอนาคต ไดใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ตลอดจนผานเว็บไซตของบริษัทฯ 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจะรวมถึงการกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางทางธุรกิจของบริษัทฯ    

การควบคุมดูแลและประเมินการบริหารผานคณะกรรมการชุดยอย โดยมีจุดประสงคเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหผูถือหุนซึ่งการที่จะประสบ

ความสําเร็จในการเพ่ิมมูลคาใหผูถือหุนได คณะกรรมการบริษัทตองมั่นใจวามีการปฏิบัติหนาที่ภายใตกฎหมาย จุดประสงค และ

ขอบังคับบริษัท รวมถึงยังตองตระหนักถึงการกํากับดูแลกิจการ ความขัดแยงทางผลประโยชน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะใหบริษัทฯ เปนองคกรชั้นนําที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลวาเปนบริษัทฯ      

ที่ประสบความสําเร็จมากท่ีสุดแหงหนึ่งในประเทศไทย โดยดําเนนิธุรกิจที่มีความหลากหลาย ดวยการบริหารจัดการที่แข็งแกรง และ

ดวยบุคลากรที่ลวนแตมีความสามารถและมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธ คณะกรรมการบริษัท มีภาวะผูนํา 

วิสัยทัศน มีความอิสระในการตัดสินใจและรับผิดชอบตามหนาที่ในการกํากับดูแลกิจการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนโดยรวม 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบตอผูถือหุนของบริษัทฯ ในการที่จะกํากับดูแลการบริหารงานของฝายบริหารและมี

การแบงแยกหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารไวอยางชัดเจน 

 องคประกอบคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริ ษัท จะตองประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 ทาน แตไม เกิน 9 ทาน และเปน                        

กรรมการอิสระอยางนอย 1/3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตไมนอยกวา 3 ทาน โดยคณะกรรมการบริษัท ไดจัดตั้งคณะกรรมการ

ชุดยอยตางๆ เพื่อบริหารและดําเนินกิจการตางๆของบริษัทฯ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ไดแก คณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกํากับ

ดูแลความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ท้ังนี้  คณะกรรมการตรวจสอบ จะตองประกอบดวย กรรมการอิสระทั้งหมด                   

และมีจํานวนไมนอยกวา 3 ทาน โดยมีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ที่มีความรูและประสบการณ เพื่อทําหนาท่ีในการ              

สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา  

3 ทาน แตไมเกิน 5 ทาน และเปนกรรมการอิสระเปนสวนใหญ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะตองประกอบดวยกรรมการไม

นอยกวา 3 ทาน แตไมเกิน 5 ทาน คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยง จะตองประกอบดวย กรรมการไมนอยกวา 3 ทาน                

แตไมเกิน 5 ทาน และคณะกรรมการบริหาร จะตองประกอบดวย กรรมการบริหารจํานวนไมเกิน 3 ทาน  

สําหรับหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละชุด มีดังตอไปนี้ 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยง 

และคณะกรรมการบริหาร โดยแตละคณะไดมีกําหนดการประชุมลวงหนาเปนรายป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. กํากับดูแลและจัดการใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมายภายใตวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ  

ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน และรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติให

เปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

2. จัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายใน 4  เดือน นับจากวันปดบัญชีสิ้นปของบริษัทฯ  และจัดประชุมวิสามัญ    

ผูถือหุนเมื่อมีความจําเปน   

3. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และในการประชุมตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 50        

ของกรรมการทั้งหมด  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเอาเสียงขางมากเปนมติ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานของที่ประชุม 

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการดําเนินกิจการของบริษัทฯประจําป รวมทั้งดูแลการใชทรัพยากรของ

บริษัทฯ 

5. กําหนดหลักการเก่ียวกับขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ในการทําธุรกรรมระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย

กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวของ 

 “ขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรอง

ทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีฐานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวของ” 

6. พิจารณาอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวตามที่เห็นสมควรภายใตบทบัญญัติของ

กฎหมาย 

7. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการเขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการ

แขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เวนแตจะแจงใหผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 
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8. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย ทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไป

ตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ีอเพ่ิมมูลคาสูงสุดใหแกบริษัทฯ และผูถือหุน โดยใหพิจารณาทบทวน

วิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัทฯ อยางนอยทุก ๆ กําป 

9. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ รวมทั้งผลงานและ                   

ผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณและพิจารณาแนวโนมในชวงถัดไป 

10. ประเมินผลงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอและดูแลระบบกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม 

โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูดูแลอยางมีประสิทธิภาพ 

11. ดําเนินการใหฝายบริหารจัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงนิ และการสอบบัญชีท่ีเชื่อถือได ตลอดจนดูแลใหมีระบบ

การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม 

12. พิจารณาอนุมัติการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสนิ การลงทุนในธุรกิจใหม และการดําเนินการใดๆ ที่กฎหมายกําหนด เวน

แตเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน 

13. พิจารณา และ/หรือใหความเห็นตอรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ 

ขอกําหนด และระเบียบขอบังคบัที่เก่ียวของตางๆ 

14. ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ 

15. พิจารณาเรื่องตางๆ โดยกําหนดถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม โดยกรรมการตองแจงให

บริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัทฯ หรือถือหุนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ทั้งน้ี 

สําหรับรายงานที่ทํากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  อื่นใดกับ

บริษัทฯ หรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทํารายการในเรื่องนั้น 

16. กํากับดูแลกิจการอยางมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ                

คูมือจริยธรรมของบริษัทฯ  

17. กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอยาง

สม่ําเสมอ และดูแลใหมีการนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปฏิบัติจริง 

18. กําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility : CSR) ตลอดจนดูแลให

มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ชมุชน และสิ่งแวดลอม ดังกลาว 

19. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายการ

ประจําปและครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามนโยบายเรื่องขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

20. มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการได การมอบ

อํานาจแกกรรมการดังกลาวจะตองไมเปนการมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจชวงที่ทําใหกรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการ 
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สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีผลประโยชนในลักษณะอื่นใด ขัดแยงกับผลประโยชน

ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

21. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปในรูปแบบการประเมินท้ังคณะเพ่ือใชเปนกรอบในการ

ทบทวนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

22. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยดูแลระบบบริหาร และระบบควบคุมภายในใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว      

เชน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี และคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยง 

23. จัดใหมีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลใหคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ

ตางๆ 

 

 หนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. ประธานกรรมการในฐานะผูนําของคณะกรรมการบริษัท มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบการกํากับ ติดตาม ดูแล                   

การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานที่กําหนดไว 

2. ประธานกรรมการเปนผูเรยีกประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให                ประธาน

กรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูสงหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง ใหสงคํา

บอกกลาวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน ในคําบอกกลาวนั้น 

ใหระบุสถานท่ี วันเวลา และสภาพแหงกิจการที่ประชุมปรึกษาหารือกันนั้นดวย 

3. เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน             

ในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

4. เปนประธานในการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ และควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และระเบียบ

วาระที่กําหนดไว และเปนผูลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเทากันในที่ประชุมผูถือหุน 

5. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะวาใหเปนหนาที่ของประธานกรรมการ 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 

อาจไดรับการแตงตั้งตอไปไดอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนเห็นวาเหมาะสม 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินถูกตองตามที่ควร ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปและมีการเปดเผย

อยางเพียงพอ 
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2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

และนโยบายการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน ตลอดจน ให

ความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือใหมั่นใจวารายงานดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

 6. จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

- ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

- รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. สอบทานและใหความเห็นตอแผนการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงาน

ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายจัดการผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เก่ียวของมาให

ความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเก่ียวของจําเปน 

8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมี

ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ตอคณะกรรมการ

บริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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- รายงานที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

- การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน 

- การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบทานใดทานหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทํานั้น ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

1. พิจารณาสรรหาผูบริหารระดับสูงซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรรหาจากผูท่ีมีความสามารถทํา

ประโยชนใหบริษัทฯ ไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. นําเสนอนโยบายและหลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทน และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆใหแกกรรมการบริษัทฯ และ

กรรมการในคณะกรรมการยอย 

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ      

จากการแนะนําของกรรมการอื่นในบริษัทฯ การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการโดยผูถือหุนของบริษัทฯ หรือการ

สรรหาโดยกระบวนการอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม 

4. พิจารณาและใหความเห็นในเรื่องโครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ อันไดแก ขนาดและองคประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ที่ควรจะเปนเมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับขนาดและองคประกอบของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในปจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเปนอิสระของกรรมการอิสระแตละคน เพื่อปรับเปลี่ยนองคประกอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของบริษัทฯ 

5. กําหนดวิธีและหลักเกณฑในการสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ โดยพิจารณาจาก 

- คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับยุทธศาสตรของบริษัทฯ และเปนไปตามโครงสรางขนาด และองคประกอบของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดไว ตลอดจนความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการบริษัทฯ 

และคุณสมบัติของกรรมการท่ีจําเปนและยังขาดอยูในคณะกรรมการบริษัทฯ  

- ความเหมาะสมของความรู ประสบการณ ความเช่ียวชาญ การอุทิศเวลา ของกรรมการรวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย

หรือขอกําหนดของหนวยงานราชการ 

6. สรรหาผูมาดํารงตําแหนงกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติท่ีกําหนดไว 
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- ในกรณีที่กรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ ใหความเห็นชอบและนําเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง 

- ในกรณีที่มีกรรมการพนจากตําแหนงโดยเหตุอื่นใด (นอกจากการออกจากตําแหนงตามวาระ) เพ่ือใหคณะกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลง 

-  ในกรณี ท่ีต องแต งตั้ งกรรมการ ใหม เ พ่ิม เติม  เพื่ อ ให สอดคลองกับ โครงสร างคณะกรรมการบริ ษัทฯ                            

เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯใหความเห็นชอบและนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง 

 7. พิจารณาโครงสราง จํานวน รูปแบบ และหลักเกณฑการจายคาตอบแทนทุกประเภท ทั้งท่ีเปนตัวเงิน และมิใชตัวเงินท่ี

เหมาะสม ใหแก ประธานกรรมการ กรรมการบริษัทฯ และสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอย โดยทบทวนความเหมาะสมของ

หลักเกณฑที่ใชอยูในปจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับขอมูลการจายคาตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท

ฯ และบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีมูลคาตลาด (Market Capitalization) ใกลเคียงกับบริษัทฯ เพื่อ

จูงใจและรักษาไวซึ่งกรรมการท่ีมีคุณประโยชนกับบริษัทฯ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหความเห็นชอบและนําเสนอ

ตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 8. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขตางๆ เก่ียวกับการเสนอขายหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนหรือหลักทรัพยอื่น 

ใหแกกรรมการและพนักงาน เพื่อจูงใจใหกรรมการและพนักงานปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุนระยะยาว 

และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไดอยางแทจริง ภายใตเกณฑที่เปนธรรมตอผูถือหุน 

 9. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน 

10. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เก่ียวของกับการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย และ

ปฏิบัติการใดๆ ตามที่กําหนดโดยกฎหมายหรือขอกําหนดของหนวยงานราชการ 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

1. พิจารณา กําหนด ทบทวน และปรับปรุง นโยบาย คูมือ และแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ด ีจริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน ในลักษณะที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติสากล เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ ตลอดจนกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย คูมือ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงานดังกลาว 

2. พิจารณา กําหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) เ พ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ตลอดจนดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย               

ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมดังกลาว 

3. พิจารณา กําหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการตอตานทุจริตและติดสินบน                

(Anti-corruption and Bribery) เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย     

และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานทุจริตและติดสินบนดังกลาว 
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4. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน 

5. ปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่กําหนดโดยกฎหมาย

หรือขอกําหนดของหนวยงานราชการ 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีประจําป  และรายงานผลการประเมิน                       

ตอคณะกรรมการบริษัท 

 7. แตงตั้งคณะทํางาน เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานตางๆ ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนแตงตั้ง             

ที่ปรึกษาอิสระท่ีมี ความรู ความเชี่ยวชาญ เพ่ือใหคําปรึกษาและใหคําแนะนํา ตลอดจนชวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยง 

1. กําหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองคกร 

2. กํากับดูแลและสนับสนุนใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงองคกร สอดคลองกับกลยุทธและเปาหมาย 

ทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. ใหขอเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยง ตอคณะทํางานการบริหารความเสี่ยง             

เพ่ือนําไปดําเนินการ 

4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคกร และใหขอคิดเห็นในความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมท้ังแนวทางกําหนด

มาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง 

5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคกรใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและในกรณีที่มีปจจัยหรือเหตุการณสําคัญ  

ซึ่งอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

6. ประชุมคณะกรรมการอยางนอย ไตรมาสละ 1 ครั้ง      

7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ โครงสรางการบริหาร วัตถุประสงค และเปาหมายระยะยาว ในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ใหสอดคลองและเหมาะสมตอสภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

3. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติไว และ                 

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการโครงการตางๆ ของบริษัทฯและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหนาของ

โครงการ 
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    5. บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองคกร ประเมินความเสี่ยง และวางรูปแบบโครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคกร 

ติดตามและควบคุมความเสี่ยงหลักและปจจัยตางๆ ท่ีอาจจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ และรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัท 

6. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน 

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารประจําป และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัท 

8. แตงตั้งคณะทํางาน เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานตางๆ ของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแตงตั้งท่ีปรึกษาอิสระ           

ที่มีความรูความเช่ียวชาญเพ่ือใหคําปรึกษาและใหคําแนะนํา ตลอดจนชวยเหลือการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหาร 

9. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและปฏิบัติการใดๆ ตามที่กําหนดโดยกฎหมายหรือขอกําหนดของ

หนวยงานราชการ 

หนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร 

ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนตําแหนงทางการบริหารสูงสุดของบริษัทฯ และเปนตําแหนงที่ ไดรับการแตงตั้ง  

โดยคณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ควรจะเปนเจาหนาที่อาวุโสที่ปฏิบัติงานอยูเฉพาะในบริษัท หรือบริษัทยอย หรือบริษัทอื่นๆ  

ที่บริษัทมีสัดสวนการลงทุนสูงอยางมีนัยสําคัญ ตราบเทาที่การดํารงตําแหนงนั้นไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทแตหากเปน

กรณีนอกเหนือจากนี้ ตองไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการบริษัทเสียกอน 

อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาท่ีบริหาร มดีงัตอไปนี้ 

1. ประธานหนาที่บริหารมีหนาที่ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจ เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ 

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน ภายใตกรอบของกฎหมายและขอบเขต

อํานาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด   

2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่ฝายบริหารจัดทํา เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา รวมทั้งควบคุม   

การใชจายงบประมาณประจําปของแตละหนวยงาน 

3. ประธานหนาที่บริหารไดรับมอบอํานาจในการกระทําการใดๆ ที่ปฏิบัติไปตามปกติธุรกิจได 

4. ประธานหนาที่บริหารตองนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในการพัฒนาโครงการใดๆ ที่ไมอยูใน

นโยบายประจําปของบริษัทฯ 

5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของกิจการตอบุคคลภายนอกในกิจกรรมที่เก่ียวของเปนประโยชน          

ตอกิจการ 

6. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆที่จําเปนตอการดําเนินงานของกิจการ 

7. พิจารณาวาจางการปรับเงินเดือน และผลประโยชนตอบแทนตามตําแหนงงาน รวมถึงโบนัสให กับผูบริหาร               

และพนักงานของบริษัทฯ ทุกลําดับข้ัน 
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8. พิจารณาอนุมัติในแผนการปฏิบัติงานของแตละฝายงานและพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงานตางๆ ที่เกินอํานาจสั่งการ

ของฝายงานนั้นๆ 

9. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในแตละคราว 

10. พิจารณาการดําเนินการเก่ียวของกับรายการระหวางกัน ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย      

และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพ่ือเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

11. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําป                

เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

  ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกประธานหนาที่บริหารนั้น จะตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและ

กฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ ในกรณีท่ีการดําเนินการใดท่ีมีหรืออาจจะมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียของประธานหนาที่

บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.) ประธานหนาที่บริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายไมมีอํานาจ

อนุมัติการดําเนินการดังกลาว โดยประธานหนาที่บริหารจะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการ

บริษัทฯ ไดพิจารณาตอไป 

 

  นอกจากนี้ในกรณีที่มีการทํารายการใดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไป           

ซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การทํารายการดังกลาว       

ตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือปฏิบัติการอ่ืนใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวใน

เรื่องนั้นๆดวย เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว 

การแตงตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท 

การแตงตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทจะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดอยูในกฎหมาย และขอบังคับบริษัท 

ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

1. ในการประชุมสามัญประจําป ทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  

ในคณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุด

กับสวน 1 ใน 3 และกรรมการผูพนจากตําแหนงมีสิทธิไดรับเลือกตั้งใหมไดอีก 

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนมีสิทธิแตงตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

 ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่ จะ

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
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3. นอกจากพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนตําแหนงเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม        

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออกหรือศาลมีคําสั่งใหออก 

4. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวตอไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 

2 เดือน 

5. ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียง               

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่

ถือ โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง       

 การสรรหากรรมการใหม 

คณะกรรมการสรรหากําหนดคาตอบแทนจะทําหนาที่ในการสรรหากรรมการใหม โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้ง หรือเพ่ือเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง (แลวแตกรณี) โดยหลักเกณฑในการสรรหา

กรรมการใหมจะคํานึงโครงสรางของกรรมการบริษัท ความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการ (Board Diversity) ความ

เหมาะสมของคณุสมบัติ และทกัษะของกรรมการที่จําเปน  

กระบวนการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ       

จากการแนะนําของกรรมการอื่นในบริษัทฯ การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการโดยผูถือหุนของบริษัทฯ         

การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก การสรรหาจากฐานขอมูลกรรมการ ของหนวยงานตางๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ      

ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม 

คุณสมบัติกรรมการ 

 1. มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

กฎระเบียบขอบังคับบริษัทฯ และหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และในกรณีท่ีเปนการสรร

หาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาของบริษัทฯ บุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯและ

กรณีกรรมการตรวจสอบ จะตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 2. เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

3. มีความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาท่ีกรรมการดวยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและจิตใจ       

ที่สมบูรณ สามารถทุมเทในการทํางานกับบริษัทฯ ไดอยางเต็มที่ 



 

 
 

22 
 

4. มีประวัติการทํางานที่ดี ไมประกอบกิจการหรือเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดใน

หางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ

แขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง ตลอดจนไดปฏิบัติตามกฎหมายที่

เก่ียวของแลว 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ 

  บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนิยาม กรรมการอิสระเขมกวาขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ    

ตลาดทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไวใน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดคลองกับหลักเกณฑของคณะกรรมการตลาดทุน กลาวคือ 

1.  ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระดวย 

2.  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ไดเงินเดือนประจําหรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะได  พน

จากการมีลักษณะดังกลาวแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา            

คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอให

เปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน การทํารายการทางการคาที่เปนปกติ เพื่อประกอบกิจการการเชา หรือใหเชา

อสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณอื่น      

ทํานองเดียวกันกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการ

ใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเคยเปนผูถือหุนรายใหญ   กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไม

เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลว ไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ

คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู

ใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคลใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช กรรมการอิสระ ผูบริหารหรือหุนสวนผูจัดการ

ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้ง 
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7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึน เพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่

เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

8. ไมเปนกรรมการที่ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ          

 บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   

9. กรณีที่กรรมการอิสระดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระในบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยลําดับเดียวกัน      

บริษัทฯ ตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดํารงตําแหนงดังกลาว และคาตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นไดรับในแบบ 56-1 และ

แบบ 56-2 ดวย    

10. ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 คุณสมบัติเพ่ิมเติมกรณีกรรมการตรวจสอบ 

ในกรณีที่เปนกรรมการตรวจสอบ นอกจากจะตองเปนกรรมการอิสระแลว ตองมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทใหเปนกรรมการตรวจสอบ 

2. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนกรรมการ            

ของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

3. มีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมีกรรมการตรวจสอบ

อยางนอย 1 คน มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได 

4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถวนและเหมาะสมตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานราชการ 

ทั้งน้ี เพื่อสงเสริมหลักการกํากับดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอช่ือบุคคล          เพื่อ

เขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปไดตามหลักเกณฑที่ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และแจง

ขาวผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 การประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัท มีกําหนดการประชุมมากกวา 4 ครั้ง ในหนึ่งปบัญชีตามตารางนัดประชุมลวงหนาทั้งปและไดมีการ

จัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหแกกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วันทําการกอนวันประชุม เพ่ือใหกรรมการมีเวลา                

ในการศึกษาขอมูล สําหรับคณะกรรมการชุดยอยตางๆ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยงมีกําหนดการประชุมเปนประจําทุกไตรมาสและเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีมี กําหนดการประชุมเปนประจําทุกเดือนและอาจประชุมเพิ่มเติมตามความจําเปนและเหมาะสม           

นอกจากนี้ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารยังสามารถประชุมกันเองไดตามความเหมาะสมซึง่จะมีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง     ท้ังนี้ 

เพื่อเปดโอกาสใหกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารสามารถอภิปรายปญหาตางๆ ที่มีอยูในความสนใจรวมกันโดยไมมีกรรมการ ที่เปน

ผูบริหารหรือฝายบริหารเขารวมประชุม 
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 กฎบัตรวาดวยคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะจะกําหนดและปฏิบัติตามกฎบัตรท่ีจัดทําเปนลายลักษณอักษร คณะกรรมการชุดยอย     

แตละคณะจะเปนผูวางกรอบเกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอยนั้นๆ 

- เรื่องทั่วไปที่เก่ียวกับคณะกรรมการชุดยอย 

- ความถ่ีและระยะเวลาที่ใชในการประชุม 

ประธานคณะกรรมการชุดยอยจะปรกึษาหารือกับสมาชิกคณะกรรมการชุดยอยนั้นๆ ในการกําหนดความถี่ และระยะเวลาที่

ใชในการประชมุคณะกรรมการชุดยอย นอกจากกฎหมายหรือนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับนี้จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

- วาระการประชุมของคณะกรรมการชุดยอย 

ประธานคณะกรรมการชุดยอยจะปรึกษาหารือกับสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยนั้นๆ กอนท่ีจะกําหนดเปนวาระการ

ประชุม 

- การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่ของสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอย 

ถึงแมวาการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่ของสมาชิกและประธานคณะกรรมการชุดยอยเปนสิ่งที่ควรกระทํา อยางไรก็ดี ไมมี

การกําหนดระยะเวลาที่แนนอนวาเมื่อใดจะตองมีการสับเปลีย่นหนาที่ของสมาชิกคณะกรรมการชุดยอย ทั้งน้ี เนื่องจากคณะกรรมการ

บริษัทตองการใหเกิดความยืดหยุนในการเปลี่ยนแปลงกรรมการคณะตางๆ เพ่ือใหกรรมการคณะตางๆ ไดรับประสบการณและความรู

ที่หลากหลาย 

- รายงานของคณะกรรมการชุดยอยตอคณะกรรมการบริษัท 

ประธานของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ จะจัดทาํรายงานเก่ียวกับกิจกรรมของคณะกรรมการชุดยอยนั้น เพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเปนครั้งคราวตามความสําคัญของแตละเรื่อง 

 การพัฒนาความรูความสามารถของกรรมการ 

 บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหกรรมการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่องและเพียงพอ โดยสนับสนุนใหกรรมการเขา

ฝกอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาตางๆ ที่เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงานของกรรมการ เชน การอบรมที่จัดข้ึนโดย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทฯ ไดจัดใหมีการปฐมนิเทศเพื่อใหกรรมการที่เขารับตําแหนงใน

คณะกรรมการไดรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดยอยๆ รวมทั้งใหขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของ เชน รายงานประจําป นโยบายการกํากับดูแลกิจการและคูมือจริยธรรม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีคูมือสําหรับกรรมการซึ่งรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการเปนกรรมการบริษัทจด

ทะเบียน เชน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เปนตน 
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 การประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปแบบทั้งคณะ               

เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานระหวางปที่ผานมา เพื่อใหนํามาแกไขและ

เพ่ิมเติมประสิทธิภาพการทํางาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร                   

ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองและรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป 

 นโยบายในการไปดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอื่นของประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทฯ ไดมีการกําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอื่นของประธาน

เจาหนาที่บริหาร ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดวาประธานกรรมการบริหารไมควรไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยอื่นนอกกลุมบริษัท เวนแตในกรณีที่เขาขอยกเวนตามที่กําหนดไว 

 นโยบายในการไปดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอื่นของคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอื่นได แตทั้งนี้ ในการเปนกรรมการ

ดังกลาวตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัท 

สําหรับจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคน สามารถไปดํารงตําแหนงกรรมการไดนั้น คณะกรรมการสนับสนุนใหกรรมการ

พิจารณาจํากัดไวที่จํานวนไมเกิน 5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

 คาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหาร 

ประธานเจาหนาที่บริหารควรไดรับคาตอบแทน ทั้งในลักษณะของคาตอบแทนระยะสั้นและคาตอบแทนระยะยาวระดับ

คาตอบแทนท่ีเปนเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ควรมีความสอดคลองกับผลการดําเนนิงาน

ของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหากรรมการ เปนผูติดตามและประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารเปนประจําทุกป เพ่ือนําไปใชในการพิจารณาทบทวนและกําหนดคาตอบแทนของประธาน

เจาหนาที่บริหาร โดยใชบรรทัดฐานท่ีไดตกลงกันลวงหนากับประธานเจาหนาที่บริหารตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลการ

ปฏิบัติงานดานการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวการพัฒนาผูบริหาร  

เปนตน และกรรมการอาวุโสที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการเปนผูสื่อสารผลการพิจารณาใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบ 
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 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการจากขนาดธุรกิจ                  

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยไดเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีมูลคาตลาด

ในขนาดที่ใกลเคียงกับบริษัทฯ และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประจําทุกป 

 

 ความสัมพันธของคณะกรรมการบริษัทที่มีตอฝายจัดการ 

การเขารวมประชุมของผู ท่ีมิใชกรรมการบริษัทในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการบริษัทยินดีใหสมาชิกอาวุโสของฝายจัดการของบริษัท เขารวมฟงการประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดยอยได เพราะบุคคลดังกลาวสามารถที่จะใหขอมูลเบื้องลึกเพ่ิมเติมแกเรื่องท่ีประชุมกําลังอภิปรายหรือหารือได 

เนื่องจากเปนสิ่งท่ีบุคคลเหลานั้นมีความเก่ียวของหรือมีความรูเปนการสวนตัวอยูดวย 

 การรับรูขอมูลบริษัทของคณะกรรมการบริษัทจากฝายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทสามารถขอทราบขอมูลจากสมาชิกของฝายจัดการ รวมทั้งเอกสารและบันทึกของบริษัทไดอยางไมมี

ขอจํากัด คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะสามารถขอขอมูลจากฝายจัดการ รวมทั้งเอกสารและบันทึกของบริษัทเพ่ือการปฏิบัติหนาที่

ของกรรมการ โดยกรรมการบริษัทควรแจงใหประธานเจาหนาที่บริหารและฝายจัดการที่เกี่ยวของทราบลวงหนาถึงการติดตอใดๆ กับ

ฝายจัดการในเรื่องที่เกี่ยวของกับธุรกิจหรือกิจการของบริษัท เพราะกรรมการบริษัททุกคนทราบดีวากรรมการบริษัท มีหนาที่ในการ

เก็บรักษาขอมูลเก่ียวกับธุรกิจและกิจการของบริษัทไวเปนความลับอยูแลว 

 คณะกรรมการบริษัทและท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ มีอํานาจและดลุพินิจที่จะวาจางท่ีปรึกษาภายนอกไดหลังจากที่

ไดหารือกับฝายจัดการ โดยบริษัทจะเปนผูออกคาใชจายดังกลาว 

 เลขานุการบริษัท 

 เลขานุการบริษัทมีหนาที่ในการดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ เพ่ือใหเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ดังน้ี 

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของกับ    

บริษัทฯ รวมท้ังการติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
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2. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ        

หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

3. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกํากับดูแลอ่ืนที่เก่ียวของ ตลอดจนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

4. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสีย 

ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. เก็บรักษาสําเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการหรือผูบริหาร 

6. ใหคําแนะนําแกกรรมการเก่ียวกับขอกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี       

การดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ                 

ที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

7. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด หรือที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายในและความขัดแยงทางผลประโยชน 

  บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคญัในการกํากับการดูแลการใชขอมูลภายในใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดย

ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความซือ่สัตยสุจรติในการดําเนินกิจการ และเพื่อใหผูถือหุนของบริษัทฯ ไดรับขาวสารที่เทาเทียมกันบริษัทฯ 

จึงไดกําหนดนโยบายในการเปดเผยขอมูล รายงานทางการเงิน และการดําเนินงานโดยสรุปสาระสําคญัได ดังน้ี 

  1. เปดเผยสารสนเทศทางการเงินและที่เก่ียวกับธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัทฯ ใหถูกตอง ครบถวน เพียงพอ 

เชื่อถือได  ทันเวลา และสม่ําเสมอ ใหกับผูถือหุน ผูลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพยและบุคคลทั่วไป บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ ที่เก่ียวของกับการเปดเผยขอมูล อยางเครงครัด กรรมการและผูบริหาร เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพยตองจัดทํา

รายงานการถือหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2551 รายงานการเปลี่ยนแปลงการ

ถือหลักทรัพยตามแบบภายในเวลาที่กําหนด 

  2. ในการดูแลการใชขอมูลภายในเปนความรับผิดชอบของกรรมการผูบรหิารและพนักงานที่จะตองไมเปดเผยขอมูลภายในที่

มีสาระสําคัญ ซึ่งจะกระทบตอธุรกิจและราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ และยังไมเปดเผยตอสาธารณชน และจะไมใชโอกาสหรือขอมูลที่

ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ในการหาประโยชนสวนตนหรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น   

3. การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และในเรื่องการทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง บริษัทฯ ไดมีการ

กําหนดการปองกันโดยการจํากัดใหรับรูขอมูลเฉพาะกรรมการและผูบริหารระดับสูงท่ีเกี่ยวของเทานั้น รวมทั้งหามกรรมการและ

ผูบริหารซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน กอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป                

และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปดเผยงบการเงนิดังกลาว  
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  การกระทําฝาฝนใดๆ อันเปนเหตุใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ ถือวาเปนการปฏิบัติ

ขัดกับนโยบายและจริยธรรมของธุรกิจ ตองมีโทษทางวินัยอยางรายแรงและยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  

 การควบคุมภายใน  (Internal Control) 

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะสงเสริมและนําพาบริษัทฯ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของกิจการโดยเฉพาะในเรื่องที่

เ ก่ียวเนื่องกับ 1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 2) ความนาเชื่อถือในการรายงานทางการเงิน และ                          

3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุนตลอดจนผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ของ

บริษัทฯ ไดเปนอยางดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการมีระบบการควบคุมภายในที่มาอยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท 

ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือการ

สรางระบบการควบคุมภายในที่ดีในดานตางๆ อันไดแก การควบคุมภายในองคกร(Control Environment) การประเมินความเสี่ยง 

(Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & 

Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 

บริษัทฯ มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ และเปาหมายระยะยาวไวอยางชัดเจน            

และประกาศใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานใหกับพนักงานทุกคน ตลอดจนมีการกําหนดโครงสราง

องคกร สายการบังคบับัญชา อํานาจอนุมัติ และระเบียบปฏิบัติงานดานตางๆ ที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝาย

งานอยางชัดเจน ตลอดจนนโยบายเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่อาจมีความขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ เพื่อเปนแนวทาง

สําหรับผูบริหารและพนักงานในการปฏิบัติตนและปองกันไมใหเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงกับผลประโยชนท่ีดีท่ีสุดของกิจการ

และผูถือหุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และคูมือ

จริยธรรม (Code of Conduct) สําหรับกลุมบริษัทข้ึน เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานของกลุมบรษัิทใหเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่

ของตนอยางซื่อตรงและรักษาไวซึ่งจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยคูมือจริยธรรมประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบาย การ

กํากับดูแลกิจการ นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายเก่ียวกับบุคลากรในดานผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนา

บุคลากร ตลอดจนนโยบายตอตานการทุจริตและติดสินบน และนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม ฯลฯ   

ทั้งน้ี มีการกําหนดบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝาฝนขอกําหนดหรือนโยบายตางๆ 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงตางๆ ที่มีผลกระทบตอกลุมบริษัท ทั้งที่เปนปจจัยภายในและภายนอกใหมีความ

เสี่ยงที่เหลืออยูในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได การบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการจัดทําแผนธุรกิจ (Business Plan) 

ประจําป เพ่ือใหการกําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงนั้นสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย และแผนกลยุทธตางๆ ของกลุม
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บริษัท ทั้งนี้ ผูบริหารและพนักงานทุกคนในกลุมบริษัทเปนเจาของความเสี่ยง และมีหนาที่ในการประเมินความเสี่ยงของแตละ

หนวยงาน และประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู และนําเสนอแผนและวิธีการในการลดความเสี่ยงเพิ่มเติม 

หากมาตรการที่มีอยูไมเพียงพอ คณะทํางานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากทุกธุรกิจในกลุมบริษัทจะทําหนาที่

รวบรวมความเสี่ยงของแตละหนวยงานและประเมินความเสี่ยงของกลุมบริษัท รวมถึงสนับสนุนการดําเนินการตามกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงและรายงานตอคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส และตอคณะกรรมการบริษัททุกป โดยกรอบการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบดวยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแก การกําหนดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การายงานความเสี่ยง การควบคุมความ

เสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหาร จะเปนศูนยกลางบริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัทฯ ซึ่งมีบทบาทในการติดตามและควบคุมความ

เสี่ยงหลักและปจจัยตางๆ ท่ีอาจจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท คณะกรรมการบริษัท จะเปนผูดูแลและรับผิดชอบ

ความเสี่ยงจากระดับบนลงลาง โดยมีบทบาทหนาที่ในการ 1) กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง 2) ประเมินความ

เหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ และ 3) ดูแลใหมีการนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในไปปฏิบัติจริง และเพ่ือที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยงนี้ได คณะกรรมการตรวจสอบ จึงมี

บทบาทหนาที่ในการประเมินความพอเพียงของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและใหคําแนะนําตอคณะกรรมการบริษัทและฝาย

บริหาร นอกจากนี้ สํานักงานตรวจสอบภายใน จะทําหนาที่ในการตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง และประเมินความมี

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยางเปนอิสระ 

 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร ในรูปแบบตาง ๆ โดยมีการกําหนดขอบเขต

อํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ มีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการอนุมัติธุรกรรม

ดานการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงาน โดยมีการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาใชในการควบคุมธุรกรรมดานการเงิน  

การจัดซื้อ และการบริหาร เชน Budget, Purchase Requisition (PR), Purchase Order (PO) โดยจะมีการแบงหนาที่ในสวนของ

ผูจัดทําและผูอนุมัติ โดยผูมีอํานาจในการอนุมัติรายการ จะเปนไปตามลําดับขั้นตอนที่ระบุไวในระเบียบอํานาจการอนุมัติของกลุม

บริษัท มีการแบงแยกหนาที่ในแตละฝายงานอยางชัดเจน เพื่อใหการดูแลตรวจสอบสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  

ยังมีคูมือการทํางานซึ่งแตละหนวยงานจะเปนผูจัดทําขึ้นใหเหมาะสมกับลักษณะงานหนาที่ และความรับผิดชอบของหนวยงานของตน 

บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการเขาทําธุรกิจรวมกับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว เวน

แตมีเหตุจําเปนการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเปนไปเพ่ือผลประโยชนที่ดีท่ีสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปนหลัก และใน

กรณีที่มีเหตุเชนวา บริษัทฯ ไดจัดใหมีมาตรการดูแลการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของอยาง

รัดกุมและชัดเจน โดยมีการกําหนดใหการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงนั้น จะตอง

ปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑที่เก่ียวของ และตองเปนไปภายใตเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล หรือเงื่อนไขการคาปกติ หรือราคาตลาด 

และใหพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) ตลอดจนรายงานการระหวางกันตอ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสอบทานเปนรายไตรมาส 
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 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication) 

บริษัทฯ มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหครอบคลุมการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองคกร ระดับการรายงานทางการเงิน 

ระดับหนวยปฏิบัติการ และระดับการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่ใชในการควบคุมเพ่ือใหมั่นใจวามีการ

ติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ผูถือหุน นักลงทุน รวมถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไดรับทราบ

ขอมูลที่สําคัญอยางถูกตอง แมนยํา และครบถวน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีชองทางตางๆ ที่พนักงานหรือบุคคลภายนอก

สามารถแจงเรื่องรองเรียนตางๆ แกคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ผานทางฝาย

ตรวจสอบภายใน internal@gel.co.th หรือฝายนักลงทุนสัมพันธ  ir@gel.co.th  เพื่อรับแจงการกระทําที่ไมถูกตองเก่ียวกับการ

ทุจริตคอรรัปชั่นภายใน  

 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ มีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง เพ่ือใหสอดคลองกับปจจัย

ภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง 

ฝายบริหารมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนวาเปนไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และเปาหมาย

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไดกําหนดไวหรือไม ตลอดจนเสนอแนวทางการปฏิบัติที่จําเปน เพื่อดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่

เหมาะสม และในกรณีมีการตรวจพบขอบกพรองเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่สําคัญ ผูที่เก่ียวของจะตองรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบโดยเรงดวน เพื่อช้ีแจงสาเหตุ เสนอแนะแนวทางแกไข ตลอดจนติดตาม

ความคืบหนาในการแกไขขอบกพรอง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลา    

ที่กําหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยาง

สม่ําเสมอ และเพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงไปตรงมา บริษัทฯ จึงไดกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในขึ้น

ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

  นโยบายการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ 

 บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันการใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนตอตนเองหรือผูอื่นของกรรมการ       

ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ การใชขอมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย เปนการกระทําความผิดตามมาตรา 241          

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดแกไขเพ่ิมเติมประกอบโทษตามมาตรา 296)  ดังน้ี 

 มาตรา  241  ในการซื้อ หรือขายซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหลักทรัพยที่ซื้อขาย  

ในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หามมิใหบุคคลใดทําการซื้อขาย หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอ่ืน ซื้อ หรือ

ขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหลักทรัพยท่ีซื้อขายในศูนยซื้อ

ขายหลักทรัพย ไมวา โดยทางตรงหรือทางออม ในประการท่ีนาจะเปนการเอาเปรียบตอบุคคลภายนอกโดยอาศัยขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยังมิไดเปดเผยตอประชาชน และตนไดลวงรูมาในตําแหนงหรือฐานะเชนนั้น 
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และไมวาการกระทําดังกลาวจะกระทําเพ่ือประโยชนตอตนเอง หรือผูอ่ืน หรือนําขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผยเพ่ือใหผูอ่ืนกระทํา

ดังกลาวโดยตนไดรับประโยชนตอบแทนเพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ บุคคลตามวรรคหนึ่งใหรวมถึง 

1) กรรมการ ผู จัดการ ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน หรือผูสอบบัญชีของบริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียน            

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือบริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

2) ผูถือหลักทรัพยของบริษัทท่ีมีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย หรือบริษัทที่มีหลักทรัพย

ซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยที่ถือหลักทรัพยตามมูลคาท่ีตราไวเกินรอยละหาของทุนจดทะเบียนในกรณีนี้ใหคํานวณมูลคา

หลักทรัพยของผูถือหลักทรัพยโดยนับหลักทรัพยของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของผูถือหลักทรัพยดังกลาว รวมเปน

หลักทรัพยของผูถือหลักทรัพยดวย  

3) เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ หรือกรรมการ ผูจัดการ หรือพนักงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ

ศูนยซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งอยูในตําแหนงหรือฐานะที่สามารถลวงรูขอเท็จจริง อันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของ

หลักทรัพยอันไดจากการปฏิบัติหนาที่  

4) ผูใดซึ่งเกี่ยวของกับหลักทรัพย และหรือการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อ

ขายหลักทรัพย 

มาตรา 296  ผูใดฝาฝนมาตรา 238 มาตรา 239 มาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 243 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสอง

ป หรือปรับเปนเงินไมเกินสองเทาของผลประโยชนที่บุคคลนั้นๆ ไดรับไวหรือพึงจะไดรับเพราะการกระทําฝาฝนดังกลาว แตท้ังนี้

คาปรับดังกลาว ตองไมนอยกวาหาแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายกําหนดหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ของบริษัทตลอดจนผูที่เก่ียวของใชขอมูล

ภายในเพ่ือประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และหามมิใหเปดเผยขอมูลภายในตอบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมีสวน

เก่ียวของกอนที่จะมีการเปดเผยใหประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผานตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ หากผูบริหารหรือพนักงาน

ฝาฝนขอกําหนดในเรื่องการใชขอมูลภายในดังกลาวแลว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลวยัง

เปนการกระทําผิดขอบังคับการทาํงานและมีโทษทางวินัย  

 บริษัทฯ จัดใหมีนโยบายวาดวยการใชขอมูลภายใน โดยมีวัตถุประสงคหลักประการหนึ่งคือเพ่ือปองกันการใชขอมูลภายใน

ของบริษัทในการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใส และปองกันการแสวงหาประโยชนสวนตนของ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จากการใชขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน โดยนโยบายดังกลาวจะ

ครอบคลุมถึงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทดวย โดยมีสาระสําคัญกลาวคือกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงเจาหนาที่ทกุระดับ

ของสํานักเลขานุการบริษัทและฝายนักลงทุนสัมพันธ จัดทําและนําสงรายงานการถือครองหลักทรัพยและการซื้อขายหลักทรัพยของ

บริษัทตอสํานักเลขานุการบริษัท เพ่ือนําสงตอไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัยแลวแตกรณี ภายใน

ระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกําหนดไวทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและใหสํานักเลขานุการบริษัท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส 
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 นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ (รวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) ตองรายงานการเปลี่ยนแปลง

การถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย

ทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดแกไขเพ่ิมเติม) ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย 

ตลอดจนจัดสงสําเนาใหแกสํานักงานเลขานุการบริษัทเพ่ือรวบรวม ทําสรุป และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ  

เปนรายไตรมาส 

 ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเผยแพรนโยบายการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ใหแก พนักงาน ผูบริหาร และกรรมการ 

บริษัทฯ ไวในคูมือของบริษัทฯ 

 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนไวเปนลายลักษณอักษร 

โดยรวบรวมอยูในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเปนหนาที่ของบุคลากรทุกระดับที่

จะพิจารณาแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย สุจริต มีเหตุผล และเปนอิสระภายใน

กรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวนเพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ โดยรวมเปนสําคัญ 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันของบริษัท 

 นโยบายการทํารายการระหวางกันจะตองดําเนินผานการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ             

และคณะกรรมการบริษัทผานการอนุมัติเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน ตามแตกรณี ทั้งนี้ จะมีการดําเนินการตามหลักเกณฑใน

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิ บัติการของบริษัทจดทะเบียนในการราย                          

ที่ เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2548 (ตามที่ ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่  ทจ.21/2551                       

เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ตามท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) ตลอดจนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของกับขอกําหนดในเรื่องการทํารายการเก่ียวโยงกัน

หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือกฎเกณฑท่ีเก่ียวของในขณะนั้น  

นโยบายหรือแนวโนมการทาํรายการระหวางกัน 

 บริษัทฯ อาจมีความจําเปนในการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนในอนาคต หากเกิดกรณีดังกลาว บริษัทฯ จะกําหนดเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป และในราคา

ตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาและเงื่อนไขท่ีใหกับบุคคลภายนอก และจะปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับ

การทํารายการระหวางกัน 

 ทั้งนี้ หากมีการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงในลักษณะอื่น บริษัทฯ จะดําเนนิการใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็น
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เก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการ

ระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะใหผูเชี่ยวชาญอิสระที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็น

เก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรอืผูถือหุนตามแตกรณี และในกรณีที่มีการ

ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเพื่ออนุมัติรายการระหวางกัน ก็จะมีการแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือจัดทํารายงานและให

ความเห็นเกี่ยวกับการเขาทําการรายการตอผูถือหุน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่

ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แบบ 56-1 และรายงานประจําปของบริษัทฯ 

นโยบายเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ 

 เพื่อมิใหเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของกิจการและผูถือหุน และเพื่อดํารงไวซึ่งการกํากับดูแล

กิจการที่ดี คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ ดังน้ี 

- นโยบายในการทําธุรกิจใหม 

บริษัทฯ จะตองนําเสนอรายละเอียดของแผนการเขาทําธุรกิจเหลานั้นตอคณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ

มอบหมายใหดําเนินการ และจัดใหมีการพิจารณาแผนการลงทุนเหลานั้น โดยตองพิจารณาถึงผลตอบแทนและประโยชน                

ที่จะเกิดขึ้นตอบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปนหลกั อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการเขาทําธุรกิจรวมกับกรรมการ ผูบริหาร 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว เวนแตมีเหตุจําเปนหรือเปนการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเปนไปเพ่ือ

ผลประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปนหลัก และบริษัทฯ จะตองดําเนินการตามประกาศและกฎเกณฑที่เก่ียวของ

กับการทํารายการระหวางกัน 

- นโยบายในการถือหุนในบริษัทท่ีบริษัทฯ ลงทุน 

ในการลงทุนตางๆ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะถือหุนดวยตนเอง ยกเวนวาจะมีความจําเปนและเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุด

สําหรับบริษัทฯ หรือผูถือหุนโดยรวม โดยจะตองนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติ และ

บุคคลท่ีมีสวนไดเสียจะตองไมอยูในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ขณะการพิจารณารายการดังกลาวและจะไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

- นโยบายในการใหกูยืมแกบริษัทที่รวมทนุ 

การใหกูยืมไมใชธุรกิจของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีความจําเปนตองใหบริษัทที่รวมทุนกูยืมเงิน เพื่อใหการ

สนับสนุนทางการเงินแกบริษัทที่รวมทุนในลักษณะเงินกูยืมจากผูถือหุน บริษัทฯ จะใหกูตามสัดสวนการลงทุน เวนแตในกรณี มีเหตุ

จําเปนและสมควรตามที่คณะกรรมการบริษัทจะไดพิจารณาอนุมัติเปนแตละกรณีไป อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการให

กูยืมแกกรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และ/หรือ ผูเก่ียวของกลับบุคคลดังกลาว หรือธุรกิจท่ีบริษัทฯ รวมทุน

บุคคลดังกลาว เวนแตเปนการใหกูตามสัดสวนการลงทุน หรือเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับบริษัทฯ หรือผูถือหุนโดยรวมเปน

หลัก และบริษัทฯจะตองดําเนินการตามประกาศและกฎเกณฑที่เก่ียวของกับการทํารายการระหวางกัน รวมถึงหากรายการมีขนาดต่ํา

กวาเกณฑที่จะตองเปดเผย บริษัทฯ จะรายงานการเขาทํารายการใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบดวย 
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- นโยบายในการจัดทําเอกสารที่เปนลายลักษณอักษร 

บริษัทฯ จะตองทําสัญญาตั๋วสัญญาใชเงิน สัญญาเงินกู และ/หรือ สัญญาที่มีการใหความชวยเหลือทางการเงินใหรัดกุมและ

จัดทําเปนลายลักษณอักษรและจัดเก็บหลักฐานใหเรียบรอย ถึงแมวาจะเปนการใหกูยืมแกบริษัทในเครือของบริษัทฯ         

-      นโยบายในการทํารายการเก่ียวโยงที่มีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับวิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปใน

สถานการณเดียวกัน 

 คณะกรรมการอนุมัตินโยบายในหลักการสําหรับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ /บริษัทยอย กับกรรมการ      

ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ที่มีลักษณะเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป และ/หรือ เปนไปตามราคาตลาด ตามขอตกลงทางการคา ใน

ลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการ

ที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ตามมาตรา 89/12 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 สําหรับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันที่ไมไดมีลักษณะเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป และ/หรือ เปนไปตามราคา

ตลาด ใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของหนวยงานที่เก่ียวของ 

นโยบายการจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

 กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ จะตองจัดสงรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเก่ียวของใหกับ บริษัทฯ 

และแจงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยใหเลขานุการบริษัทฯ เปนผูเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ

ผูบริหาร และจัดทําสําเนารายงานการมีสวนไดเสียใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อใชในการตรวจสอบและ

กํากับดูแลดานความขัดแยงทางผลประโยชน 

 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังนี้ 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอย 

 บริษัทฯ จะกําหนดแนวนโยบายในการดําเนินธุรกิจท่ีบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาเปนการสนับสนุนเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายระยะยาวของบริษัทฯ ใหแกบริษัทยอยผานการอนุมัติงบประมาณประจําป และโดยการสงตัวแทนของ

บริษัทฯ ในระดับกรรมการบริหารหรือผูบริหารระดับสูงเขาไปเปนกรรมการในบริษัทยอย เพ่ือกําหนดกลยุทธการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทยอยและติดตามการทํางานของบริษัทยอยวาไดดําเนินไปตามกรอบธุรกิจที่บริษัทฯ ไดกําหนดไวหรือไม ทั้งนี้ กรรมการ  

ในบริษัทยอยที่เปนตัวแทนของบริษัทฯ จะใชดุลยพินิจไปในแนวทางเพื่อประโยชนแกบริษัทฯ และกลุมบริษัทในภาพรวมสําหรับเรื่อง

ที่มีความสําคัญหรือมีนัยตอธุรกิจของบริษัทยอยกรรมการในบริษัทยอยที่เปนตัวแทนของบริษัทฯ จะรายงานความคืบหนาผลการ

ดําเนินงาน หรือเสนอเรื่องนี้เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ แลวแตกรณี นอกจากนี้ 

ฝายบริหารมีหนาที่รายงานฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยหลักตามสายธุรกิจผานการรายงานทางการเงินตอ

คณะกรรมการบริษัทฯเปนประจําทุกไตรมาส 
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นโยบายบริหารงานของบริษัทรวม 

 เมื่อบริษัทฯ ไดเขารวมทุนกับบริษัทอ่ืนแลว บริษัทฯจะสงตวัแทนเขาไปเปนกรรมการในบริษัทรวมนั้นๆ เพื่อเปนการติดตาม

การทํางานของบริษัทรวมวาไดดําเนินงานตามแนวทางที่บริษัทฯ ไดคาดหวังไว 

นโยบาย 

- บริษัทฯ มีความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment) และ

ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจ และการกระทําที่สามารถอธิบายและชี้แจงได (Accountability) 

- บริษัทฯ จัดใหมีการเปดเผยขอมูลดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได (Transparency) 

- บริษัทฯ จัดใหมียึดถือหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณเปนพ้ืนฐานในการประกอบธุรกิจ (Code of  Conduct     

and Code of Ethics) 

- บริษัทฯ สรางความเจริญเติบโตใหกับบริษัทยอยและบริษัทรวม และเพ่ิมคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว 

(Creation of Long Term Value Added) โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนประกอบ ประสานดุลยภาพที่ดี ระหวางความ

แตกตางของผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมและกับบริษัทฯ ดวยความเปนธรรมแกทุกฝาย 

- ในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอาจมีการประมูลงานแขงขันกัน บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไมเขา

แขงขันในธุรกิจหลักซึ่งกันและกัน และจะดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสียของท้ังบริษัทฯ บริษัทยอย หรือ 

บริษัทรวม   

- บริษัทฯ มีความสํานึกรับผิดชอบในภาระหนาที่และปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถ สําหรับการกระทําของตน

ที่มีตอผูมีสวนไดเสียทั้งหลายโดยเฉพาะตอผูถือหุน (Responsibility) 

ดานการบริหาร 

- พิจารณาสงบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเปนตัวแทนของบริษัทฯ ไปเปนกรรมการ และ/หรือผูบริหารใน

บริษัทยอย และบริษัทรวม อยางนอยตามสัดสวนการถือหุน เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแลและควบคุมการดําเนินธุรกิจ  

- รายงานการสงตวัแทนดังกลาวพรอมคุณสมบัติของตัวแทนใหกับคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือรับทราบ 

- กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติท่ีเปนไปตามอํานาจอนุมัติและการดําเนินการ รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลและ

การดําเนินการใดๆ ที่เปนไปตามกฎเกณฑวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล การทํารายการเกี่ยวโยง และ/หรือ    

การไดหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย  

- รายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทยอย และบริษัทรวม ตอคณะกรรมการทุกไตรมาส และในกรณีที่มีเรื่องที่

มีนัยสําคัญของบริษัทฯ ดังกลาว เชน การเพิ่มทุน/ลดทุน การเลิกบริษัท ให นําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ืออนุมัติการดําเนนิการใดๆ  

ทั้งน้ี ในการดําเนินการดังกลาวขางตน บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีอันเปนปจจัยหลกั

ในการเสริมสรางองคกรใหมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และยึดมั่นที่จะดําเนินธุรกิจตามแนวของบรรษัทภิบาล เพื่อสรางกลไกการควบคุม

การดําเนินงานของบริษัทฯ ใหมีความโปรงใส มีความยุติธรรม และเกิดความมั่นใจตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
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 ฝายตรวจสอบภายใน 

ฝายตรวจสอบภายใน ไดทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินขอมูลทั้งท่ีเปนขอมูลทางการเงิน และไมใชขอมูลทางการเงนิอยาง

สม่ําเสมอ รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑภายในตางๆ ขององคกร โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของกฎหมายที่เก่ียวของอยางครบถวน มีการ

กํากับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี สามารถบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงานขององคกร 

 ฝายตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจําป และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ป โดยการจัดทํา

แผนการตรวจสอบเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน และครอบคลุมกระบวนการ

ดําเนินงานขององคกร โดยผานการอนุมัติแผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทํางานของฝายตรวจสอบภายในจะ

ครอบคลุมถึงการทดสอบ สอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานในเรื่องดังตอไปนี้ 

- ความเชื่อถือไดของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐาน และนโยบายดานการบัญชี     

และการเงิน เพื่อใหขอมูลทางบัญชีและการเงินมีความถูกตองเช่ือถือได แผนการจัดองคกร วิธีการและมาตรการตางๆ ท่ีนํามาใชใน

การปองกันทรัพยสินใหปลอดภัยจากการทุจริตผิดพลาดท้ังปวง 

- ความเชื่อถือไดของระบบการควบคุมในดานการบริหารและการปฏิบัติงาน วาไดมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับ

นโยบาย แผนงานท่ีวางไว และเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ และหนวยงานกํากับดูแล 

และระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในดานตางๆ ไดแก การจัดการ การปฏิบัติการ การจัดหา การตลาด        

การบริหาร การเงิน การบัญชี และทรัพยากรบุคคล 

- ความเชื่อถือไดของระบบการควบคุมภายในดานสารสนเทศ สอบทานการควบคุมภายในของโครงสราง ฝายดูแล

ระบบคอมพิวเตอร การเขาถึงขอมูล การเขาสูโปรแกรม การประมวลผล การพัฒนาระบบ การจัดทําขอมูลสํารอง การจัดทําแผนการ

ดําเนินการสํารองกรณีฉุกเฉิน อํานาจการปฏิบัติงานในระบบการจัดทําเอกสารจากระบบ รวมท้ังการเก็บรักษาเอกสาร คูมือ ตลอดจน

ผังระบบงานคอมพิวเตอร 

ฝายตรวจสอบภายในไดมีการรายงานการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส รวมทั้งมีการติดตาม

ผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ท้ังนี้ ฝายตรวจสอบภายในเปนอิสระจากหนวยงานอ่ืนๆ  

ในบริษัทฯ และสามารถเขาถึงขอมูล และทรัพยสินของบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ และสามารถ

เรียกใหผูรับการตรวจสอบใหขอมูล และใหคําชี้แจงในเรื่องที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบใหทําการตรวจสอบได โดย

จะทําหนาที่ในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม ทดสอบสอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในบริษัทฯ ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูกํากับบทบาทหนาที่ นอกจากนั้น ยังสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ ในบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง

ดวยตนเอง ทั้งนี้  เพื่อใหระบบการควบคุมภายในและการดําเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงิน

มีความนาเช่ือถือ การปฏิบัติงานเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของราชการหนวยงานกํากับดูแล และตาม
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มาตรฐาน นโยบาย แผนงาน ขอบังคบั ระเบียบคําสั่ง และประกาศตางๆ ของบริษัทรวมทั้งปกปองทรัพยสินของบริษัทฯ และปองกัน

ความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนกับบริษัทฯ ตลอดจนทําใหเกิดการถายดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสมที่จะใหเกิดความ

เช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่จะบรรลุผลสําเร็จตามเปนหมายที่กําหนดไว 

 ปจจุบันฝายตรวจสอบภายในไดรวมกับฝายบริหารในการสรางระบบการรับขอรองเรียน เพื่อใหพนักงานรวมทั้ง               

ผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ มีชองทางในการแจงเบาะแส ซึ่งระบบดังกลาวจะชวยสงเสริมการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมและพัฒนา   

อยางยั่งยืนมากยิ่งข้ึน โดยฝายตรวจสอบภายในเปนชองทางหนึ่งในการรับขอรองเรียน และประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของกับ 

ขอรองเรียนดังกลาว เพ่ือใหดําเนินการแกไขปญหาและหาแนวทางปองกันเพ่ือไมใหเกิดข้ึน โดยฝายตรวจสอบภายในจะมีการติดตาม

ความคืบหนาของการดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นอกจากนี้ฝายตรวจสอบภายในไดสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนา และอบรมความรูอยางตอเน่ืองทั้งภายในและภายนอก 

เพ่ือใหความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และทักษะดานอื่นๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 

 จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหนโยบายใหบริษัทฯ ดําเนินการประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตและเท่ียงธรรมตาม

หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยไดจัดทําคูมือจริยธรรมธุรกิจและคูมือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเปน

ลายลักษณอักษร ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย 1) วิสัยทัศน ภารกิจ คุณคาที่มุงหวัง กลยุทธ และเปาหมายระยะยาว 2) การกํากับดูแล

กิจการ 3) จรรยาบรรณธุรกิจ 4) พนักงาน และ 5) ความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการทบทวน

คูมือจริยธรรมเปนประจําทุกป และไดติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งไดมีการอบรมทําความเขาใจ

ใหกับผูบริหารและพนักงาน ซึ่งผูบริหารและผูบังคับบัญชามีหนาที่ในการสอดสอง ดูแล และสงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณท่ีกําหนดและประพฤติตนใหเปนแบบอยาง  

การติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติ 

บุคลากรของบริษัทฯทุกคนตองรับทราบและทําความเขาใจจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ เพื่อยึดถือเปนหลักปฏิบัติ               

ในการทํางาน ผูละเวนยอมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม อาจถึงขั้นใหพนจากการเปนพนักงาน และอาจถูก

ดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว ไมอาจกําหนดใหครอบคลุมไดในทุกกรณี หากพนักงานประสบปญหาในการตัดสินใจ

หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มิไดกําหนดไว ใหทานตอบคําถามเก่ียวกับตัวเองกอนในเบื้องตนดังนี้ 

- เปนสิ่งท่ีถูกตองหรือไม 

- เปนที่ยอมรับและสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม 

- เปนการกระทําที่สงผลในทางลบตอความซื่อสัตยหรือชื่อเสียงของบริษัทหรือพนักงานเองหรือไม 
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กรณีไมมั่นใจ หรือไมอาจตัดสินใจไดวาการตัดสินใจของตนนั้นจะถูกตองหรือไม ควรปรึกษาหรือสอบถามผูบังคับบัญชาที่

ตนเองไววางใจในทุกระดับ หรือผูจัดการสํานักประธานกรรมการบริหาร หรือผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ หรือผูตรวจสอบภายใน 

หรือกรรมการ แลวแตกรณี 


