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1. บทน า 

บรษิทั เก้ามงคล กรุ๊ป จ ากดั (“บรษิทั”) มคีวามเชื่อมัน่ว่า กระบวนการก ากบัดูแลกจิการทีด่จีะช่วยให้ บรษิทั มกีาร
บรหิารจดัการที่มปีระสิทธภิาพและประสทิธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และช่วยยกระดบัผลการด าเนินงานของ
บริษัท สร้างความเชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และช่วยให้บริษัทประสบ
ความส าเรจ็และบรรลุเป้าหมายส าคญัทีสุ่ดของบรษิทั คอื การเพิม่มลูค่าสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึก าหนดนโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการของ บรษิทั เพื่อใชย้ดึถอืเป็นแนวทางและกรอบในการด าเนินงานของบรษิทั ซึ่งสอดคล้องตามแนวทาง
ของหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัจงึมุ่งส่งเสรมิใหก้ารด าเนินกจิการของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามหลกัการการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยครอบคลุม
หลกัการส าคญั ดงันี้ 

2.1 บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กิจการ
อย่างยัง่ยืน 

คณะกรรมการบรษิทัควรเขา้ใจบทบาทและตระหนักถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าทีต่้องก ากบัดูแลให้
องคก์รมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึ 

(1) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
(2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
(3) การตดิตามประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 
(4) ในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื คณะกรรมการบรษิทัควรก ากบัดแูลกจิการใหน้ าไปสู่ผล

ในการก ากบัดแูล (governance outcome) อย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
 
- สามารถแขง่ขนัไดแ้ละมผีลประกอบการทีด่โีดยค านึงถงึผลกระทบในระยะยาว 
- ประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
- เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม 
- สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง 

 
(5) คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีดู่แลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ

ระมดัระวงั (duty of care) และซื่อสตัยสุ์จรติต่อองค์กร (duty of loyalty) และดแูลใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(6) คณะกรรมการบรษิัทควรเขา้ใจขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัทและ
ก าหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าที่และความรบัผดิชอบให้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และฝ่าย
จดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนตดิตามดูแลให้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และฝ่ายจดัการปฏบิตัหิน้าที่
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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2.2 การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

 
(1) คณะกรรมการบริษัทควรก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 

(objectives) เป็นไปเพื่อความยัง่ยนื โดยเป็นวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกบัการสรา้ง
คุณค่าใหก้บัทัง้กจิการ ลูกคา้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีและสงัคมโดยรวม 

(2) คณะกรรมการบริษัทควรก ากับดูแลให้มัน่ใจว่า วตัถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนกลยุทธ์ใน
ระยะเวลา ปานกลางและ/หรอืประจ าปีของกจิการสอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
หลกัของกจิการ โดยมกีารน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสมปลอดภยั 
 

 

2.3 การเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  
 

(1) คณะกรรมการบรษิทัควรรบัผดิชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ทัง้
ในเรื่องขนาดองคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นอสิระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพา
องคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีก่ าหนดไว ้ 

(2) คณะกรรมการบริษัทควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแลให้มั น่ใจว่า
องค์ประกอบ และการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตดัสนิใจ
อย่างมอีสิระ 

(3) คณะกรรมการบรษิทัควรก ากบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมกีระบวนการทีโ่ปร่งใสและ
ชดัเจนเพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการบรษิทัทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีก่ าหนดไว ้

(4) ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัิ คณะกรรมการบรษิัทควรพจิารณา
ใหโ้ครงสรา้ง และอตัราค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบและจงูใจให้คณะกรรมการ
บรษิทัน าพาองคก์รใหด้ าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

(5) คณะกรรมการบรษิัทควรก ากบัดูแลให้กรรมการทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฎิบตัิหน้าทีแ่ละ
จดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ 

(6) คณะกรรมการบริษัทควรก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการ
ด าเนินงานของ บรษิทัย่อยและกจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใ น ร ะ ดั บ ที่
เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจ
ถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 

(7) คณะกรรมการบรษิทัควรจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฎบิตัหิน้าทีป่ระจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั
คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน าไปใช้ส าหรับการ
พฒันาการปฎบิตัหิน้าทีต่่อไป 

(8) คณะกรรมการบรษิัทควรก ากบัดูแลให้คณะกรรมการบรษิัทและกรรมการแต่ละคน มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเกี่ยวกบั บทบาทหน้าที่ ลกัษณะการประกอบธุรกจิและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนใหก้รรมการทุกคนไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้ าหรบัการปฏบิตัิ
หน้าทีก่รรมการอย่างสม ่าเสมอ 
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(9) คณะกรรมการบรษิทัควรดูแลใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ยสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีจ่ าเป็น และมเีลขานุการบรษิทัทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ าเป็น
และเหมาะสมต่อ การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั 

 
2.4 การสรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

 
(1) คณะกรรมการบรษิัทควรด าเนินการให้มัน่ใจว่า มกีารสรรหาและพฒันาประธานเจา้หน้าที่บรหิาร 

และผูบ้รหิาร ระดบัสูงใหม้คีวามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะที่จ าเป็นต่อการขบัเคลื่อน
องคก์รไปสู่เป้าหมาย  

(2) คณะกรรมการบรษิัทควรก ากบัดูแลให้มกีารก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่
เหมาะสม 

(3) คณะกรรมการบรษิัทควรเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธ์ของผู้ถอืหุ้นทีอ่าจมผีลกระทบต่อการ
บรหิารและการด าเนินงานของกจิการ 

(4) คณะกรรมการบรษิัทควรติดตามดูแล การบรหิารและพฒันาบุคลากรให้มจี านวน ความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์และแรงจงูใจทีเ่หมาะสม 

 
2.5 การส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

 
(1) คณะกรรมการบรษิทัควรใหค้วามส าคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมูลค่าแก่ธุรกจิ

ควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

(2) คณะกรรมการบรษิทัควรตดิตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้มและสะทอ้นอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า ทุกฝ่ายของ
องคก์รไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกัและแผนกลยุทธ์  (strategies) ของ
กจิการ 

(3) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพประสทิธผิล โดยค านึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain 
เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

(4) คณะกรรมการบรษิทัควรจดัใหม้กีรอบการก ากบัดูแล และการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระดับ องค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ดูแลให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง 
เพื่อใหก้จิการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการ 

 
2.6 การดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

(1) คณะกรรมการบรษิทัควรก ากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุม
ภายใน ที่จะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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(2) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและอสิระ 

(3) คณะกรรมการบรษิัทควรติดตามดูแลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้
ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการท า ธุรกรรมกับผู้ที่มี
ความสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิทัในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 

(4) คณะกรรมการบรษิทัควรก ากบัดแูลใหม้กีารจดัท านโยบายและแนวปฎบิตัดิา้นการต่อตา้นคอรปัชัน่
ทีช่ดัเจนและสื่อสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กดิการน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

(5) คณะกรรมการบรษิทัควรดแูลใหก้จิการมกีลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและการด าเนินการกรณีมกีาร
ชีเ้บาะแส 

 
2.7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

 
(1) คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบในการดูแลให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการ

เปิดเผย ขอ้มูลส าคญัต่างๆถูกต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนว
ปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) คณะกรรมการบรษิทัควรตดิตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถ
ในการ ช าระหนี้ 

(3) ในภาวะทีก่ิจการประสบปัญหาทางการเงนิ หรอืมแีนวโน้ม จะประสบปัญหาคณะกรรมการบรษิัท
ควรมัน่ใจไดว้่า กจิการมแีผนการแกไ้ขปัญหาหรอืกลไกอื่นทีจ่ะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงนิได ้
ทัง้นี้ ภายใตก้ารค านึงถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

(4) คณะกรรมการบรษิทัควรพจิารณาจดัท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 
(5) คณะกรรมการบรษิทัควรก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้หีน่วยงานหรอืผูร้บัผดิชอบงานนักลงทุน

สมัพนัธ์ที่ท าหน้าที่ในการสื่อสารกบัผู้ถือหุ้นและผู้มส่ีวนได้เสยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิคราะห์ให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกนั และทนัเวลา 

(6) คณะกรรมการบรษิทัควรส่งเสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลู 

 
2.8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

 
(1) คณะกรรมการบรษิทัควรดแูลใหม้ัน่ใจว่า ผูถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทั 
(2) คณะกรรมการบรษิัทควรดูแลให้การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 

โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน 
(3) คณะกรรมการบรษิทัควรดูแลใหก้ารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้

เป็นไปอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 
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 ประกาศ ณ วนัที ่1 พฤศจกิายน 2563 

 บรษิทั เกา้มงคล กรุ๊ป จ ากดั 

 

 

 

 ………………………………………………………. 

 (                                   )  

 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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ทะเบียนควบคมุเอกสาร 

 

 

 

ล าดบั วนัท่ีจดัท า รายละเอียดการด าเนินการ วนัท่ีบงัคบัใช้ 
01 15 ต.ค. 2563 จดัท าเอกสารและขออนุมตัปิระกาศใช ้ 1 พ.ย. 2563 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


