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1. คาํนิยาม  

“บริษัทฯ” บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“กลุม่บริษัทฯ” บริษัทยอ่ย และ บริษัทร่วม ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบริษัท” คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“กรรมการบริษัท” กรรมการบริษัท ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)   

“กรรมการอิสระ”  กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อกําหนดของประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551  

“กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร” กรรมการท่ีดํารงตําแหน่งในฝ่ายจดัการของบริษัทฯ  

“กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร” กรรมการอ่ืนท่ีไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องกบัการบริหารงานประจําของบริษัทฯ   

“คณะกรรมการชดุยอ่ย” คณะกรรมการชดุยอ่ย ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“ผู้บริหาร” ผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยผู้ อํานวยการสายงานขึน้ไป  

 ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และ กลุม่บริษัทฯ  

“ผู้บริหารตามคํานิยาม ประธานกรรมการบริหาร (CEO) หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกตอ่จาก  

ของสํานกังานคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ลงมา ผู้ซึง่ดํารงตําแหน่งเทียบเทา่กบัผู้ ดํารงตําแหน่ง 

กํากบัหลกัทรัพย์และ ระดบับริหารรายท่ีส่ีทกุราย และให้หมายความรวมถงึผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหาร  

ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)” ในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ 

“รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” การทํารายการระหว่างกนัของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั

ของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคุม

บริษัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบคุคลท่ีบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือเป็นผู้ มีอํานาจ

ควบคมุด้วย   

“บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง” บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ออกหลกัทรัพย์ 

(ข)  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลกัทรัพย์ 

(ค)  ผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ออกหลกัทรัพย์ 

(ง)  บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการ              

จดทะเบียน ตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา 

มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง บตุร หรือ คูส่มรสของบตุร  
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(จ) นิติบุคคลใด ๆ ท่ีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอํานาจควบคุม 

หรือมีสว่นได้เสียอ่ืนใด ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมอยา่งมีนยัสําคญั 

“ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง” บคุคลหรือห้างหุ้นสว่นท่ีมีความสมัพนัธ์กบับคุคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้

(ก) คูส่มรสของบคุคลดงักลา่ว 

(ข) บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 

(ค) ห้างหุ้ นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือ บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็น

หุ้นสว่น 

(ง) ห้างหุ้นส่วนจํากดัท่ีบุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน

จําพวกไม่จํากดัความรับผิด หรือเป็นหุ้นสว่นจําพวกจํากดัความรับผิดท่ีมีหุ้น

รวมกนัเกินกวา่ร้อยละสามสบิของหุ้นทัง้หมดของห้างหุ้นสว่นจํากดั  

(จ) บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (ก) หรือ 

(ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ หรือ  

(ฉ) บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลตาม (ก) หรือ 

(ข) หรือห้างหุ้ นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้ นร่วมกัน       

เกินกวา่ร้อยละสามสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้   

(ช) นิติบคุคลท่ีบคุคลดงักลา่วสามารถมีอํานาจในการจดัการในฐานะเป็นผู้แทน

ของนิติบคุคล  

“ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั” ผู้ ถือหุ้ นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

กิจการนัน้ และการถือหุ้นดงักลา่วให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย  

“ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” ผู้ ถือหุ้ นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ    

บริษัทฯ การถือหุ้นดงักลา่วให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

“ผู้ มีอํานาจควบคมุ” ผู้ ถือหุ้นหรือบุคคลอ่ืนซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ 

หรือการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั ไม่ว่าอิทธิพลดงักล่าวจะสืบเน่ืองจาก

การเป็นผู้ ถือหุ้ น หรือได้รับมอบอํานาจตามสัญญาหรือการอ่ืนใดก็ตาม โดยเฉพาะ   

อยา่งย่ิงคือบคุคลท่ีเข้าลกัษณะข้อใดข้อหนึง่ดงันี ้ 

(ก) บคุคลท่ีมีสทิธิออกเสียงไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า

ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ 
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(ข) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ

ของบริษัทฯ ได้ 

(ค) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนด

นโยบาย การจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามคําสั่ง     

ของตนในการกําหนดนโยบายการจดัการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ  

(ง) บคุคลท่ีตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานในบริษัทฯ หรือมีความรับผิดชอบใน

การดําเนินงานของบริษัทฯ เย่ียงกรรมการหรือผู้ บริหาร รวมทัง้บุคคล               

ท่ีตําแหน่งซึง่มีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกบับคุคลดงักลา่วของบริษัทฯ 

2. วัตถุประสงค์ 

“กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท” ถูกจัดทําขึน้เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้กรรมการ

บริษัททกุคนตระหนกัถงึหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้มีการปฏิบติัหน้าท่ีได้ถกูต้องสมบรูณ์  

เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทมีสถานะเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ

ซ่ือสตัย์ สุจริต โปร่งใส และรอบคอบระมัดระวงัเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้อง      

ทกุฝ่ายตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีหลกัในการตัดสินใจและสนับสนุนการปฏิบติังานของฝ่ายจัดการ ในการกําหนด

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และนโยบายในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อีกทัง้ติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจดัการ และรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยัง่ยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมี

คุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้ ถือหุ้น นักลงทุน ผู้ มีส่วนได้เสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง         

ทกุฝ่าย 

3. องค์ประกอบ การแต่งตัง้ และคุณสมบัต ิ

3.1 องค์ประกอบและการแต่งตัง้  

3.1.1 กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยกรรมการบริษัท        

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจกัรไทย 

3.1.2 กําหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีสดัส่วนของกรรมการบริษัทท่ีมีความรู้ความชํานาญ        

ท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัธุรกิจ และมีการถ่วงดลุอํานาจภายในคณะกรรมการบริษัท 
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3.1.3 ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นอิสระ        

และ/หรือ ผู้ทรงคุณวฒิุท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ ผู้บริหารจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ โดยผ่านมติให้ความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 

3.1.4 การเลือกตัง้กรรมการบริษัทโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

(2) ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคลไป 

(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเท่าจํานวน

กรรมการบริษัทท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัด    

ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการบริษัทท่ีจะพึงมี ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียง      

ชีข้าด 

3.1.5 กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้ประธานกรรมการบริษัท  

3.1.6 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนกังานบริษัทฯ ทําหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท 

โดยให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเหน็ชอบ 

3.2 คุณสมบัต ิ  

3.2.1 กรรมการบริษัท  

(1) ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  

(2) กรรมการบริษัทต้องมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจํากัด รวมทัง้ต้องไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจ      

ให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้ นตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

(3) กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ มีวิสัยทัศน์ ความน่าเช่ือถือ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์               

ความชํานาญ รวมทัง้เป็นผู้ มีคณุสมบติัทางด้านทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และเข้าใจ

ลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ รวมถึง

มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ  

(4) กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการบริษัทในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและดําเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ  
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(5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทฯ กําหนด และต้องสามารถดูแล

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายได้อยา่งเทา่เทียมกนั อีกทัง้สามารถแสดงความคิดเหน็ได้โดยอิสระ 

(6) กรรมการบริษัทสามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบติังาน 

(7) เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้

กําหนดนโยบายจํากดัจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทแต่ละท่านดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัทได้ไมเ่กินกวา่ 5 บริษัท  

(8) กําหนดให้กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่นอก

กลุม่ธุรกิจ ได้ไมเ่กินกวา่ 2 บริษัท 

3.2.2 กรรมการอสิระ  

สําหรับกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้กําหนดคณุสมบติัเพิ่มเติม ดงันี ้ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของ                   

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน            

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว      

ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ น       

รายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  

 (3) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น       

รายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ    

ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพันธ์ทาง

ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคุมของ
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บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้

เป็นกรรมการอิสระ  

  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ

ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน 

รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีก

ฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป 

แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการ

ท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง

หนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ       

ผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของ                

สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ              

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ               

ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว

มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

 (7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ     

ผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

 (8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ       

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง 

พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ

ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย   
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 (9) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ   

 ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการ

อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่        

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมี

การตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้   

4. วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพ้นจากตาํแหน่ง 

4.1 วาระการดาํรงตาํแหน่ง   

4.1.1 กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริษัทท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ          

ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริษัท ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้ ถือหุ้น             

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีก

เสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

4.1.2 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของ

จํานวนกรรมการบริษัทในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้

ออกโดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง

ภายหลงัจดทะเบียนนัน้ ให้จับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการบริษัทคนท่ีอยู่ใน

ตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการบริษัทท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ากลบัเข้ามา

ดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้  

4.1.3 กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระในข้อ 4.1.1 หรือ 4.1.2           

ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บคุคลซึง่มีคณุสมบติั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนใน          

การประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ นัน้จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน      

(ต้องนําเข้าสู่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้) โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนดังกล่าว       

จะอยูใ่นตําแหน่งของกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทท่ีตนเข้ามาแทน โดย

มติของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

กรรมการบริษัทท่ียงัเหลืออยู ่

4.1.4 ในการแต่งตัง้กรรมการบริษัทรายใหม่เข้ามาดํารงตําแหน่งให้ครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ ให้เร่งดําเนินการ

โดยเร็ว เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท  

4.1.5 กําหนดจํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไมเ่กิน 9 ปี 
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4.2  การพ้นจากตาํแหน่ง    

4.2.1   กรรมการบริษัทพ้นจากตําแหน่งในกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี ้

(1) ครบวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคณุสมบติัของการเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย          

ว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายและ/หรือประกาศว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

กฎหมายและ/หรือประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  

(5) ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้น     

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(6) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

(7) ตกเป็นบคุคลล้มละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ 

(8) ต้องโทษจําคกุ หรือมีคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตใ่นความผิดลหโุทษ  

หรือ กระทําโดยประมาท 

 4.2.2  กรรมการบริษัทท่ีประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนหนงัสือแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 1 เดือน         

เว้นแต่มีเหตสุดุวิสยั พร้อมระบเุหตผุล การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีหนงัสือแจ้งลาออกถึงบริษัทฯ และจะแจ้ง

การลาออกของตนให้นายทะเบียนมหาชนทราบด้วยก็ได้ 

 4.2.3 เม่ือกรรมการบริษัทลาออก บริษัทฯ ต้องแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พร้อมระบุ

เหตผุลท่ีลาออก    

 4.2.4  เม่ือมีการแต่งตัง้กรรมการบริษัทคนใหม่แทนกรรมการบริษัทเดิมท่ีได้ลาออก หรือ พ้นจากตําแหน่ง บริษัทฯ 

ต้องแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัท่ีบริษัทฯ ได้รับมติคณะกรรมการบริษัท หรือ

แจ้งโดยทนัทีนบัตัง้แตท่ี่บริษัทฯ ได้รับมติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) 
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5. ขอบข่ายอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน      

มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต เย่ียงวิญ�ชูน ผู้ประกอบธุรกิจ

พงึกระทําภายใต้สถานการณ์เดียวกนั เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

5.2 กําหนด วิสยัทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางของแผนการดําเนินงาน และ

งบประมาณของบริษัทฯ กํากบั ดแูล ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณท่ีกําหนด

ไว้ และประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการอยา่งสม่ําเสมอ     

5.3 กําหนดกฎบตัรและนโยบายท่ีสําคญัของบริษัทฯ ดงันี ้ 

5.3.1 นโยบายหลกัในการดําเนินธุรกิจ (จริยธรรมธุรกิจและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี)  

5.3.2 กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และ กฎบตัรคณะกรรมการชดุยอ่ย  

5.3.3 นโยบายอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผู้จดัการ 

5.3.4 นโยบายมาตรการการทํารายการกบับริษัท/บคุคลท่ีไม่เก่ียวโยงกนั มาตรการการทํารายการระหว่างกนักบั

บริษัท/บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั และตารางอํานาจอนมุติั  

5.3.5 นโยบายทางด้านการเงิน 

5.3.6 นโยบายการระดมทนุ 

5.3.7 นโยบายในการบริหารเงินทนุ 

5.3.8 นโยบายในการบริหารความเส่ียง 

5.3.9 นโยบายในการตรวจสอบและควบคมุภายในของบริษัทฯ  

5.3.10 นโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง  

5.3.11 นโยบายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  

5.4 ตดัสนิใจเก่ียวกบัการลงทนุ ดงันี ้

5.4.1 พิจารณาเหน็ชอบ/อนมุติังบประมาณ 

5.4.2 พิจารณาเหน็ชอบ/อนมุติัโครงการลงทนุของบริษัทฯ  

5.4.3 กํากบัดแูลการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 
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5.5 กํากบั ดแูล และ ติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือ  

5.5.1 ให้เป็นไปตามเปา้หมายหรือดีกว่าเปา้หมาย สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว้  

5.5.2 กําหนดแนวทางแก้ไขกรณีท่ีมีปัญหาอปุสรรคเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีวางไว้หรือดีกวา่เปา้หมายท่ีวางไว้ 

5.5.3 กําหนดมาตรการและแนวปฏิบติัในด้านการกํากบัดแูลกิจการ เพ่ือบริหารความยัง่ยืน ความรับผิดชอบต่อ

สงัคม และตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบติัอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง   

5.5.4 ปฏิบติัให้เป็นไปตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่และมาตรการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และ มีความรับผิดชอบต่อ

การนํามาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และมาตรการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องไปปฏิบติั 

5.6 จดัให้มีรายงานข้อมลูทัว่ไป และข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ เพ่ือรายงานและเปิดเผยต่อผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสีย

หรือผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัการณ์ เทา่เทียมกนั และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

5.7 สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน และการบริหาร     

ความเส่ียงของบริษัทฯ เพ่ือความเช่ือมัน่ในความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ของข้อมลู รวมทัง้เพ่ือลดความเส่ียง

ด้านการทจุริตและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการกระทําท่ีผิดกฎหมาย   

5.8 รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ คณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้               

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าท่ีกําหนดแนวทางในการปรับปรุง

แก้ไข กรณีท่ีพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญ และดูแลจัดการรายการท่ีเก่ียวโยงกันเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์         

ท่ีกฎหมายกําหนด  

5.9 แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเข้าเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีท่ี

ตําแหน่งกรรมการบริษัทวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ  

5.10 แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนใด รวมทัง้แตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทและเลขานกุาร

บริษัท เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

5.11 กําหนดค่าตอบแทน และ แต่งตัง้ผู้บริหารระดบัอาวโุสของบริษัทฯ รวมทัง้จดัให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดบัสงู

ของบริษัทฯ เพ่ือให้มีขึน้มาทดแทนอยา่งตอ่เน่ือง (Succession Plan)  

5.12 แต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นีก้ารมอบอํานาจดงักลา่ว ผู้ ได้รับมอบอํานาจนัน้ต้องไม่มีอํานาจอนมุติัรายการท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย   
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ทัง้นีกํ้าหนดให้รายการท่ีกรรมการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ให้กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ เว้นแตเ่ร่ืองดงัตอ่ไปนี ้จะกระทําได้ตอ่เม่ือได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน 

(1) เร่ืองท่ีกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) การทํารายการท่ีกรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

5.13 จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานประจําปี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท 

(2) การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล  

(3) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ 

(4) การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารสงูสดุ (CEO) ขององค์กร 

รวมทัง้นําผลประเมินนัน้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดแนวนโยบายในการ

พฒันาองค์กรอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

5.14 พิจารณาทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการ และกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท วิสยัทศัน์ พนัธกิจ 

หรือกลยทุธ์ของบริษัทฯ เป็นประจําทกุปี   

5.15 จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว        

ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท 

(1) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการบริษัทได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรฯ     

(2) รายการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอํานาจ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น 

(3) จํานวนครัง้ของการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท            

แตล่ะทา่น รวมทัง้การรับคา่ตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งในแตล่ะทา่น 

5.16 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท อาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่า

จําเป็นก็ได้ ทัง้นีด้้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 
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6. การประชุม 

6.1 จาํนวนครัง้ของการประชุม    

6.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชุมอย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี โดยทุกไตรมาสจัดขึน้เพ่ือพิจารณา              

งบการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีกําหนด และอาจจดัการประชมุเพิ่มเติมตามท่ีประธานกรรมการบริษัท

เหน็สมควร 

6.1.2 กําหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระร่วมกบัผู้สอบบญัชีเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการ

บริหารจดัการในองค์กรอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6.1.3 กําหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารต้องประชมุกนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร

และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพ่ือหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ รวมไปถึงอภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจัดการท่ีเป็นประเด็นสําคญั และแจ้งให้ประธาน

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการทราบถงึผลการประชมุตอ่ไป 

6.1.4 ประธานกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เม่ือเห็นว่าจําเป็น หรือได้รับการร้องขอจาก

กรรมการบริษัทตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระท่ีจําเป็นต้องหารือร่วมกันเป็นพิเศษ 

นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ ทัง้นีใ้นกรณีท่ีกรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการ

บริษัทหรือกรรมการบริษัทท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทกําหนดวนัประชมุภายใน 14 วนั 

นบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 

6.1.5 กําหนดให้กรรมการบริษัททุกคนมีสดัส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ของการประชมุทัง้ปี  

6.1.6 ให้เปิดเผยรายละเอียดจํานวนครัง้ของการจดัประชมุและการเข้าร่วมประชมุในรอบปีท่ีผา่นมาของกรรมการ

บริษัทแตล่ะทา่นไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี 

6.2  ผู้เข้าร่วมประชุม  

6.2.1 กําหนดให้มีจํานวนองค์ประชุมขัน้ต่ําต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะสามารถเปิดประชุมได้ ทัง้นี ้ณ ขณะท่ี

คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในท่ีประชมุ ต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ในท่ีประชมุไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการบริษัททัง้หมดท่ีเข้าประชมุ ทัง้นีใ้ห้ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ    

6.2.2 หากประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ก็ให้กรรมการบริษัทคดัเลือก

กรรมการบริษัทคนหนึง่ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ  
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6.2.3 กรรมการบริษัททกุคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทผู้ มีสว่นได้

เสียอย่างมีนยัสําคญัเก่ียวข้องในเร่ืองท่ีกําลงัพิจารณา กรรมการบริษัทผู้นัน้ต้องออกจากการประชมุระหว่าง

การพิจารณาเร่ืองนัน้ๆ 

6.2.4 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทอาจเชิญกรรมการชดุยอ่ย หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั

วาระการประชมุท่ีนําเสนอ เข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

6.2.5 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้ และในกรณีท่ีมี          

เหตจํุาเป็นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน 

 6.3  วาระการประชุม  

6.3.1 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทควรกําหนดวาระการประชมุไว้ลว่งหน้าโดยอยา่งน้อยควรมีระเบียบวาระ ดงันี ้

(1) เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 

(2) รับรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 

(3) ทบทวนเร่ืองท่ีสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน  

(4) เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

(5)    เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  

(6) เร่ืองอ่ืน ๆ  

 6.3.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทควรมีการกําหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน มีเอกสารประกอบการ

ประชุมท่ีครบถ้วน  เพียงพอ  และจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วัน  เพ่ือให้

คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุและอาจขอข้อมลูเพิ่มเติมได้ 

เว้นแต่ในกรณีท่ีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนและ

กําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้  

6.4 การลงคะแนนเสียง   

6.4.1 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการบริษัทหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทให้นบัคะแนนเสียงในการลงมติดงันี ้

(1) ในกรณีทั่วไป มติของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และถ้าคะแนนเสียง

เทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีเลือกกรรมการแทนตําแหน่งท่ีว่างลง มติของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคะแนนเสียง    

ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่  

6.4.2 กรรมการบริษัทท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ  



บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

(Board of Directors Charter) 

เลขที่

เอกสาร  

OMD 2561/08 

วันที่เร่ิมใช้ 19 พ.ย. 2561 
อนุมัตโิดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เม่ือวันที่ 12 พฤศจกิายน 2561 

 

 

ฉบบัที่ 6.0 

หน้า 15 / 18 

 

หน้าท่ี 15 ของ 18 

6.5 การบันทกึรายงานการประชุม 

    6.5.1   ให้เลขานกุารบริษัท หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้บนัทึกรายงานการประชมุ โดยจดัทําให้เสร็จสิน้ภายใน 

14 วนั นบัแตว่นัประชมุ และสง่ให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยไมช่กัช้า  

    6.5.2   ให้เลขานกุารบริษัท หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายนําสง่รายงานการประชมุพร้อมจดัทําแผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรับทราบข้อมลูและเป็นแนวทางในการดําเนินการให้สอดคล้องกบันโยบายและ

แนวปฏิบติัท่ีกําหนดไว้   

7 การรายงาน 

7.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการ

เงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี รายงานการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปใน 

ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัสม่ําเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบ

บญัชีจะร่วมกนัพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีท่ีถือปฏิบติัอยูเ่ป็นประจํา  

7.2 ให้ประธานกรรมการบริษัทเปิดเผยรายการดงัตอ่ไปนีไ้ว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี 

(1)  กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและ

เป็นรายบคุคล 

(2) จํานวนครัง้ของการจดัประชมุ และจํานวนครัง้ของการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัทแตล่ะทา่น 

(3) คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทแตล่ะทา่น 

(4) ข้อมลูการเข้ารับการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคลในรอบปีท่ีผา่นมา  

(5) รายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ พร้อมการเปล่ียนแปลงการถือครองในรอบปี 

ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์เป็นรายบคุคล  

8 การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

8.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบติังานทกุปี โดยใช้แบบประเมินท่ีเสนอแนะโดยตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพิ่มเติมและปรับปรุงคําถามเพ่ือให้ครอบคลมุการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัททกุด้าน

และสอดคล้องกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

8.2 กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและเป็นรายบคุคล

จะเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี 
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9 ค่าตอบแทน  

9.1 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะเป็นผู้ พิจารณากําหนดและอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท 

9.2 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุติั ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ทัง้นีส้ิทธิ

ดงักล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะ

ได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ 

9.3 ให้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีท่ีผ่านมาของกรรมการบริษัทแต่ละท่านไว้ในรายงานประจําปี

และแบบแสดงข้อมลูประจําปี 

10 การปฐมนิเทศและการอบรม  

10.1  การปฐมนิเทศ 

 กรรมการบริษัทเข้าใหมท่กุทา่นจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสําหรับกรรมการเข้าใหม”่ ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด 

10.2  การอบรม 

(1)   กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการบริษัท   

(2)   บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมกรรมการบริษัทให้เข้ารับการอบรมเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ภายใต้แผนงานการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง 

(3) ให้เปิดเผยข้อมลูการเข้ารับการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงาน

ประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี    
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บทเฉพาะกาล 

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตัง้และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทท่ีอยู่ในวนัท่ีกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฉบบันีใ้ช้บงัคบั    

ให้ยงัคงดํารงตําแหน่งและมีอํานาจหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทต่อไปโดยสมบรูณ์จนกว่าจะสิน้สดุวาระหรือได้มีการแต่งตัง้

บคุคลอ่ืนเข้าดํารงตําแหน่งแทน ทัง้นี ้กฎบตัรฉบบันีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีได้กระทําไปแล้วก่อนกฎบตัรฉบบันีมี้ผลใช้

บงัคบั สําหรับการใดท่ีดําเนินการค้างอยู่ก่อนท่ีกฎบตัรนีจ้ะใช้บงัคบัให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี ้ในกรณี

ท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็วา่การบงัคบัใช้กฎบตัรฉบบันีใ้นเร่ืองใดโดยทนัทีซึง่อาจจะมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดให้นํากฎระเบียบเดิมในเร่ืองดงักลา่วมาใช้บงัคบัไปพลางก่อนก็ได้   

อนึ่ง บุคคลในตําแหน่งใดๆ ท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทก่อนวนัท่ีกฎบตัรฉบบันีใ้ช้บงัคบั ซึ่งรวมถึงเลขานกุาร

คณะกรรมการบริษัทและเลขานกุารบริษัท ให้บคุคลในตําแหน่งดงักล่าวยงัคงมีอํานาจและหน้าท่ีในตําแหน่งนัน้ต่อไปจนกว่า

จะสิน้สดุวาระหรือมีการแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าดํารงตําแหน่งแทน 
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บันทกึประวัตกิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที่ 

(แก้ไข / 

(ทบทวน) 

 

วันที่ 
 

ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันที่ยกเลกิ 

OMD 

2551/07 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทําใหม่  

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม:  

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนกุรรมการ       

ชดุต่าง ๆ)  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

9 พ.ย. 2555 

OMD 

2555/01 

2.0 9 พ.ย. 2555 ปรับปรุงทัง้ฉบบั  

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม:  

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนกุรรมการ        

ชดุต่าง ๆ)  

เพ่ือให้ครอบคลมุอํานาจหน้าท่ี

ความรับผิดชอบจากการแตง่ตัง้

คณะอนกุรรมการเพ่ิมขึน้   

22 พ.ย. 2559 

OMD 

2559/01 

3.0 22 พ.ย. 2559 ปรับปรุงทัง้ฉบบั 

(เปลี่ยนเป็น: 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท) 

เพ่ือกําหนดและแบง่แยก 

กฎบตัรของคณะกรรมการ 

แตล่ะชดุให้ชดัเจน  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/04 

4.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

23 ก.พ. 2561 

OMD 

2561/01 

5.0 23 ก.พ. 2561 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 

2561/08 

6.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

- 
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