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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)  

“คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี” คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)   

“กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี”             กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“กรรมการอิสระ”                               กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้ บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อกําหนดของ

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551  

“ผู้บริหาร” ผู้ ท่ีดํารงตําแหน่งตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยผู้ อํานวยการสายงานขึน้ไป 

ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และ กลุม่บริษัทฯ   

2. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กําหนด “กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี” เพ่ือใช้เป็นกรอบและ

แนวทางในการปฏิบติัตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีหน้าท่ีสนับสนุน     

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกําหนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกําหนดแนวปฏิบัติ       

ในด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอนัเป็นสากลซึง่บริษัทจดทะเบียนพงึปฏิบติั เพ่ือให้

เกิดการปฏิบติังานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี สง่เสริมให้บริษัทฯ สามารถ

เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเช่ือมั่น       

ตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ผู้ มีสว่นได้เสีย และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 
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3. องค์ประกอบ การแต่งตัง้ และคุณสมบัต ิ

 3.1  องค์ประกอบและการแต่งตัง้  

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยพิจารณาคดัเลือก

จากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจํานวนหนึง่ของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคณุวฒุิ  

3.1.2 กําหนดให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งต้องไม่เป็น

ผู้บริหารของบริษัทฯ  

3.1.3 กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   

3.1.4  ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี    

โดยให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีให้ความเหน็ชอบ 

3.2  คุณสมบัต ิ  

3.2.1 ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีต้องไมดํ่ารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท 

3.2.2 กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ต้องเป็นผู้ มีความรู้ในด้านการกํากับดูแลกิจการ และใช้ความรู้

ความสามารถ รวมทัง้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี              

ให้ประสบผลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ  

3.2.3 กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นบุคคลท่ีไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จํากดั กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  

3.2.4    สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบติังาน 
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4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจากตาํแหน่ง 

4.1  วาระการดาํรงตาํแหน่ง   

4.1.1    กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกํากบัดูแลกิจการ   

ท่ีดีท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่ง

อีกวาระหนึง่ก็ได้   

4.1.2 กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระใน        

ข้อ 4.1.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการกํากบัดแูลกิจการ    

ท่ีดี เพ่ือให้มีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ในกฎบัตรนี ้โดยบุคคลท่ีเข้าดํารง

ตําแหน่งแทนจะอยูใ่นตําแหน่งได้เพียงเทา่กบัอายวุาระท่ีคงเหลืออยูเ่ทา่นัน้ 

4.1.3 ในการแต่งตัง้กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีรายใหม่เข้ามาดํารงตําแหน่งให้ครบตามจํานวนท่ีกําหนด

ไว้ ให้เร่งดําเนินการโดยเร็ว เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี  

4.2 การพ้นจากตาํแหน่ง    

4.2.1   กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีพ้นจากตําแหน่งในกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี ้

(1) ครบวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคณุสมบติัของการเป็นกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(5) คณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยเสียงข้างมากให้พ้นจากตําแหน่ง  

(6) ตกเป็นบคุคลล้มละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ 

(7) ต้องโทษจําคกุ หรือมีคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตใ่นความผิดลหโุทษ  

  หรือ กระทําโดยประมาท 

            4.2.2 กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จะต้องแจ้ง

ความประสงค์นัน้เป็นหนงัสือต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เว้นแต่มีเหตสุดุวิสยั พร้อมระบุ

เหตผุล   
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5. ขอบข่ายอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดขอบข่ายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี        

ไว้ ดงันี ้   

5.1 กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการดําเนินงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองต่อ        

การกํากบัดแูลกิจการ เช่น การบริหารความยัง่ยืน ความรับผิดชอบต่อสงัคม มาตรการและแนวปฏิบติัต่อต้าน

การคอร์รัปชัน่ เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท      

5.2 กํากบัดแูลและติดตาม เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ กลุ่มบริษัท คณะกรรมการชดุต่าง ๆ รวมถึง ผู้บริหาร พนกังาน

และผู้ มีส่วนได้เสีย มีการดําเนินการสอดคล้องกบันโยบายและแนวปฏิบติัท่ีกําหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมาย

หรือข้อกําหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้การปฏิบัติพัฒนาขึน้เป็นลําดับอย่างต่อเน่ืองและ

เหมาะสม  

5.3 ทบทวนแนวปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล

ปฏิบติั และเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5.4 เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และฝ่ายจดัการ ในเร่ืองเก่ียวกบักฎเกณฑ์ การกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทัง้ข้อพงึปฏิบติัท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ 

5.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ เผยแพร่หลกัการกํากับดูแลกิจการ รวมทัง้ข้อมลูข่าวสารในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง

อยา่งตอ่เน่ือง ให้เป็นท่ีรับทราบและเข้าใจไปยงัคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั     

5.6 สนบัสนนุและสง่เสริมให้บริษัทฯ เข้ารับการประเมินหรือจดัอนัดบัด้านการกํากบัดแูลกิจการ เพ่ือเป็นการพฒันา

และยกระดบัมาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง 

5.7 ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาปรับปรุง 

และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดแนวนโยบายในการพัฒนา

องค์กรอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป   

5.8    พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการเป็นประจําทกุปี   

5.9 จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ        

ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  
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(1) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ี

ตามกฎบตัรฯ     

(2) รายงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

(3) จํานวนครัง้ของการจัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีแต่ละท่าน รวมทัง้การรับค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งใน             

แตล่ะทา่น 

5.10 ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพอ่ืน

ใดเม่ือเหน็วา่จําเป็นก็ได้ ทัง้นีด้้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ    

5.11 ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

6. การประชุม 

6.1  จาํนวนครัง้ของการประชุม    

6.1.1    คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยอาจจัดการ

ประชมุเพิ่มเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเหน็สมควร 

6.1.2 ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เม่ือเห็นว่าจําเป็น หรือ

ได้รับการร้องขอจากกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี หรือ ประธานกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาระเบียบ

วาระท่ีจําเป็นต้องหารือร่วมกนัเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชมุตามปกติ 

6.1.3  ให้เปิดเผยรายละเอียดจํานวนครัง้ของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมาของ

กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีแตล่ะทา่นไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี  

       6.2  ผู้เข้าร่วมประชุม  

6.2.1  การประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ต้องมีกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเข้าประชมุไม่น้อย

กวา่กึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ทัง้นีใ้ห้ประธาน

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ  

6.2.2  หากประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ก็ให้

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีคดัเลือกกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีคนหนึ่งทําหน้าท่ีเป็นประธาน           

ท่ีประชมุ 
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6.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือ             

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุท่ีนําเสนอ เข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้อง  

6.2.4  เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้ และในกรณีท่ีมีเหตุ

จําเป็นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน  

     6.3 วาระการประชุม  

6.3.1  ในการประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีควรกําหนดวาระการประชมุไว้ลว่งหน้าโดยอยา่งน้อย

ควรมีระเบียบวาระ ดงันี ้

(1) เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 

(2) รับรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 

(3) ทบทวนเร่ืองท่ีสืบเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน  

(4) เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

(5)     เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  

(6) เร่ืองอ่ืน ๆ 

6.3.2 ในการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีนัน้ ควรนําส่งเอกสารประกอบการประชุมให้

กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และผู้ เข้าร่วมประชมุเป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนถึง

วนัประชมุ เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลูและอาจขอข้อมลูเพิ่มเติมได้ 

     6.4 การลงคะแนนเสียง   

  6.4.1  มติท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยให้กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน            

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด   

  6.4.2  กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ  

     6.5  การบันทกึรายงานการประชุม    

   6.5.1   ให้เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ

สง่ให้แก่คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยไมช่กัช้า  

   6.5.2   ให้เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายนําสง่รายงานการประชมุพร้อม

จดัทําแผนงาน (ถ้ามี) สง่ให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรับทราบข้อมลูและเป็นแนวทางในการดําเนินการ

ให้สอดคล้องกบันโยบายและแนวปฏิบติัท่ีกําหนดไว้   
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7. การรายงาน 

7.1 ให้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีมีหน้าท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบผลการประชุมอย่าง

สม่ําเสมอ หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบติัและข้อเสนอแนะ

ตามความเหมาะสม  

7.2 ในกรณีท่ีมีการกระทําหรือเนือ้หาสําคญัท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ หรือ

แนวปฏิบติัในด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีมีหน้าท่ีรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

7.3 ให้ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีทัง้คณะ จํานวนครัง้ของการจดัประชมุ รวมทัง้จํานวนครัง้ของ

การเข้าร่วมประชมุและคา่ตอบแทนของกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีแตล่ะทา่นในรอบปีท่ีผา่นมา    

8. การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

8.1 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีมีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบติังานทกุปีโดยการประเมินตนเอง และรายงาน

ผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ 

8.2 กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีทัง้คณะจะ

เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี  

9. ค่าตอบแทน  

9.1 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี       

9.2 ให้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีท่ีผ่านมาของกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีแต่ละท่านไว้ใน

รายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี  
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10 การปฐมนิเทศและการอบรม  

10.1 การปฐมนิเทศ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสําหรับกรรมการเข้าใหม่” 

ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด  

10.2 การอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให้เข้ารับการอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ ภายใต้

แผนงานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง  

บทเฉพาะกาล 

ให้บุคคลผู้ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีอยู่ในวนัท่ีกฎบัตรคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับนีใ้ช้บังคับ ให้ยงัคงดํารงตําแหน่งและมีอํานาจหน้าท่ีในฐานะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิน้สุดวาระหรือได้มีการแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเข้าดํารงตําแหน่งแทน ทัง้นี  ้กฎบัตรฉบับนี ้               

ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีได้กระทําไปแล้วก่อนกฎบตัรฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบั สําหรับการใดท่ีดําเนินการค้างอยู่ก่อนท่ี      

กฎบัตรนีจ้ะใช้บังคับให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี      

เห็นว่าการบงัคบัใช้กฎบตัรฉบบันีใ้นเร่ืองใดโดยทนัทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีอาจกําหนดให้นํากฎระเบียบเดิมในเร่ืองดงักลา่วมาใช้บงัคบัไปพลางก่อนก็ได้   

อนึ่ง บุคคลในตําแหน่งใดๆ ท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีก่อนวนัท่ีกฎบัตรฉบับนีใ้ช้บงัคับ         

ซึง่รวมถงึ เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้บคุคลในตําแหน่งดงักลา่วยงัคงมีอํานาจและหน้าท่ีในตําแหน่ง

นัน้ตอ่ไปจนกวา่จะสิน้สดุวาระหรือมีการแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าดํารงตําแหน่งแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 
  

กฎบตัรคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการที่ด ี

(Good Corporate Governance Committee Charter) 

เลขที่

เอกสาร  

OMD 2561/09 

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

 

 

ฉบบัที่ 5.0 

หน้า   10 / 10 

 

หน้าท่ี 10 ของ 10 

 

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 

2559/05 

3.0 22 พ.ย. 2559 ปรับปรุงทัง้ฉบบั 

(เปลี่ยนเป็น: 

กฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี) 

เพ่ือกําหนดและแบง่แยก 

กฎบตัรของคณะกรรมการ 

แตล่ะชดุให้ชดัเจน  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/09 

4.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 

2561/09 

5.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

- 

 


	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กำหนด

