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1. คาํนิยาม  

“บริษัทฯ” บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

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

 “คณะกรรมการบริษัท” คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

 “เลขานกุารบริษัท” เลขานกุารองค์กรของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“ผู้บริหาร” ผู้ ท่ีดํารงตําแหนง่ตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยผู้ อํานวยการสายงานขึน้ไป  

ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และกลุม่บริษัทฯ   

2. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กําหนด “กฎบตัรเลขานกุารบริษัท” เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบตัิ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน

ของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้น และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ

บริษัท เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้

สนบัสนนุให้การกํากบัดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลท่ีดี 

3. คุณสมบัต ิ

3.1 มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 

3.2  เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของเลขานกุารบริษัท 

3.3  มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และกฎระเบียบตา่ง ๆ ของสาํนกังานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแลอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง  

3.4 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีในเร่ืองการกํากบั

ดแูลกิจการ 

3.5  ไม่มุ่งหวงัหรือแสวงหาผลประโยชน์ จากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ เพ่ือตนเองหรือ

ครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ รวมทัง้ต้องรักษาความลบั ข้อมูล และเอกสารภายในของบริษัทฯ และกลุ่ม

บริษัทฯ โดยไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก 
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4. ขอบข่ายอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดขอบขา่ยอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทไว้ ดงันี ้   

4.1 ประสานงานและดําเนินการตา่ง ๆ  เพ่ือการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท และการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ โดยปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

4.2 จัดทํา และเก็บรักษาเอกสารสําคัญต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

และรายงานประจําปีของบริษัทฯ รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และรายงาน

การมีสว่นได้เสยีท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น 

4.3 ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศตา่ง ๆ  ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกํากับดูแลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ตลอดจนหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4.4 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหารแก่ท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัทเป็นรายไตรมาส และจดัเก็บรักษาสาํเนารายงานดงักลา่ว 

4.5 ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัข้อกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี การดํารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกฎหมาย

และระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอย่างถกูต้อง

และสมํ่าเสมอ รวมถึงหน้าท่ีในการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

4.6 ติดตอ่สือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีให้ได้รับทราบขา่วสารของบริษัทฯ และสทิธิตา่ง ๆ ของผู้ ถือ

หุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี 

4.7 ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิเช่น 

หนงัสอืจดทะเบียนนิติบคุคล บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ฯลฯ 

4.8 ประสานงานจัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการเข้ารับตําแหน่งของกรรมการ

บริษัทท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่

4.9 ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดาํเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด  
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เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการปฏิบตัิงาน

ในปัจจบุนั  

- 

 


