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1. คาํนิยาม  

“บริษัทฯ” บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

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

“คณะกรรมการบริษัท” คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“ประธานกรรมการบริษัท” ประธานกรรมการบริษัท ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)   

“ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร”         ผู้บริหารสงูสดุ (Chief Executive Officer “CEO”)  

ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

“กรรมการผู้จดัการ   กรรมการผู้จดัการ ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

“ผู้บริหาร” ผู้ ท่ีดํารงตําแหนง่ตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยผู้ อํานวยการสายงานขึน้ไป 

ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และ กลุม่บริษัท   

2. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กําหนดระเบียบนโยบาย เร่ือง “บทบาท อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ของ

ประธานกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief Executive Officer 

“CEO”) และ กรรมการผู้จดัการ (Managing Director “MD”) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ทราบบทบาท อํานาจหน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบ ของ ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบตัิการ

ดําเนินการและบริหารจัดการในองค์กร ให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอันเป็นสากลซึ่งบริษัท      จด

ทะเบียนพึงปฏิบตัิ เพ่ือให้เกิดการปฏิบตัิงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี 

สง่เสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยัง่ยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคณุธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วย

เสริมสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

3. การแต่งตัง้ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาแต่งตัง้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ กรรมการ

ผู้จดัการ  
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4. บทบาท อาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ  

4.1   ประธานกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors) 

4.1.1    กําหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นคนละบคุคลกนั  

4.1.2 เป็นผู้ เรียกประชุมคณ ะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ ถือหุ้ น  โดยเป็นประธานในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

4.1.3 เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง

ทัง้สองฝ่ายเทา่กนั 

4.1.4 มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 

สนบัสนนุและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

4.1.5 สนบัสนนุและสง่เสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฎิบตัิหน้าท่ีอยา่งเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจ

หน้าท่ีความรับผิดชอบและตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4.1.6 รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ นําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงาน           

ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนงาน         

ท่ีกําหนดไว้ 

4.1.7 กํากบัดแูลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตัิงานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ รวมทัง้ให้คําแนะนําและ

สนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ 

4.1.8 เป็นผู้ นําและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมทัง้ส่งเสริม กํากับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลกัความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสงัคม และ

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบตัิตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 
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4.2   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer “CEO”)   

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  เป็นผู้ นําในการบริหารและจดัการบริษัทฯ ภายใต้

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ี ดงันี ้ 

4.2.1   บริหารกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการกํากบัดแูลและควบคมุการดําเนินงานโดยรวม เพ่ือให้เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ กลยทุธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการ

ดําเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ            

มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

4.2.2 ดําเนินการให้มีการจัดทําและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณ 

เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัิ และให้รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณ

ท่ีได้รับอนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา 

4.2.3 ดําเนินการ หรือ กําหนดอํานาจการบริหารงาน เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงานและ

งบประมาณท่ีได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอยู่บน

หลกัของการควบคมุภายในอยา่งเป็นระบบ และมีการบริหารความเสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอ 

4.2.4 กําหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง

พนกังาน และกําหนดอตัราคา่จ้าง เงินเดือน คา่ตอบแทน โบนสั และสวสัดิการตา่ง ๆ สาํหรับพนกังาน  

4.2.5 บงัคบับญัชา ติดต่อ สัง่การ ดําเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สญัญา เอกสารคําสัง่ หนงัสือ

แจ้งหรือหนงัสือใด ๆ ท่ีใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบคุคลอ่ืน เพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทฯ สําเร็จ

ลลุว่งอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล   

4.2.6 มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบตัิงานเฉพาะแทนได้ โดยการ

มอบอํานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตาม

หนังสือมอบอํานาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งท่ีคณะกรรมการบริษัท     

และ/หรือ บริษัทฯ กําหนดไว้     

4.2.7 เป็นผู้ นําและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมทัง้ส่งเสริม กํากับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลกัความยัง่ยืน ความรับผิดชอบต่อสงัคม และ

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบตัิตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่   

4.2.8 มีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบใด ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท  
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 ทัง้นี ้การมอบอํานาจ หน้าท่ี และ ความรับผิดชอบ ให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  จะไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบ

อํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถ

อนมุตัิในรายการใดท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติ

รายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุม         ผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิ

รายการท่ีเป็นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 

  

 4.3   กรรมการผู้จัดการ (MD)  

4.3.1     ควบคมุและกํากบัดแูล ติดตาม การดําเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานทัว่ไปของบริษัทฯ  

4.3.2 ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้อนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ รวมทัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ  

4.3.3 เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั 

นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ รวมทัง้คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ทุกประการ เพ่ือ

ประโยชน์ของบริษัทฯ โดยอํานาจการอนมุตัิดงักลา่วจะเป็นการอนมุตัิรายการปกติทัว่ไปทางการค้าท่ีมี

วงเงินไมเ่กินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

4.3.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากปัจจัย

ตา่ง ๆ ไมว่า่ภายในและภายนอกบริษัทฯ  

4.3.5 มีอํานาจกระทําการธุรกรรมใด ๆ และแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ี

เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

4.3.6     มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทําการ

อยา่งใดอยา่งหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรได้ โดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักลา่วให้อยู่

ภายในขอบเขตแหง่การมอบอํานาจตามหนงัสือมอบอํานาจท่ีบริษัทฯ ได้ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ท่ีกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทฯ สามารถ

ยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้       
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4.3.7 มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และ

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพ่ือรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 

4.3.8 อนมุตัิการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.3.9 ดําเนินการใด ๆ เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายและกรอบอํานาจท่ีได้รับจาก

คณะกรรมการบริษัท  

4.3.10 เป็นผู้ นําและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมทัง้ส่งเสริม กํากับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลกัความยัง่ยืน ความรับผิดชอบต่อสงัคม และ

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบตัิตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่   

4.3.11 ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชดุยอ่ย 

 ทัง้นี  ้การมอบหมายอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ให้แก่กรรมการผู้ จัดการ จะไม่มีลักษณะเป็นการ       

มอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้กรรมการผู้จดัการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้จดัการสามารถอนมุตัิใน

รายการใดท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการใน

ลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาและ

อนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็น

ลกัษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทฯ ท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาอนมุตัิไว้ 

 อนึง่ เพ่ือให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุในการท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการจะสามารถอทิุศ

เวลาสาํหรับการปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ จึงได้กําหนด

เป็นนโยบายว่า ห้ามประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการดํารงตําแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริหาร หรือ

กรรมการผู้จดัการ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะงานคล้ายคลงึกนันัน้ในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั ยกเว้น

เป็นการเข้าร่วมในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนเป็นการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน   

ท่ีตัง้ขึน้เพ่ือประโยชน์สว่มรวม  
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5. การรายงาน  

5.1  ให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ กรรมการผู้จดัการ มีหน้าท่ีรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทให้รับทราบผลการดาํเนินการและผลการปฏิบตัิงานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท        ไมน้่อยกว่าไตร

มาสละ 1 ครัง้ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบตัิและข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม  

5.2 ในกรณีท่ีมีการกระทําหรือเนือ้หาสําคญัท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ หรือ

แนวปฏิบตัิในด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ กรรมการผู้จดัการ มีหน้าท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม  

6. การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

6.1    ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบตัิงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ

ประเมินให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ 

6.2 คณะกรรมการบริษัทกําหนดเปา้หมายการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ กรรมการผู้จดัการ และ

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ กรรมการผู้จัดการเป็นประจําทุกปี

ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยจัดทําระบบบริหารผลงานโดยใช้ตวัชีว้ดัผลการ

ปฏิบัติงาน (KPIs) กําหนดเป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงาน

ประจําปี เพ่ือพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจท่ีเหมาะสม 

6.3 รายงานกระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และ กรรมการผู้จดัการ  

7. ค่าตอบแทน  

7.1 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ      

ทกุชดุ รวมถึงประธานกรรมการบริษัท 

7.2 ในการกําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้ จัดการให้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยนโยบายของบริษัทฯ ในการกําหนดค่าตอบแทนของ

ผู้บริหารระดบัสงู ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวประกอบด้วยเงินเดือนและโบนสัประจําปี รวมทัง้ค่าตอบแทนอ่ืน

ใด ให้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการปฏิบตัิงานเป็นสาํคญั  
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บทเฉพาะกาล 

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตัง้และดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ

ผู้จดัการ ท่ีอยู่ในวนัท่ีนโยบายฉบบันีใ้ช้บงัคบั ให้ยงัคงดํารงตําแหน่งและมีอํานาจหน้าท่ีในฐานะประธานกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการต่อไปโดยสมบรูณ์จนกว่าจะสิน้สดุวาระหรือได้มีการแต่งตัง้บคุคลอ่ืนเข้า

ดํารงตําแหน่งแทน ทัง้นี ้นโยบายฉบบันีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีได้กระทําไปแล้วก่อนนโยบายฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบั 

สาํหรับการใดท่ีดําเนินการค้างอยูก่่อนท่ีนโยบายนีจ้ะใช้บงัคบัให้ดําเนินการตอ่ไปจนกวา่จะแล้วเสร็จ นอกจากนี ้ในกรณีท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการบงัคบัใช้นโยบายฉบบันีใ้นเร่ืองใดโดยทนัทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ

บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดให้นํากฎระเบียบเดิมในเร่ืองดงักลา่วมาใช้บงัคบัไปพลางก่อนก็ได้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

นโยบายเร่ือง 

บทบาท อาํนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ 

เลขที่

เอกสาร  

OMD 2563/07 

วันที่เร่ิมใช้ 2 มี.ค. 2563 
อนุมัติโดย: มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 

 
ฉบับที่ 6.0 

หน้า 9 / 9  

 

หน้าท่ี 9 ของ 9 

บันทกึประวัตกิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที่ 

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

 

วันที่ 
 

ส่วนที่แก้ไข / 

ทบทวน 

 

เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันที่ยกเลิก 

OMD  

2551/07 
1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทําใหม ่                         

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม: 

อํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ) 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของหน่วยงาน

กํากบัและการปฏบิตัิงานในปัจจบุนั 
9 พ.ย. 2555 

OMD  

2555/01 
2.0 9 พ.ย. 2555 ปรับปรุงทัง้ฉบบั                 

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม:       

อํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ) 

เพ่ือให้ครอบคลมุอํานาจหน้าที่ความ

รับผิดชอบจากการแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ

เพ่ิมขึน้ 

22 พ.ย. 2559 

OMD 

2559/07 
3.0 22 พ.ย. 2559 ปรับปรุงทัง้ฉบบั     

(เปลี่ยนเป็น:                       

ระเบียบนโยบายเร่ือง 

บทบาท อํานาจหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ ของ

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

และ กรรมการผู้จดัการ 

เพ่ือกําหนดและแบง่แยก      บทบาท อํานาจ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ ประธาน

กรรมการบริษัท และ ผู้บริหารระดบัสงูของ

องค์กรให้ชดัเจน  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/14 

4.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของหน่วยงาน

กํากบัและการปฏบิตัิงานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 

2561/10 

5.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของหน่วยงาน

กํากบัและการปฏบิตัิงานในปัจจบุนั  
2 มี.ค. 2563 

OMD 

2563/07 

6.0 2 มี.ค. 2563 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของหน่วยงาน

กํากบัและการปฏบิตัิงานในปัจจบุนั  

- 

 


