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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)  

“คณะกรรมการบริหาร” คณะกรรมการบริหาร ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“กรรมการบริหาร” กรรมการบริหาร ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

“กรรมการอิสระ”                                 กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อกําหนดของ

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551  

“ผู้บริหาร” ผู้ ท่ีดํารงตําแหนง่ตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยผู้ อํานวยการสายงานขึน้ไป 

ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และ กลุม่บริษัทฯ   

“รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” การทํารายการระหว่างกนัของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคล       

ท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

หรือ ผู้มีอํานาจควบคมุบริษัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบคุคลท่ีบคุคลดงักลา่ว

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือเป็นผู้มีอํานาจควบคมุด้วย   

“บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั” บุคคลท่ีอาจทําให้กรรมการหรือผู้ บริหารของบริษัทมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในการตดัสินใจดําเนินงานว่าจะคํานึงถึงประโยชน์ของบุคคล

นัน้ หรือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นสาํคญั   

“บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง” ให้มีความหมายตามท่ีกําหนดไว้ใน “ประกาศของคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์” ดงันี ้ 

(ก) กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ออกหลกัทรัพย์ 

(ข) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลกัทรัพย์ 

(ค) ผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ออกหลกัทรัพย์ 

(ง) บุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการ        

จดทะเบียนตามกฎหมายกบับคุคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึง่ได้แก่ บิดา 

มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง บตุร หรือ คูส่มรสของบตุร 

(จ) นิติบุคคลใด ๆ ท่ีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้ น หรือมีอํานาจ

ควบคุม หรือมีส่วนได้เสียอ่ืนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมี

นยัสาํคญั 
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2. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กําหนด “กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร” เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ

ปฏิบตัิตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

บริษัท ในการบริหารจดัการและควบคมุกิจการของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดการปฏิบตัิงานอยา่งเป็นรูปธรรมสง่เสริมให้บริษัทฯ 

สามารถเติบโตอย่างยัง่ยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคณุธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความ

เช่ือมัน่ตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

กฎบตัรฉบบันีทํ้าขึน้เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารมีความเข้าใจบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง 

และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ี 

 

3.  องค์ประกอบ การแต่งตัง้ และคุณสมบัต ิ 

3.1  องค์ประกอบและการแต่งตัง้  

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคดัเลือกจากกรรมการ 

และ/หรือ ผู้บริหารจํานวนหนึง่ของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคณุวฒุิ ทัง้นีต้้องไมเ่ป็นกรรมการตรวจสอบ  

3.1.2 กําหนดให้คณะกรรมการบริหารมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน   

3.1.3 กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้ประธานกรรมการบริหาร    

3.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยให้    

คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ 

3.2 คุณสมบัติ   

3.2.1 ประธานกรรมการบริษัทต้องไมด่ํารงตําแหนง่ประธานกรรมการบริหาร  

3.2.2 กรรมการบริหารต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสตัย์ สจุริต และมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

3.2.3 กรรมการบริหารต้องไม่เป็น กรรมการ ผู้ บริหาร หรือผู้ ประกอบการ ในกิจการท่ีประกอบธุรกิจใน

ลกัษณะเดียวกันกับบริษัทฯ เว้นแต่กิจการนัน้มีสถานะเป็น บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือ กิจการ      

ร่วมค้าของบริษัทฯ    

3.2.4 กรรมการบริหารเป็นบคุคลท่ีไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมาย

วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  

3.2.5 สามารถอทิุศเวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน 
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4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจากตาํแหน่ง 

4.1  วาระการดาํรงตาํแหน่ง   

4.1.1  กรรมการบริหาร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระ

อาจได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึง่ก็ได้  

4.1.2 กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระในข้อ 4.1.1         

ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการบริหาร เพ่ือให้มีจํานวนครบ

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ในกฎบัตรนี ้โดยบุคคลท่ีเข้าดํารงตําแหน่งแทนจะอยู่ใน

ตําแหนง่ได้เพียงเทา่กบัอายวุาระท่ีคงเหลอือยูเ่ทา่นัน้ 

4.1.3 ในการแต่งตัง้กรรมการบริหารรายใหม่เข้ามาดํารงตําแหน่งให้ครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ ให้เร่ง

ดําเนินการโดยเร็วเพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร  

4.2 การพ้นจากตาํแหน่ง    

4.2.1 กรรมการบริหารพ้นจากตําแหนง่ในกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี ้

(1) ครบวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการบริหาร 

(5) คณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยเสยีงข้างมากให้พ้นจากตําแหนง่  

(6) ตกเป็นบคุคลล้มละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ 

(7) ต้องโทษจําคกุ หรือมีคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตใ่นความผิดลหโุทษ  

หรือ กระทําโดยประมาท 

4.2.2 กรรมการบริหารท่ีประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการบริหาร จะต้องแจ้งความประสงค์นัน้เป็น

หนงัสอืตอ่บริษัทฯ ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 1 เดือน เว้นแตม่ีเหตสุดุวิสยั พร้อมระบเุหตผุล 
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5. ขอบข่ายอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดขอบขา่ยอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้ ดงันี ้   

5.1 ปฏิบัติหน้าท่ีภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ

คณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ความระมัดระวงั รวมไปถึงมีความ

รับผิดชอบ และมีจริยธรรม โดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  

5.2 กําหนดระเบียบนโยบาย แนวปฏิบตัิ กรอบการดําเนินงาน เปา้หมาย แผนธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน 

ระเบียบข้อบงัคบั อํานาจหน้าท่ี อํานาจอนุมตัิ และงบประมาณ รวมทัง้กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม 

และทบทวน การดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสยัทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของ

คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ให้สอดคล้องกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ 

รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบตัิตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  

5.3 กําหนดระเบียบนโยบายและแนวปฏิบตัิในการดําเนินงานด้านการดูแลสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

(Corporate Social Responsibility: CSR)  

5.4 พิจารณากลัน่กรอง เห็นชอบ หรืออนมุตัิ การดําเนินกิจการงานท่ีสําคญัอนัเป็นปกติธุระทางการค้าและ

การบริหารงานของบริษัทฯ โดยทัว่ไป ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกรอบของอํานาจท่ีสามารถกระทําได้ 

5.5 กําหนดระเบียบปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัทฯ โดยไมข่ดัหรือแย้งตอ่ข้อบงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตําแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 

ของพนกังาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงานตัง้แตร่ะดบัฝ่ายลงไป 

5.7 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติแผนงบประมาณประจําปี กํากับดูแลและติดตามผลการ

ดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เปา้หมาย และแผนงบประมาณท่ีได้รับอนมุตั ิ 

5.8 ดแูลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมรัดกมุ  

5.9 พิจารณากลัน่กรอง เห็นชอบ หรืออนุมตัิ การเข้าลงทุน และ/หรือ การเข้าร่วมประมูลงาน ในโครงการ     

ใหม่ ๆ ตลอดจนเข้าดําเนินงานโครงการต่างๆ ตามท่ีเห็นสมควร รวมถึงการทํานิติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ    

เร่ืองดงักลา่วจนเสร็จการ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกรอบของอํานาจท่ีสามารถกระทําได้  

5.10 พิจารณากลัน่กรอง เห็นชอบ หรืออนุมตัิการเข้าร่วมทนุกับบุคคล นิติบุคคล และ/หรือ คณะบุคคลใด ๆ      

ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือดําเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงการทํานิติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ 

เร่ืองดงักลา่วจนเสร็จการ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกรอบของอํานาจท่ีสามารถกระทําได้ 
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5.11 พิจารณากลัน่กรอง เห็นชอบ หรืออนุมตัิ การแต่งตัง้หรือว่าจ้างท่ีปรึกษา รวมทัง้ผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

เพ่ือให้ความเห็นและดําเนินการเร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

5.12 คณะกรรมการบริหารสามารถมอบอํานาจและแต่งตัง้ให้คณะทํางานพิเศษ คณะบุคคล ผู้ บริหาร             

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ งไปดําเนินการแทนในเร่ืองใด  ๆ  ท่ีอยู่ ในหน้าท่ีและรับผิดชอบตามท่ี    

คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  

5.13 การมอบอํานาจชว่งให้คณะบริหารงาน คณะทํางานพิเศษ คณะบคุคล ผู้บริหาร หรือบคุคลใดบคุคลหนึ่ง     

มีอํานาจในการดําเนินการในเร่ืองใด ๆ นัน้ ต้องไม่เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีมีส่วนได้เสีย ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ 

นโยบายระเบียบปฎิบตัิ และประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะ

ดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาและ

อนมุตัิรายการดงักลา่วตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนมุตัิ

รายการท่ีเป็นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ท่ีเป็นไปตามนโยบายและ

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 

5.14 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาปรับปรุง และ

นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดแนวนโยบายในการพฒันา

องค์กรอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป  

5.15 พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารเป็นประจําทกุปี     

5.16 จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน

ดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหาร   

(1) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการบริหารได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัรฯ 

(2) รายงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(3) จํานวนครัง้ของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร           

แตล่ะทา่น รวมทัง้การรับคา่ตอบแทนจากการดํารงตําแหนง่ในแตล่ะทา่น  

 5.17 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพอ่ืนใดเมื่อ

เห็นวา่จําเป็นก็ได้ ทัง้นีด้้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ                 

 5.18 ปฎิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

  



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 
  

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

(Executive Committee Charter) 

เลขที่

เอกสาร  

OMD 2562/15 

วันที่เร่ิมใช้ 8 พ.ย. 2562 
 อนุมัติโดย: มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 ฉบับที่ 6.0 

หน้า   7 / 11 

 

หน้าท่ี 7 ของ 11 

6 การประชุม 

6.1  จาํนวนครัง้ของการประชุม    

6.1.1  คณะกรรมการบริหารจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ โดยอาจจัดการประชุม

เพ่ิมเติมตามท่ีประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร 

6.1.2  ประธานกรรมการบริหารอาจเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อเห็นวา่จําเป็น หรือได้รับการร้องขอจาก

กรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย หรือ ผู้บริหาร            

เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระท่ีจําเป็นต้องหารือร่วมกนัเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชมุตามปกติ 

6.1.3  ให้เปิดเผยรายละเอียดจํานวนครัง้ของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่านมาของ

กรรมการบริหารแตล่ะทา่นไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี  

      6.2  ผู้เข้าร่วมประชุม  

6.2.1  การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการบริหารทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทัง้นีใ้ห้ประธานกรรมการบริหารทําหน้าท่ีเป็น

ประธานในท่ีประชมุ  

6.2.2  หากประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้กรรมการบริหาร

คดัเลอืกกรรมการบริหารคนหนึง่ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ 

6.2.3  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ

วาระการประชมุท่ีนําเสนอ เข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ข้อมลูในสว่นท่ีเก่ียวข้อง  

6.2.4   เลขานกุารคณะกรรมการบริหารต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทกุครัง้ และในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นไม่สามารถ    

เข้าร่วมประชมุได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายบคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน 

 6.3  วาระการประชุม  

6.3.1   ในการประชมุคณะกรรมการบริหารควรกําหนดวาระการประชมุไว้ลว่งหน้าโดยอยา่งน้อยควรมีระเบียบ

วาระ ดงันี ้

(1) เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 

(2) รับรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 

(3) ทบทวนเร่ืองท่ีสบืเน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน  

(4) เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

(5) เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  

(6) เร่ืองอ่ืน ๆ 
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6.3.2  นําส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารและผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นการลว่งหน้าเป็น

ระยะเวลาพอสมควรก่อนถึงวนัประชุม เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและอาจขอข้อมูล   

เพ่ิมเติมได้ 

    6.4 การลงคะแนนเสียง   

6.4.1  มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้

กรรมการบริหารหนึง่คนมีหนึง่เสยีงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออก

เสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด   

6.4.2    กรรมการบริหารท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองท่ีพิจารณา จะต้องงดออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

    6.5  การบันทึกรายงานการประชุม    

   6.5.1     ให้เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้บนัทึกรายงานการประชุมส่งให้แก่

คณะกรรมการบริหารโดยไมช่กัช้า  

   6.5.2     ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายนําส่งรายงานการประชุมพร้อมจัดทํา

แผนงาน (ถ้ามี) สง่ให้กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรับทราบข้อมลูและเป็นแนวทางในการดําเนินการให้

สอดคล้องกบันโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีกําหนดไว้    

7 การรายงาน 

7.1 ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบผลการประชุมอย่างสมํ่าเสมอ หรือ

เร่ืองอ่ืนใดท่ีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะตามความ

เหมาะสม  

7.2    ในกรณีท่ีมีการกระทําหรือเนือ้หาสําคญัท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ หรือ

แนวปฏิบตัิในด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริหารมี

หน้าท่ีรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

7.3 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเปิดเผยกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ      

คณะกรรมการบริหารทัง้คณะ จํานวนครัง้ของการจัดประชุม รวมทัง้จํานวนครัง้ของการเข้าร่วมประชุมและ

คา่ตอบแทนของกรรมการบริหารแตล่ะทา่นในรอบปีท่ีผา่นมา เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลู

ประจําปี  
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8 การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

8.1   คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ

ประเมินให้ทางคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ 

8.2 กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารทัง้คณะ จะเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี 

9 ค่าตอบแทน  

9.1 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะเป็นผู้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริหาร 

9.2 ให้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีท่ีผ่านมาของกรรมการบริหารแต่ละท่านไว้ในรายงาน

ประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี 

10 การปฐมนิเทศและการอบรม  

10.1  การปฐมนิเทศ 

กรรมการบริหารเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสําหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามท่ีบริษัทฯ 

กําหนด  

10.2  การอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการบริหารให้เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ภายใต้แผนงานการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง  
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บทเฉพาะกาล 

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตัง้และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารท่ีอยู่ในวนัท่ีกฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี ้       

ใช้บงัคบั ให้ยงัคงดํารงตําแหนง่และมอํีานาจหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริหารตอ่ไปโดยสมบรูณ์จนกวา่จะสิน้สดุวาระหรือได้

มีการแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเข้าดํารงตําแหน่งแทน ทัง้นี ้กฎบัตรฉบบันีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีได้กระทําไปแล้วก่อน       

กฎบตัรฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบั สําหรับการใดท่ีดําเนินการค้างอยู่ก่อนท่ีกฎบตัรนีจ้ะใช้บงัคบัให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะ

แล้วเสร็จ นอกจากนี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นว่าการบงัคับใช้กฎบตัรฉบับนีใ้นเร่ืองใดโดยทนัทีซึ่งอาจจะมี

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารอาจกําหนดให้นํากฎระเบียบเดิมในเร่ืองดงักล่าวมาใช้

บงัคบัไปพลางก่อนก็ได้   

อนึ่ง บุคคลในตําแหน่งใดๆ ท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริหารก่อนวันท่ีกฎบัตรฉบับนีใ้ช้บังคับ ซึ่งรวมถึง 

เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้บคุคลในตําแหน่งดงักลา่วยงัคงมีอํานาจและหน้าท่ีในตําแหนง่นัน้ตอ่ไป

จนกวา่จะสิน้สดุวาระหรือมีการแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าดํารงตําแหนง่แทน 
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บันทกึประวัตกิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที่ 

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

 

วันที่ 
 

ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันที่ยกเลิก 

OMD 

2551/07 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทําใหม ่ 

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม:  

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนกุรรมการ       

ชดุตา่ง ๆ)  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

9 พ.ย. 2555 

OMD 

2555/01 

2.0 9 พ.ย. 2555 ปรับปรุงทัง้ฉบบั  

(ช่ือระเบียบนโยบายเดิม:  

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนกุรรมการ        

ชดุตา่ง ๆ)  

เพ่ือให้ครอบคลมุอํานาจหน้าที่

ความรับผิดชอบจากการแตง่ตัง้

คณะอนกุรรมการเพ่ิมขึน้   

22 พ.ย. 2559 

OMD 

2559/06 

3.0 22 พ.ย. 2559 ปรับปรุงทัง้ฉบบั 

(เปลี่ยนเป็น: 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร) 

เพ่ือกําหนดและแบง่แยก 

กฎบตัรของคณะกรรมการ 

แตล่ะชดุให้ชดัเจน  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/10 

4.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

25 ก.พ. 2562 

OMD 

2562/04 

5.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 

8 พ.ย. 2562 

OMD 

2562/15 

6.0 8 พ.ย. 2562 ทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 

- 

 

 


	กรรมการบริหารเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กำหนด

