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1. ค ำนิยำม  

“บรษิัทฯ” บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“กลุ่มบรษิัทฯ” บรษิัทย่อย และ บรษิัทรว่ม ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบรษิัท” คณะกรรมการบรษิัท ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“กรรมการบรษิัท” กรรมการบรษิัท ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)   

“กรรมการอิสระ”  กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อก าหนดของประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551  

“กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร” กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในฝ่ายจดัการของบรษิัทฯ  

“กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร” กรรมการอื่นที่ไม่ไดม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารงานประจ าของบรษิัทฯ   

“คณะกรรมการชดุย่อย” คณะกรรมการชดุย่อย ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน)  

“ผูบ้รหิาร” ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งตัง้แต่ระดบัผูช้่วยผูอ้  านวยการสายงานขึน้ไป  

 ของ บรษิัท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) และ กลุ่มบรษิัทฯ  

“ผูบ้รหิารตามค านิยาม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิารส่ีรายแรกต่อจาก  

ของส านกังานคณะกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) ลงมา ผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่ง 

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ ระดบับรหิารรายที่ส่ีทกุราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับรหิาร  

ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)” ในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า 

“รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” การท ารายการระหว่างกนัของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนั

ของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอ  านาจควบคุม

บรษิัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบคุคลที่บคุคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือเป็นผูม้ีอ  านาจ

ควบคมุดว้ย   

“บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้” บคุคลดงัต่อไปนี ้ 

(ก)  กรรมการหรือผูบ้รหิารของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(ข)  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(ค)  ผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูอ้อกหลกัทรพัย ์

(ง)  บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการ              

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

มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง บตุร หรือ คู่สมรสของบตุร   

(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอ านาจควบคุม 

หรือมีส่วนไดเ้สียอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มอย่างมีนยัส าคญั 
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“ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง” บคุคลหรือหา้งหุน้ส่วนท่ีมีความสมัพนัธก์บับคุคลใดในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงันี ้ 

(ก) คู่สมรสของบคุคลดงักล่าว 

(ข) บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักล่าว 

(ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือ บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็น

หุน้ส่วน 

(ง) หา้งหุน้ส่วนจ ากัดที่บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุน้ส่วน

จ าพวกไม่จ ากดัความรบัผิด หรือเป็นหุน้ส่วนจ าพวกจ ากัดความรบัผิดที่มีหุน้

รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละสามสิบของหุน้ทัง้หมดของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  

(จ) บรษิัทจ ากดัหรือบรษิัทมหาชนจ ากดัที่บคุคลดงักล่าวหรือบคุคลตาม (ก) หรือ 

(ข) หรือหา้งหุน้ส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละสามสิบ

ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทนัน้ หรือ  

(ฉ) บรษิัทจ ากดัหรือบรษิัทมหาชนจ ากดัที่บคุคลดงักล่าวหรือบคุคลตาม (ก) หรือ 

(ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้นร่วมกัน       

เกินกว่ารอ้ยละสามสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทนัน้   

(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดงักล่าวสามารถมีอ านาจในการจดัการในฐานะเป็นผูแ้ทน

ของนิติบคุคล  

“ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั” ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

กิจการนัน้ และการถือหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย  

“ผูถื้อหุน้รายใหญ่” ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ    

บรษิัทฯ การถือหุน้ดงักล่าวใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

“ผูม้ีอ  านาจควบคมุ” ผูถื้อหุน้หรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณม์ีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจัดการ 

หรือการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั ไม่ว่าอิทธิพลดงักล่าวจะสืบเนื่องจาก

การเป็นผู้ถือหุ้น หรือไดร้ับมอบอ านาจตามสัญญาหรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะ   

อย่างยิ่งคือบคุคลที่เขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงันี ้ 

(ก) บคุคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่ารอ้ยละยี่สิบหา้

ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ 

(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณส์ามารถควบคุมการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ

ของบรษิัทฯ ได ้
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(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการก าหนด

นโยบาย การจัดการหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามค าสั่ง      

ของตนในการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของบรษิัทฯ  

(ง) บคุคลที่ตามพฤติการณม์ีการด าเนินงานในบรษิัทฯ หรือมีความรบัผิดชอบใน

การด าเนินงานของบริษัทฯ เยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคล               

ที่ต  าแหน่งซึ่งมีอ  านาจหนา้ที่เช่นเดียวกบับคุคลดงักล่าวของบรษิัทฯ 

2. วัตถุประสงค ์

“กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท” ถูกจัดท าขึน้เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อใหก้รรมการ

บรษิัททกุคนตระหนกัถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบใหม้ีการปฏิบตัิหนา้ที่ไดถ้กูตอ้งสมบรูณ ์ 

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีสถานะเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัทจึงตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความ

ซื่อสัตย ์สุจริต โปร่งใส และรอบคอบระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ที่เก่ียวข้อง      

ทกุฝ่ายตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่หลักในการตดัสินใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ในการก าหนด

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยุทธ ์และนโยบายในดา้นต่างๆ ของบริษัทฯ อีกทัง้ติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ และรบัผิดชอบ

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผูถื้อหุน้ รวมถึงส่งเสริมใหบ้ริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนดว้ยการบริหารกิจการอย่างมี

คุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งความเชื่อมั่นต่อผูถื้อหุน้ นักลงทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผู้ ที่เก่ียวขอ้ง         

ทกุฝ่าย 

3. องคป์ระกอบ กำรแต่งตั้ง และคุณสมบัติ 

3.1 องคป์ระกอบและกำรแต่งตั้ง  

3.1.1 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยกรรมการบริษัท        

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตอ้งมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจกัรไทย 

3.1.2 ก าหนดให้องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการบริษัทที่มีความรูค้วามช านาญ        

ที่หลากหลายเหมาะสมกบัธุรกิจ และมีการถ่วงดุลอ านาจภายในคณะกรรมการบรษิัท 

3.1.3 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระ        

และ/หรือ ผูท้รงคุณวุฒิที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูบ้ริหารจ านวนหนึ่งของบริษัทฯ โดยผ่านมติใหค้วาม
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เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 

และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา 

3.1.4 การเลือกตัง้กรรมการบรษิัทโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหใ้ชว้ิธีเสียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี ้ 

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการบรษิัทเป็นรายบคุคลไป 

(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ไดร้ับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเท่าจ านวน

กรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัด    

ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมี ใหป้ระธานที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียง      

ชีข้าด 

3.1.5 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการบรษิัท  

3.1.6 ใหบ้ริษัทฯ พิจารณาเสนอพนกังานบริษัทฯ ท าหนา้ที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบรษิัท 

โดยใหค้ณะกรรมการบรษิัทใหค้วามเห็นชอบ 

3.2 คุณสมบัติ   

3.2.1 กรรมกำรบริษัท  

(1) ประธานกรรมการบรษิัทตอ้งเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร  

(2) กรรมการบริษัทตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบริษัท

มหาชนจ ากัด รวมทั้งตอ้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจ      

ให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 

(3) กรรมการบริษัทตอ้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความน่าเชื่อถือ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์  ความ

ช านาญ รวมทัง้เป็นผูม้ีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 

ทัง้ทางดา้นทกัษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น และเขา้ใจลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และกลุ่มบรษิัทฯ อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ รวมถึงมีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ  

(4) กรรมการบริษัทตอ้งไม่ประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการบริษัทในนิติบุคคลอื่นท่ีมี

สภาพอย่างเดียวกนัและด าเนินธุรกิจอนัเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทฯ  

(5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ ก าหนด และต้องสามารถดูแล

ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั อีกทัง้สามารถแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ 

(6) กรรมการบรษิัทสามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน 
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(7) เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้

ก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านด ารงต าแหน่งกรรมการ

บรษิัทไดไ้ม่เกินกว่า 5 บรษิัท  

(8) ก าหนดใหก้รรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหารด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่นอก

กลุ่มธุรกิจ ไดไ้ม่เกินกว่า 2 บรษิัท 

3.2.2 กรรมกำรอิสระ  

ส าหรบักรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท บรษิัทฯ ไดก้ าหนดคณุสมบตัิเพิ่มเติม ดงันี ้ 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ  ทั้งนี ้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ                   

ผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน            

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันที่ไดร้ับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าว       

ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น       

รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ  

 (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้       

รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ  านาจ

ควบคมุของบรษิัทฯ หรือ บรษิัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ    

ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิ

กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษั ทฯ   

เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ ไดร้ับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระ  

  ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบั

ความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น 
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รวมถึงพฤติกรรมอื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีก

ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่รอ้ยละสามของสินทรัพยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป 

แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ

ที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง

หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ       

ผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ                

ส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ              

ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า

สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ                

ที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปี จากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจ

ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

 (7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ      

ผูถื้อหุน้ ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 

 (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ       

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง 

พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการ

ของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย   

 (9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ภายหลังไดร้ับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แลว้ 

กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ

บรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจ

ควบคมุของบรษิัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้  
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4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
4.1 วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง   

4.1.1 กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ          

ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริษัท ซึ่งตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนผูถื้อหุน้             

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเท่ากันใหป้ระธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีก

เสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

4.1.2 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการบริษัทออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้

ออกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนนั้น ใหจ้ับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ใหก้รรมการบริษัทคนที่อยู่ใน

ต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการบรษิัทที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้กลบัเขา้มา

ด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ 

4.1.3 กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระในข้อ 4.1.1 หรือ 4.1.2           

ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัท

มหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนใน          

การประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน      
(ตอ้งน าเขา้สู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้) โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการบริษัทแทนดังกล่าว       

จะอยู่ในต าแหน่งของกรรมการบรษิัทไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบรษิัทที่ตนเขา้มาแทน โดย

มติของคณะกรรมการบรษิัทดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการ

บรษิัทที่ยงัเหลืออยู่ 

4.1.4 ในการแต่งตัง้กรรมการบริษัทรายใหม่เขา้มาด ารงต าแหน่งใหค้รบตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้ใหเ้ร่งด าเนินการ

โดยเรว็ เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิัท  

4.1.5 ก าหนดจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี 

4.2  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง    

4.2.1   กรรมการบรษิัทพน้จากต าแหน่งในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปนี ้

(1) ครบวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 
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(4) ขาดคุณสมบตัิของการเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย          

ว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายและ/หรือประกาศว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ

กฎหมายและ/หรือประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง  

(5) ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหน่งดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้     

ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(6) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

(7) ตกเป็นบคุคลลม้ละลาย คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรือเป็นผูไ้รค้วามสามารถ 

(8) ตอ้งโทษจ าคกุ หรือมีค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุ เวน้แต่ในความผิดลหโุทษ  

หรือ กระท าโดยประมาท 

 4.2.2  กรรมการบริษัทท่ีประสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นหนงัสือแจง้ต่อบริษัทฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน         

เวน้แต่มีเหตสุดุวิสยั พรอ้มระบเุหตผุล การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีหนงัสือแจง้ลาออกถึงบรษิัทฯ และจะแจง้

การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนมหาชนทราบดว้ยก็ได ้

 4.2.3 เมื่อกรรมการบริษัทลาออก บริษัทฯ ตอ้งแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พรอ้มระบุ

เหตผุลที่ลาออก    

 4.2.4  เมื่อมีการแต่งตัง้กรรมการบรษิัทคนใหม่แทนกรรมการบริษัทเดิมที่ไดล้าออก หรือ พน้จากต าแหน่ง บริษัทฯ 

ตอ้งแจง้ต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วนัที่บริษัทฯ ไดร้บัมติคณะกรรมการบริษัท หรือ

แจง้โดยทนัทีนบัตัง้แต่ที่บรษิัทฯ ไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) 

5. ขอบข่ำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษิัท มีอ  านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้
5.1 ปฏิบัติหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน      

มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุริต เยี่ยงวิญญชูน ผูป้ระกอบธุรกิจ

พึงกระท าภายใตส้ถานการณเ์ดียวกนั เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ 

5.2 ก าหนด วิสัยทัศน ์พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางของแผนการด าเนินงาน และ

งบประมาณของบรษิัทฯ ก ากบั ดแูล ติดตาม ตรวจสอบใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่ก าหนด

ไว ้และประเมินผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการอย่างสม ่าเสมอ     

5.3 ก าหนดกฎบตัรและนโยบายที่ส าคญัของบรษิัทฯ ดงันี ้ 

5.3.1 นโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจ (จรยิธรรมธุรกิจและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี)  

5.3.2 กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท และ กฎบตัรคณะกรรมการชดุย่อย  
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5.3.3 นโยบายอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบรษิทั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

และกรรมการผูจ้ดัการ 

5.3.4 นโยบายมาตรการการท ารายการกับบริษัท/บุคคลที่ไม่เก่ียวโยงกัน มาตรการการท ารายการระหว่างกนักบั

บรษิัท/บคุคลที่เก่ียวโยงกนั และตารางอ านาจอนมุตัิ  

5.3.5 นโยบายทางดา้นการเงิน 

5.3.6 นโยบายการระดมทนุ 

5.3.7 นโยบายในการบรหิารเงินทนุ 

5.3.8 นโยบายในการบรหิารความเส่ียง 

5.3.9 นโยบายในการตรวจสอบและควบคมุภายในของบรษิัทฯ  

5.3.10 นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นและนโยบายที่เก่ียวขอ้ง  

5.3.11 นโยบายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ  

5.4 ตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทนุ ดงันี ้

5.4.1 พิจารณาเห็นชอบ/อนมุตัิงบประมาณ 

5.4.2 พิจารณาเห็นชอบ/อนมุตัิโครงการลงทนุของบรษิัทฯ  

5.4.3 ก ากบัดแูลการด าเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้

5.5 ก ากบั ดแูล และ ติดตามการด าเนินงานของบรษิัทฯ เพื่อ  

5.5.1 ใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายหรือดีกวา่เป้าหมาย สอดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษิัทฯ ที่ก าหนดไว ้ 

5.5.2 ก าหนดแนวทางแกไ้ขกรณีที่มีปัญหาอปุสรรคเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายที่วางไวห้รือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 

5.5.3 ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบตัิในดา้นการก ากับดแูลกิจการ เพื่อบริหารความยั่งยืน ความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม และต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบตัิอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง   

5.5.4 ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นและมาตรการอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และ มีความรบัผิดชอบต่อ

การน ามาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นและมาตรการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งไปปฏิบตัิ 

5.6 จดัใหม้ีรายงานขอ้มลูทั่วไป และขอ้มลูทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานและเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย

หรือผูล้งทนุทั่วไปอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัการณ ์เท่าเทียมกนั และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

5.7 สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการบริหาร     

ความเส่ียงของบรษิทัฯ เพื่อความเชื่อมั่นในความถกูตอ้ง ครบถว้น เชื่อถือไดข้องขอ้มลู รวมทัง้เพื่อลดความเส่ียงดา้น

การทจุรติและป้องกนัไม่ใหเ้กิดการกระท าที่ผิดกฎหมาย   

5.8 รับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้ง               

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษาฝ่ายต่างๆ ของบรษิัทฯ และมีหนา้ที่ก าหนดแนวทางในการปรบัปรุง
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แกไ้ข กรณีที่พบขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ และดูแลจัดการรายการที่เก่ียวโยงกันเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ที่

กฎหมายก าหนด  

5.9 แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเขา้เป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่

ต  าแหน่งกรรมการบรษิัทว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ  

5.10 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

คณะกรรมการบรหิาร หรือคณะกรรมการชดุย่อยอื่นใด รวมทัง้แต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบรษิัทและเลขานกุาร

บรษิัท เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัท 

5.11 ก าหนดค่าตอบแทน และ แต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัอาวโุสของบรษิัทฯ รวมทัง้จดัใหม้ีกระบวนการสรา้งผูบ้รหิารระดบัสงู

ของบรษิัทฯ เพื่อใหม้ีขึน้มาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)  

5.12 แต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นีก้ารมอบอ านาจดงักล่าว ผูไ้ดร้บัมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มีอ  านาจอนุมตัิรายการที่บคุคลดงักล่าวหรือบคุคลที่อาจ

มีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกบับรษิัทฯ หรือ บรษิัทย่อย   

ทั้งนี ้ก าหนดให้รายการที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ให้กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนัน้ เวน้แต่เรื่องดงัต่อไปนี ้จะกระท าไดต้่อเมื่อไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อน 

(1) เรื่องที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ก าหนดใหต้อ้งไดม้ติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(2) การท ารายการที่กรรมการบริษัทที่มีส่วนไดเ้สียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยร์ะบใุหต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

5.13 จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี ดงัต่อไปนี ้

(1) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท 

(2) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบรษิัทเป็นรายบคุคล  

(3) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ 

(4) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารสงูสดุ (CEO) ขององคก์ร 

รวมทั้งน าผลประเมินนั้นเป็นแนวทางในการพัฒนาปรบัปรุงและใชเ้ป็นข้อมูลในการก าหนดแนวนโยบายในการ

พฒันาองคก์รอย่างต่อเนื่องต่อไป 

5.14 พิจารณาทบทวนนโยบายที่เก่ียวขอ้งกับการก ากับดูแลกิจการ และกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท วิสยัทศัน ์พนัธกิจ 

หรือกลยทุธข์องบรษิัทฯ เป็นประจ าทกุปี   
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5.15 จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว         

ลงนามโดยประธานกรรมการบรษิัท 

(1) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบรษิัทไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัรฯ     

(2) รายการอื่นใดที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตอ านาจ

หนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูถื้อหุน้ 

(3) จ านวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท             

แต่ละท่าน รวมทัง้การรบัค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่งในแต่ละท่าน 

5.16 ในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท อาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า

จ าเป็นก็ได ้ทัง้นีด้ว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ 

6. กำรประชุม 
6.1 จ ำนวนคร้ังของกำรประชุม    

6.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยทุกไตรมาสจัดขึน้เพื่อพิจารณา              

งบการเงินใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด และอาจจดัการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบรษิัท

เห็นสมควร 

6.1.2 ก าหนดใหม้ีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระร่วมกับผูส้อบบัญชีเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการ

บรหิารจดัการในองคก์รอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

6.1.3 ก าหนดใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารตอ้งประชุมกันอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร

และฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุม เพื่อหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับหนา้ที่ความ

รบัผิดชอบ รวมไปถึงอภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกับการจดัการที่เป็นประเด็นส าคญั และแจง้ให้ประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชมุต่อไป 

6.1.4 ประธานกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษไดเ้มื่อเห็นว่าจ าเป็น หรือไดร้ับการรอ้งขอจาก

กรรมการบริษัทตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่จ  าเป็นต้องหารือร่วมกันเป็นพิเศษ 

นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ ทัง้นีใ้นกรณีที่กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปรอ้งขอ ใหป้ระธานกรรมการ

บริษัทหรือกรรมการบริษัทที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนั 

นบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

6.1.5 ก าหนดใหก้รรมการบริษัททุกคนมีสดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  75 

ของการประชมุทัง้ปี  
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6.1.6 ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดจ านวนครัง้ของการจดัประชมุและการเขา้รว่มประชมุในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการ

บรษิัทแต่ละท่านไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 

6.2  ผู้เข้ำร่วมประชุม  

6.2.1 ก าหนดให้มีจ านวนองคป์ระชุมขั้นต ่าตอ้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะสามารถเปิดประชุมได้ ทั้งนี ้ณ ขณะที่

คณะกรรมการบรษิัทจะลงมติในที่ประชมุ ตอ้งมีกรรมการบรษิัทอยู่ในที่ประชมุไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการบรษิัททัง้หมดที่เขา้ประชมุ ทัง้นีใ้หป้ระธานกรรมการบรษิัทท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ    

6.2.2 หากประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก็ใหก้รรมการบริษัทคดัเลือก

กรรมการบรษิัทคนหน่ึงท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ  

6.2.3 กรรมการบรษิัททกุคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย ในกรณีที่กรรมการบรษิัทผูม้ีส่วนได้

เสียอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวขอ้งในเรื่องที่ก าลงัพิจารณา กรรมการบริษัทผูน้ัน้ตอ้งออกจากการประชมุระหว่าง

การพิจารณาเรื่องนัน้ๆ 

6.2.4 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัอาจเชิญกรรมการชดุย่อย หรือผูบ้รหิารของบรษิัทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบั

วาระการประชมุที่น าเสนอ เขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้มลูในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2.5 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมดว้ยทุกครัง้ และในกรณีที่มี           

เหตจุ าเป็นไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได ้บรษิัทฯ อาจมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุแทน 

 6.3  วำระกำรประชุม  

6.3.1 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทควรก าหนดวาระการประชมุไวล่้วงหนา้โดยอยา่งนอ้ยควรมีระเบียบวาระ ดงันี ้

(1) เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 

(2) รบัรองรายงานการประชมุครัง้ก่อน 

(3) ทบทวนเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชมุครัง้ก่อน  

(4) เรื่องเพื่อพิจารณา 

(5)    เรื่องแจง้เพื่อทราบ  

(6) เรื่องอื่น ๆ  

 6.3.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทควรมีการก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการ

ประชุมที่ครบถ้วน  เพียงพอ  และจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วัน  เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุมและอาจขอขอ้มลูเพิ่มเติมได้ 

เวน้แต่ในกรณีที่จ  าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบรษิัทฯ จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นและ

ก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้ 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 
 

 

กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท 
(Board of Directors Charter) 

เลขทีเ่อกสำร  POL-BOD_64-001 

วันทีเ่ร่ิมใช้ 1 มี.ค. 2564 

อนุมัติโดย: มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภำพันธ ์2564 
 
 

ฉบับที ่ 8.0 
หน้ำ 14 / 17 

 

หนา้ที่ 14 ของ 17 

6.4 กำรลงคะแนนเสียง   

6.4.1 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการบริษัทหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยมติที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิัทใหน้บัคะแนนเสียงในการลงมติดงันี ้

(1) ในกรณีทั่วไป มติของคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก และถา้คะแนนเสียง

เท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลง มติของคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยคะแนนเสียง    

ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่   

6.4.2 กรรมการบรษิัทท่ีมีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณา จะตอ้งงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ  

6.5 กำรบันทกึรำยงำนกำรประชุม 

    6.5.1   ใหเ้ลขานุการบริษัท หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผู้บนัทึกรายงานการประชุม โดยจดัท าใหเ้สร็จสิน้ภายใน 

14 วนั นบัแต่วนัประชมุ และส่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัทโดยไม่ชกัชา้  

    6.5.2   ใหเ้ลขานกุารบรษิัท หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายน าส่งรายงานการประชมุพรอ้มจดัท าแผนงาน (ถา้มี) ส่งใหก้บั

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อรบัทราบขอ้มลูและเป็นแนวทางในการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและ

แนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว ้  

7 กำรรำยงำน 

7.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการ

เงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี รายงานการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน 

ประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิสม ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบ

บญัชีจะรว่มกนัพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีที่ถือปฏิบตัิอยู่เป็นประจ า  

7.2 ใหป้ระธานกรรมการบรษิัทเปิดเผยรายการดงัต่อไปนีไ้วใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 

(1)  กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและ

เป็นรายบคุคล 

(2) จ านวนครัง้ของการจดัประชมุ และจ านวนครัง้ของการเขา้รว่มประชมุของกรรมการบรษิัทแต่ละท่าน 

(3) ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทแต่ละท่าน 

(4) ขอ้มลูการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการบรษิัทเป็นรายบคุคลในรอบปีที่ผ่านมา  

(5) รายงานการซือ้-ขายหุน้/ถือครองหลกัทรพัยใ์นบริษัทฯ พรอ้มการเปล่ียนแปลงการถือครองในรอบปี 

ของกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยเ์ป็นรายบคุคล  
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8 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

8.1 คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ประเมินผลการปฏิบตัิงานทุกปี โดยใชแ้บบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เพิ่มเติมและปรบัปรุงค าถามเพื่อใหค้รอบคลมุการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัททกุดา้น

และสอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัท 

8.2 กระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและเป็นรายบคุคล

จะเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 

9 ค่ำตอบแทน  

9.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาก าหนดและอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษิัท 

9.2 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมตัิ ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราว  ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดร้ับเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ฯ ทั้งนีสิ้ทธิ

ดงักล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัทฯ ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัที่จะ

ไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัทฯ 

9.3 ใหเ้ปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริษัทแต่ละท่านไวใ้นรายงานประจ าปี

และแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี 

10 กำรปฐมนิเทศและกำรอบรม  

10.1  กำรปฐมนิเทศ 

 กรรมการบรษิัทเขา้ใหม่ทกุท่านจะตอ้งเขา้รว่ม “การปฐมนิเทศส าหรบักรรมการเขา้ใหม่” ตามที่บรษิัทฯ ก าหนด 

10.2  กำรอบรม 

(1)   กรรมการบรษิัทตอ้งเขา้รว่มในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการบรษิัท   
(2)   บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการบริษัทใหเ้ขา้รบัการอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรูภ้ายใตแ้ผนงานการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 
(3) ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงาน

ประจ าปีและแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี    
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บทเฉพำะกำล 

ใหบุ้คคลผูซ้ึ่งไดร้บัการแต่งตัง้และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่อยู่ในวันที่กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฉบบันีใ้ชบ้ังคับ    
ใหย้งัคงด ารงต าแหน่งและมีอ านาจหนา้ที่ในฐานะกรรมการบริษัทต่อไปโดยสมบรูณจ์นกว่าจะสิน้สดุวาระหรือไดม้ีการแต่งตัง้
บุคคลอื่นเขา้ด ารงต าแหน่งแทน ทัง้นี ้กฎบตัรฉบบันีไ้ม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดก้ระท าไปแลว้ก่อนกฎบตัรฉบบันีม้ีผลใช้
บงัคบั ส าหรบัการใดที่ด  าเนินการคา้งอยู่ก่อนท่ีกฎบตัรนีจ้ะใชบ้งัคบัใหด้  าเนินการต่อไปจนกว่าจะแลว้เสรจ็ นอกจากนี ้ในกรณี
ที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าการบงัคบัใชก้ฎบตัรฉบบันีใ้นเรื่องใดโดยทนัทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
คณะกรรมการบรษิัทอาจก าหนดใหน้ ากฎระเบียบเดิมในเรื่องดงักล่าวมาใชบ้งัคบัไปพลางก่อนก็ได ้  

อนึ่ง บุคคลในต าแหน่งใดๆ ที่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทก่อนวนัที่กฎบตัรฉบับนี ้ใชบ้งัคบั ซึ่งรวมถึงเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ใหบุ้คคลในต าแหน่งดงักล่าวยงัคงมีอ านาจและหนา้ที่ในต าแหน่งนัน้ต่อไปจนกว่า
จะสิน้สดุวาระหรือมีการแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้ด ารงต าแหน่งแทน 
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บันทกึประวัติกำรแก้ไข 
 

เลขที่
เอกสำร 

 

ฉบับที ่
(แก้ไข / 
(ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

ก ำหนด 
วันทีย่กเลิก 

OMD 
2551/07 

1.0 27 ต.ค. 2551 จดัท าใหม่  
(ชื่อระเบียบนโยบายเดิม:  
อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนกุรรมการ       
ชดุต่าง ๆ)  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

9 พ.ย. 2555 

OMD 
2555/01 

2.0 9 พ.ย. 2555 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั  
(ชื่อระเบียบนโยบายเดิม:  
อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนกุรรมการ        
ชดุต่าง ๆ)  

เพ่ือใหค้รอบคลมุอ านาจหนา้ที่
ความรบัผดิชอบจากการแต่งตัง้
คณะอนกุรรมการเพิ่มขึน้   

22 พ.ย. 2559 

OMD 
2559/01 

3.0 22 พ.ย. 2559 ปรบัปรุงทัง้ฉบบั 
(เปลี่ยนเป็น: 
กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท) 

เพ่ือก าหนดและแบ่งแยก 
กฎบตัรของคณะกรรมการ 
แต่ละชดุใหช้ดัเจน  

25 ธ.ค. 2560 

OMD 
2560/04 

4.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

23 ก.พ. 2561 

OMD 
2561/01 

5.0 23 ก.พ. 2561 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

19 พ.ย. 2561 

OMD 
2561/08 

6.0 19 พ.ย. 2561 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

2 มี.ค. 2563 

OMD 
2563/01 

7.0 2 มี.ค. 2563 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 
64-001 

8.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ
หน่วยงานก ากบัและการ
ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  

- 
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